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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Terkait dengan tugas akhir yang diteliti oleh penulis, ada beberapa 

telaah pustaka dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dibuat 

sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan maupun pembeda bagi 

penelitian ini.‟ 

Penelitian yang dilakukan Afifah(2009) melakukan tujuan 

penelitian adalah untuk mengetahui bahwa strategi pemasaran khususnya 

tabungan mudharabah yang diterapkan oleh BPRS Dana Amanah meliputi 

beberapa strategi, yakni strategi “Marketing Mix” yang terdiri dari empat 

variabel yaitu attention, interesting, desire, dan action.‟ Tingkat 

perkembangan pada BPRS Dana Amanah dari bulan juni sampai desember 

2008 jumlah nasabah mengalami kenaikan setiap bulannya.‟ 

Rifqi (2015) melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui 

bahwa produk tabungan wadiah pada Bank Syariah Mandiri KCP Gubug 

Semarang ada 3 macam yaitu : Tabungan Simpatik BSM, Tabunganku, dan 

Giro BSM.‟ Dari segi perkembangan dan pertumbuhan ketiga produk 

tabungan wadiah tersebut mengalami kenaikan yang signifikan, dari segi 

tabungan simpatik naik 57,74% atau sebesar RP. 322.917.945, Tabunganku 

naik 157,19% atau sebesar Rp. 152.397.028 sedangkan dari sektor produk 

giro mengalami kenaikan 20,94% atau sebesar Rp. 36.732.191. 
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Kristin, Roring dan Rogahang (2016) juga melakukan penelitian 

sejenis dengan bertujuan untuk mengetahui perkembangan giro, tabungan, 

dan deposito dapat di artikan mengalami peningkatan yang signifikan.‟ 

Dan dari hasil ramalan bahwa tiga bulan kedepan mengalami peningkatan 

mengenai jumlah dana sebagaimana dengan hasil perhitungan analisis 

tersebut.‟ 

Penelitian ini hampir sama dengan peneliti sebelumnya tetapi 

dalam penelitian penulis (2018) adalah meneliti tentang Perkembangan 

Produk Tabungan Siklus dan Tabungan Simpeda.‟Selain itu lokasi 

penelitian yang berbeda yaitu PT. Bank Jatim Cabang Batu.‟ 

 

B. Tinjauan Teori 

1. Pengertian Bank 

Menurut Kasmir (2010)Bahwa*Bank*adalahlembaga keuangan 

yang kegiatan utamanya adalah menghimpun uang dari masyarakat dan 

menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan 

jasa Bank lainnya.Disebutkan*pula*dalam*pasal*1*Undang-

undangNomor10Tahun*1998*tentang*perbankanbahwa*bank*adalah*bad

an*usaha*yang*menghimpun*dari*masyarakat*dalam*bentuk*simpanan*

dan*menyalurkan*kepada*masyarakat*dalamrangka*meningkatkan*taraf

*hidup*rakyat*banyak.‟ 

Berdasarkan*pasal*1*Undang-undang*Nomor 

10Tahun1998tentang*perbankan,*terdapat*dua*jenis*bank,*yaitu:* 
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a. Bankumumadalahbank*yang*melaksanakan*kegiatan*usaha*secarako

nvensional*atau*berdasarkan*Prinsip*Syariah*yangdalamkegiatannya*

memberikanjasadalam*lalu*lintas*pembayaran.‟ 

b. Bank*Perkreditan*Rakyat*adalah*bank*yang*melaksanakan*kegiatan

usaha*secara*konvensional*atau*berdasarkan*Prinsip*Syariah*yang*d

dalam*kegiatannya*memberikan*jasa*dalam*lalu*lintas*pembayaran. 

