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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Kajian yang dilakukan Rozi (2015) tentang Prosedur Administrasi 

Tabungan Simpeda. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pembukaan, 

penyetoran, penarikan dan penutupan tabungan. Dalam pembukaan rekening 

tabungan maka nasabah diberikan bukti setoran dimana bentuk penyetoran 

administrasinya adalah nasabah mengisi slip setoran rangkap dua dan mengisi 

aplikasi pembukaan rekening tabungan. Bukti setoran pertama diberikan 

kepada nasabah, kemudian bukti setoran kedua diberikan pada bagian 

akuntansi. 

Penelitian sejenis dilakukan Hidayah (2015) yang berjudul Prosedur 

Pelaksanaan Administrasi Tabungan iB Baitullah Hasanah. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mencapai suatu keadaan perekonomian yang stabil akan 

membantu dan memperlancar usaha perbankan. 

Berhubungan dengan penelitian terdahulu, penulis kali ini terdorong 

untuk membahas Administrasi Tabungan Siklus. Penelitian ini bertujuan 

untuk memahami sistem administrasi dengan menggunakan sistem 

terkomputerisasi agar lebih akurat dan efisien.
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B. Landasan Teori 

1. Pengertian Administrasi 

Kata Administrasi berasal dari bahasa latin “Administratio”, yang 

secara umum dapat diartikan sebagai kegiatan tata-usaha badan 

pemerintah atau swasta dalam arti luas, bukan saja menyangkut masalah 

keuangan tetapi juga tentang surat-menyurat,dan perjanjian. Mintardjo 

(2013:4). 

Pengertian Administrasi  menurut Atmosudirjo (2000:25) dapat 

dibedakan menjadi dua bagian, yaitu : 

a. Administrasi dalam arti sempit yang berarti tata usaha (office woek) 

yaitu segala kegiatan mengenai tulis-menulis, mengetik, kearsipan, 

informasi, dan data. 

b. Administrasi dalam arti luas dapat ditinjau dalam tiga segi, yaitu :  

a) Ditinjau dari segi proses 

Administrasi berarti kesseluruhan proses yang dimulai 

dari proses pemikiran, proses perencanaan, proses pengaturan, 

proses pergerakan, proses pengawasan sampai proses 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang 

bersangkutan. 

b) Ditinjau dari fungsi atau Tugas 

Administrasi berarti keseluruhan dari tindakan aktivitas 

yang harus dilaksanakan dengan sadar oleh seseorang atau 
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kelompok orang-orang yang berkedudukan sebagai 

administrator dalam manajemen puncak suatu organisasi 

usaha. 

c) Ditinjau dari segi kepranataan  

Administrasi adalah sekelompok orang tertentu yang 

melakukan aktivitas-aktivitas dalam suatu organisasi 

perusahaan. 

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi 

adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan harus bersifat kerjasama sehingga kan terlihat beberapa 

orang dalam gerakan-gerakan teratur. Gerakan orang yang mengadakan 

kerjasama ini harus bersatu padu, tertib dan teratur. 

Menurut Fathoni (2006:5) Administrasi merupakan suatu proses 

kerjasama secara sistematis dari sekelompok manusia yang berinteraksi 

dengan lingkungnnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara efektif, 

efisien, dan saling menguntungkan serta berkelanjutan. 

2. Tujuan Administrasi 

Menurut Siagian (1998:8)  tujuan administrasi dibedakan menjadi 

empat macam, yaitu : 

a. Untuk menerbitkan atau penyusunan alat-alat perlengkapan yang 

berfungsi sebagai tenaga moril dan modal. 

b. Menghimpun suatu ketentuan didalam melaksanakan kebijakan 

usaha dari segi pengorganisasian perusahaan. 
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c. Menpergunakan alat-alat tersebut sehingga dapat berjalan lancar dan 

dapat mencapai sasaran. 

d. Rangkaian kegiatan yang dapat digunakan untuk menjalankan segala 

sesuatu yang berhubungan dengan usaha tersebut. 

3. Dasar-dasar Administrasi 

Dasar-dasar administrasi menurut Fathoni (2006:3) adalah adanya 

aktivitas sekelompok manusia yang mencakup aspek-aspek determinan 

sebagai berikut : 

a. Manajemen  

Proses kegiatan menggerakan sekelompok orang yang 

menggerakan segala fasilitas yang tersedia untuk mencapai tujuan 

tertentu. 

b. Organisasi  

Proses kegiatan ditata atau diatur menurut sifat, bidang, jenis 

argumennya, kegiatan selaku pimpinan bantuan staf, maupun 

pelaksana social. 

c. Kepegawaian  

Pengaturan anggota organisasi yaitu proses perencanaan 

formasi penyaringan maupun pemberhentian. 

d. Perlengkapan  

Proses pengadaan pembekalan, penggunaan alat, perawatan 

sampai pada penghapusan inventaris. 
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e. Keuangan  

Proses kegiatan yang berhubungan dengan uang kertas 

berharga yang dilakukan antara lain oleh bendaharawan. 

f. Sekretariat  

Proses kegiatan yang dipimpin oleh seorang staf yang 

mencakup pelayanan termasuk tata usaha. 