DalampendapatlaindisebutkanbahwaBankumum*adalah*bankyang*kegiat

anusahanyamenghimpundana*berupasimpanan*dalam*bentuk*giro*dan*d

eposito,*rekening*Koran,*dan*juga*memberikan*kredit*jangka*pendek.‟

‟Untuk*Indonesia*sendiri*bank*umum*disebut*juga*dengan*bank*kome

rsial*yang*terdiri*atas*bank*pemerintah,*bank*swasta*nasional*dan*sw

asta*asing*(Simorangkir,2000). 

2. Jenis Bank 

Berdasarkan undang-undang, struktur perbankan di Indonesia, terdiri atas : 

a.  Jenis Bank menurut kegiatan usaha 

1) Bank Umum 

Bank umum adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

secara umum dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum 

konvensional dan bank perkreditan rakyat.‟ 

2) Bank Perkreditan Rakyat 

Perbedaan utama bank umum dan BPR adalah dalam hal kegiatan 

operasionalnya BPR tidak dapat menciptakan uang giral, dan 

memiliki jangkauan sertakegiatan operasional yang 
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erbatas.‟Selanjutnya, dalam kegiatan usahanya dianut dual banking system, 

yaitu bank umum dapat melaksanakan kegiatan usaha bank konvensional 

dan atau berdasarkanprinsip syariah (bank syariah).‟Sementara prinsip 

BPR dibatasi pada kegiatan usaha bank konvensional atau berdasarkan 

prinsip syariah (bank pembiayaan rakyat syariah). 

b. Jenis bank menurut pendirian dan kepemilikan 

Undang-undang*Nomor 10 tahun 1998 dan surat keputusan direksi BI 

No.32/33/KEP/DIR tanggal 12*Mei 1999 tentang bank umum 

menetapkan ketentuan-ketentuan tentang penditian*dan kepemilikan 

bank seperti diuraikan dibawah ini 

1. Bank Umum 

Bank umum hanya dapat didirikan*dan melakukan kegiatan usaha 

dengan izin direksi bank*Indonesia oleh: 

a) Warga*Negara Indonesia dan atau*badan hukum Indonesia 

b) Warga*Negara Indonesia dan atau badan hukum 

Indonesia*dengan warga Negara asing dan atau badan*hukum 

asing secara kemitraan. 

c) Pemberian*izin kepada bank*umum diberikan*dalam dua tahap 

2. Bank Perkreditan Rakyat 

Bank*Perkreditan Rakyat*hanya dapat didirikan dan*dimiliki oleh 

warga Negara Indonesia, badan*hukum Indonesia yang seluruh 

pemiliknya warga Negara indonesi, *pemerintah daerah 

atau*dimiliki bersama diantara ketiganya.‟ 
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Bank perkreditan rakyat bentuk hukumnya perseroan terbatas 

sangat*dimungkinkan*untuk*mengalami*perubahan*kepemilikan.Peru

bahan kepemilikan ini terutama karena bank umum dan Bank 

perkreditan rakyat yang bentuk*hukumnya perseroan*terbatas dapat 

menerbitkan saham, meski hanya saham atas nama. 

c. Jenis Bank Menurut*Target Pasar 

Secara umum, jenis bank atas*dasar pasarnya dapat digolongkan 

menjadi: 

1) Retail Bank 

Bank jenis ini*memfokuskan pelayanan dan transaksi 

kepada nasabah-nasabah retail.‟Pengertian retail disini adalah 

nasabah individual, perusahaan, dan lembaga lain yang 

sekalanya*kecil.‟Meskipun pengertian dari kata „kecil‟ atau 

„retail‟adalah relative, namun biasanya*apabila ditinjau dari jasa 

kredit yang*diberikan nasabah debitur yang dilayani adalah yang 

memerlukan fasilitas kredit tidak*lebih dari Rp.20 miliyar. 

2) Corporate Bank 

Bank jenis ini memfokuskan pelayanan*dan*transaksi*kepada 

nasabah-nasabah*yang berskala kecil.*Mengingat nasabah yang 

beskala besar ini biasanya berbentuk korporasi, *maka bank bentuk 

ini disebut Corporate Bank.‟Meskipun namanya*Corporate Bank 

tidak berarti seluruh nasabahnya berbentuk suatu 

perusahaan.‟Corporate Bank juga melayani nasabah individual, 
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pelayanan yang diberikan*Corporate Bank kepada nasabah 

individual diarahkan untuk menjali*kerjasama yang lebih baik 

dengan nasabah-nasabah korporasi.‟ 

3) Retai Corporate Bank 

Bank jenis ini memberikan pelayanannya*tidak hanya kepada retail 

tetapi juga kepada juga kepada nasabah korporasi. *Bank jenis ini 

memandang bahwa potensi pasar retail dan korporasi harus 

dimanfaatkan kedua-duanya untuk mencapai keuntungan yang 

maksimal, *meskipun kemungkinan ada*penurunan efesiensi. 

3. Fungsi Bank 

Fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat 

dan*menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan 

atau*sebagai financial intermediary.‟Secara lebih spesifik*bank dapat 

berfungsi sebagai agent of trust, agent of development, dan agent*of 

services (Budisantoso 2014). 

a. Agent of trust 

Dasar utama kegiatan perbankan adalah*kepercayaan (trust), baik 

dalam hal menghimpun*dana maupun penyaluran dana.‟Masyarakat mau 

menitipkan dananya di bank apabila*dilandasi adanya unsur 

kepercayaan.‟Masyarakat percaya bahwa*uangnya tidak akan 

disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola*dengan baik, bank tidak 

akan bangkrut , dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut 

dapat ditarik kembali dari bank.‟Pihak bank*sendiri akan mau 
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menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat 

apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan.‟Pihak *bank percaya bahwa 

debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya,*debitur akan 

mengelola dana pinjaman saat jatuh tempo, dan debitur*mempunyai niat 

baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban*lainnya pada saat 

jatuh tempo. 

b. Agent of Development 

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter*dan di 

sektor riil tidak dapat dipisahkan.*Kedua sektor tersebut selalu 

berinteraksi dan saling mempengaruhi.*Sektor riil tidak akan dapat 

berkinerja dengan baik apabila sektor moneter*tidak bekerja dengan 

baik.‟Kegiatan bank berupa penghimpunandan penyaluran dana sangat 

diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian*di sektor riil.‟Kegiatan 

bank tersebut memungkinkan masyarakat*melakukan kegiatan investasi, 

kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi*barang dan jasa, mengingat 

bahwa kegiatan investasi-distribusi-konsumsi*tidak dapat dilepaskan dari 

adanya penggunaan uang.‟Kelancaran kegiatan*investasi, distribusi, dan 

konsumsi ini tidak lain adalah*kegiatan pembangunan perekonomian suatu 

masyarakat. 

c. Agent of Service 

Di samping melakukan kegiatan*penghimpunan dan penyaluran 

dana, bank juga memberikan penawaran*jasa perbankan yang lain kepada 

masyarakat.‟Jasa ditawarkan bank ini*erat kaitannya dengan kegiatan 
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perekonomian secara luas.‟Jasa ini*antara lain dapat berupa jasa 

pengiriman uang, penitipan barang*berharga, pemberian jaminan bank, 

dan penyelesaian*tagihan.‟ 

4. Pengertian dan Karakteristik Jasa 

Jasa sering*dipandang sebagai suatu fenomena yang rumit. *Jasa 

itu sendiri bisa berarti*produk dan bisa juga diartikan sebagai pelayanan 

personal*(personal service). 

Philip Kotler (1994) mendefinisikan jasa*seperti berikut : 

Jasa adalah setiap*kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak 

pada pihak lain dan pada dasarnya*tidak berwujud serta tidak 

menghasilkan kepemilikan sesuatu.‟Proses*produksinya mungkin atau 

mungkin juga tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik.‟ 

 Dari definisi di atas bahwa, dalam jasa selalu*terdapat aspek interaksi antar pihak 

konsumen atau klien dan penjual jasa,*meskipun pihak-pihak yang terlibat tidak 

selalu menyadari.‟Jasa juga bukan merupakan barang.‟Jasa adalah*suatu proses 

atau aktivitas dan aktivitas-aktivitas tersebut tidak berwujud. 

Karakteristik Jasa 

a. Tidak*Berwujud 

Jasa memang tidak terlihat wujudnya, tidak dapat dirasakan atau 

dinikmati*sebelum dilakukan pembelian atau layanan jasa itu telah 

dilaksanakan.‟Pihak*pembeli harus percaya kepada si*penjual 

jasa.‟Sebaliknya, penjual harus mengupayakan*untuk meningkatkan 

kepercayaan pembeli.‟ 
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b. Tidak Terpisahkan 

Jasa bank dan*petugas bank tidak dapat dipisahkan sekalipun petugas 

tersbut digantikan oleh mesin.‟Jasa bank tidak dapat*diletakkan di 

loket dan dibeli pleh nasabah kapan saja mereka butuhkan.‟ 

c. Keanekaragaman 

Jasa bank cukup beragam.‟Nasabah dapat memilih berbagai jenis kartu 

kredit Gold, Silver dan Youth.‟Begitu juga untuk produk tabungan dan 

kredit, mempunyai persyaratan dan fasilitas yang berbeda-beda.‟ 

d. Tidak Tahan Lama 

Jasa bank tidak dapat disimpan atau dibeli dulu untk 

persediaan.‟Bahwa jasa bank itu dapat disimpan adalah bukan 

merupakan masalah kalau permintaan itu bersifat teratur karena sangat 

mudah mengatur pelayanan sebelumnya.‟ 

 

C. Tingkatan Produk dan Jasa 

1. Tingkatan Produk 

Dalam pengembangan suatu produk, dikenal 3 konsep tingkatan produk 

yaitu : produk inti (Core Product), produk berwujud (Tangible Product) 

dan produk tambahan (Augmented Product).‟ 

Perencana Produk menyusun produk berwujud di sekitar produk inti, yang 

terdiri dari : 
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a. Mutu atau kualitas produk 

b. Model atau desain yang dapat membedakan antara produk yang satu 

dengan yang lain 

c. Ciri atau karakteristik tertentu yang melekat pada tiap-tiap produk 

2. Tingkatan Jasa 

Sebagian besar dari perusahaan jasa profesional seperti halnya 

perbankan adalah perusahaan multi jasa (menyediakan banyak 

jasa).‟Mereka memiliki bauran jasa yang terdiri dari himpunan semua 

jalur jasa dan jasa individu yang disediakan oleh perusahaan atau bank 

tertentu untuk pelanggannya.‟ 

Disini yang dimaksud dengan jalur jasa yaitu yaitu sekelompok 

jasa dalam suatu bauran jasa yang sering berhubungan erat, baik karena 

jasa-jasa itu memenuhi kebutuhan yang sama atau karena dipasarkan 

melalui jenis jalur yang sama. 

 

D. Produk atau Jasa Perbankan 

1. Pengertian Produk 

Produk yaitu semua yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk 

diperhatikan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat 

memuaskan keinginan atau kebutuhan pemakainya, atau juga bisa disebut 

suatu yang memberikan manfaat baik dalam hal memenuhi kebutuhan 

sehari-hari (Philip Kotler 1994).‟ 
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Dalam kurun waktu 5 tahun perbankan banyak melakukan usaha yang 

bertujuan agar memenuhi kebutuhan nasabah.‟ Produk-prodok baru 

diciptakan sebagai pengembangan kearah peningkatan untuk 

mempertemukan kebutuhan.‟ 

Beberapa produk dan jasa bank saat ini memberikan dampak besar 

bagi pegawai bank dalam melaksanakan*tanggung jawab*sesuai 

ketentuan.‟Agar*mendapatkan*keuntungan*yang*lebih 

*bank*diharuskan*memiliki kemampuan*memanajemen baik.‟Sarana 

bank termasuk produk bank yang perlu dimiliki*oleh setiap bank yaitu : 

a. Reputasi yang*baik 

b. Etiket atausopan santun*dalam melayani nasabah  

c. Memberikan informasi*secara jelas  

d. Dapat menjaga*rahasia bank 

e. Setiap janji atau kata-kata dari*petugas bank*dapat dipercaya 

f. Memiliki gedung,*lokasi kantor*dan peralatan*kantor yang 

representatif 

g. Nasabah merasa aman*melakukan transaksi di kantor 

Bentuk produk bank*dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok : 

1. Produk yang berhubungan*dengan pelayanan nasabah 

secara*perseorangan*(personal banking atau consumers 

banking). 
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2. Produk yang berhubungan dengan pelayanan nasabah 

secara*institusional atau jasa*komersial (corporate 

banking). 

Kedua jenis bentuk produk bank tersebut*harus ditunjang*dengan 

rangkaian pelayanan yang*profesional, pemberian waktu*yang cukup 

untuk nasabah yang*memerlukan berbagai*penjelasan petugas bank 

mengenai*produk yang ditawarkan.‟ 

 

E. Pengertian Tabungan 

Tabungan menurut*Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 

1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut 

syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, 

bilyet giro dan alat lainnya yang dipersamakan dengan tersebut.‟‟ 

Menurut Wardiah (2013:21) Tabungan yaitu simpanan dari nasabah 

kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut ketentuan 

tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarikdengan cek bilyet giro.‟ 
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F. Prosedur Pembukaan Tabungan 

Gambar 2.1 Prosedur Pembukaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Buku Pedoman Pelayanan Karyawan (2018) 

a. Nasabah datang ke kantor Bank Jatim terdekat dengan sudsah 

memenuhi syarat yang telah diajukan oleh Bank Jatim untuk 

melakukan proses pembukaan rekening.‟ 

b. Nasabah menuju bagian customer sevice untuk mengisi 

formulir data nasabah juga mengisi permohonan rekening 

tabungan, serta menandatangani formulir diatas 

materai.‟Setelah mengisi dan menandatangani formulir nasabah 

mendapatkan buku tabungan dan kartu ATM bahwa nasabah 

sudah membuka rekening tabungan. 

c. Menuju ke bagian TELLER untuk melakukan setoran awal 

dengan minimal setoran Rp.50.000,00 

 

NASABAH KANTOR BANK JATIM 

A 

CUSTOMER SERVICE 

TELLER 

B 
C 
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G. Manfaat Tabungan 

Manfaat Tabungan Bank Jatim, antara lain: 

a. Bagi Nasabah 

1) Masyarakat akan terjamin keamanan uangnya di bank 

2) Akan hemat bagi mereka yang menabung di Bank karena terhindar 

dari pemakaian uang secara terus menerus.‟ 

3) Adanya kepastian saat menarik uang, karena dapat menarik uang 

dimana saja dan kapan saja dengan fasilitas ATM 

b. Bagi Bank 

1) Tabungan menjadi salah satu sumber dana bagi bank dan bisa dipakai 

untuk menunjang operasional bank dalam memperoleh keuntungan 

(laba).‟ 

2) Untuk membantu program pemerintah setempat dalam memajukan 

pertumbuhan ekonomi.‟ 

3) Meningkatkan kesadaran masyarakat agar menyimpan uang atau 

hartanya di bank.‟ 

 

H. Sarana Penarikan 

Untuk menarik dana yang ada direkening tabungan dapat digunakan 

berbagai sarana atau alat penarikan.‟‟Beberapa praktik alat penarikan yang 

dapat dilakukan, tergantung dari bank masing-masing, ingin menggunakan 

sarana yang mereka mau.‟Alat ini bisa digunakan sendiri atau 

bersamaan.‟Berikut alat yang sering digunakan. 
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a. Buku Tabungan 

Buku yang dimiliki oleh para nasabah.‟Buku Tabungan yang berisi 

mengenai catatan saldo tabungan, transaksi penyetoran, transaksi 

penarikan serta pembebanan-pembebanan yang akan terjadi di tanggal 

tertentu.‟Buku ini digunakan saat penarikan, sehingga dapat mengurangi 

atau menambah saldo yang ada di buku tabungan tersebut. 

b. Slip Penarikan 

Formulir untuk menarik sejumlah uang dari rekening tabungan.‟Formulir 

penarikan nasabah cukup dengan menulis nama, nomor rekening, jumlah 

uang yang mau ditarik, serta tanda tangan nasabah.‟ 

c. Kwitansi 

Merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya 

sama dengan slip penarikan.‟Di dalam kwitansi tertulis nama penarik, 

nomor penarik, jumlah uang, serta tanda tangan penarik.‟ 

d. Kartu terbuat dari plastik 

Kartu plastik yaknisejenis kartu kredit yang terbuat dari plastik yang 

kegunaannya untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya, baik bank 

ataupun mesin Automated Teller Machine (ATM).‟Mesin ATM dapat 

dijumpai di tempat - tempat strategis. 

 

I. Persyaratan*bagi penabung 

Bagi para nasabah yang*ingin menabung ada*beberapa 

persyaratan yang harus dilengkapi.‟Tujuannya agar pelayanan yang diberikan 
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kepada nasabah menjadi sempurna.*Selain itu,*juga memberikan 

keamanan*dan kemudahan serta*keuntungan bagi bank maupun nasabah. 

Hal yang*berkaitan dengan tabungan*dapat diatur oleh*bank penyelenggara, 

asal sesuai*dan tidak bertentangan dengan*ketentuan BI (Bank 

Indonesia).‟Pengaturan sendiri*oleh masing-masing*bank agar tabungan 

dibuat*semenarik mungkin*sehingga, nasabah bank tertarik 

dengan*menabung di bank yang*mereka inginkan.‟ 

a. Bank Penyelenggara 

Di setiap bank*dapat menyelenggarakan*tabungan, baik bank swasta 

maupun bank pemerintah,*semua bank umum serta Bank Perkreditan 

Rakyat, kecuali*bank asing.‟ 

b. Persyaratan penabung 

Syarat-syarat*menabung seperti prosedur yang harus dilengkapi, yakni 

jumlah*setoran, jumlah penarikan, umur penabung 

maupun*kelengkapan*dokumen lainnya tergantung bank yang bersangkutan.‟ 

c. Jumlah*setoran 

Baik*untuk setoran minimal waktu*awal sekali menabung maupun 

setoran berikutnya*serta*jumlah minimal yang harus tersedia di buku 

tabungan*tersebut, juga diserahkan*kepada bank*penyelenggara.‟ 

d. Pengambilan*tabungan 

Yaitu jumlah maksimal yang ditarik, tidak melebihi saldo minimal dan 

frekuensi penarikan dalam setiap harinya, apakah setiap saat atau setiap 

hari tergantung bank yang bersangkutan.‟ 
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e. Bunga dan insentif  

Besarnya bunga tabungan dan cara perhitungan bunga di dasarkan 

apakah harian, saldo rata-rata atau saldo terendah diserahkan seluruhnya 

kepada bank penyelenggara.‟‟Begitu pula dengan insentif, baik berupa 

hadiah, cenderamata dan sebagainya dengan maksud untuk menarik 

nasabah agar menabung.‟ 

f. Penutupan tabungan 

Ditutupnya tabungan dari bank bisa dilakukan oleh nasabah sendiri atau 

ditutup oleh bank dengan alasan tertentu.‟Salah satunya nasabah tidak 

aktif melakukan transaksi selama 3 bulan.‟ 

 