4. Tabungan  

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 pasal 1 butir 9 

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

menurut syarat-syarat yang disepakati, tidak dapat ditarik dengan cek dan 

bilyet giro atau alat yang dipersamakan dengan itu. 

Tabungan adalah jenis simpanan yang paling banyak dipergunakan 

masyarakat. Penarikan uang dan penyetoran uang kedalam rekening 

tabungan dapat dilakukan setiap saat dengan menunjukan buku tabungan. 

Simpanan dalam bentuk tabungan makin diminati oleh masyarakat, karena 

kemudahan dan fasilitas yang menguntungkan yang disediakan pihak bank 

yang sifatnya bersaing untuk menarik dana masyarakat Hampir semua 

bank telah menerapkan perhitungan bunga secara harian berdasarkan saldo 

khususnya bank jatim dengan produk tabungan Siklus. Darmawi 

(2011:13). 

5. Jenis-jenis Tabungan 

Jenis-jenis tabungan yang di sediakan oleh Bank Jatim yaitu : 
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a. Tabungan-ku 

Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan 

ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia 

guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

b. Tabungan Haji 

Fasilitas yang bisa diperoleh dari tabungan Haji adalah 

penyetoran dapat dilakukan di setiap cabang atau cabang pembantu 

atau kantor kas karena bank jatim telah online system. Bank jatim 

sudah tergabung dengan jaringan system Komputerisasi Haji 

Terpadu (Siskohat) Departemen Agama (On-line). 

c. Tabungan SIMPEDA 

Fasilitas yang diberikan setiap penabung SIMPEDA yang 

memenuhi syarat akan diikutsertakan dalam undian tabungan 

SIMPEDA dengan hadiah yang sangat menarik sebesar Rp. 12 

Milyar yang diundi sebanyak 3 kali dalam satu tahun yaitu 2 kali 

untuk tingkat nasional dan 1 kali untuk tingkat regional 

d. Tabungan SiUMI 

Tabungan ini diterbitkan untuk PUMK (Pelaku Usaha Mikro 

Kecil) dan difasilitasi ATM SiUMI tersebut PUMK juga dapat 

mengakses layanan perbankan Bank Jatim seperti Kredit dan Jasa 

layanan lainnya. 
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e. Tabungan SIKLUS 

Tabungan SIKLUS (Tradisi Keluarga Sejahtera) yang 

merupakan jenis tabungan yang segmentasinya untuk keluarga yang 

dimana bunga tabungannya dihitung berdasarkan saldo harian. 

f. Tabungan SIMPEL 

Tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh 

bank-bank di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana, 

dilengkapi dengan fitur yang menarik, guna mendorong menabung 

sejak dini. 

6. Tujuan Tabungan 

Tujuan dari tabungan sebagai berikut : 

a. Menaikkan minat masyarakat untuk menjadi nasabah bank dengan 

memberikan kepercayaan kepada bank untuk mengelola dananya. 

b. Meningkatkan pelayanan kepada nasabah bank. Dalam hal ini, 

tabungan berbagai fasilitas transaksi yang bisa dilakukan seperti 

penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, dan transfer. 

7. Manfaat Tabungan  

Beberapa manfaat yang diperoleh dari tabungan pada umumnya, 

antara lain : 

a. Manfaat yang diperoleh bagi bank sebagai berikut : 

a) Sebagai salah satu sumber dana bagi bank yang bersangkutan 

dan dapat digunakan sebagai penunjang operasional bank 

dalam memperoleh keuntungan atau laba 
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b) Sebagai penunjang untuk menarik nasabah dalam rangka 

menggunakan fasilitas produk-produk lainnya 

c) Untuk membantu program pemerintah dalam rangka 

pertumbuhan ekonomi  

d) Meningkatkan kesadaran bagi masyarakat untuk menyimpan 

dananya di bank. 

b. Manfaat yang diperoleh nasabah sebagai berikut : 

a) Terjamin keamananya karena dengan menyimpan uang di 

bank keamanan uang terjamin. 

b) Akan mendapatkan bunga dengan menyimpan uang di bank. 

c) Dapat terhindar dari pemakaian uang secara terus menerus. 

d) Adanya kepastian saat penarikan uang, karena dapat dilakukan 

setiap saat dimana saja dan tidak dikenakan biaya administrasi 

dengan fasilitas ATM. 

8. Administrasi Tabungan  

Administrasi tabungan adalah rangkaian kegiatan berbagai 

komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama secara sistematis 

dalam proses penyelenggaraan kegiatan pengumpulan dan pengkajian 

informasi tabungan pada suatu bank. Hal ini berarti administrasi tabungan 

merupakan alat pelaksanaan fungsi manajemen bank umumnya, 

khususnya dalam bidang tabungan. Untuk itu dalam menunjang kegiatan 

tabungan diperlukan adanya administrasi yang tertib lengkap dan efisien. 
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Beberapa komponen yang terlibat dalam administrasi tabungan 

antara lain : 

a. Brainware, meliputi karyawan, manajer, pimpinan, pejabat yang 

terlibat dalam kegiatan administrasi. 

b. Hardware, meliputi ruang kantor, mesin tulis, mesin hitung alat 

komunikasi. 

c. Software, meliputi aturan-aturan yang berlaku misalnya penyusunan 

prosedur tabungan yang berupa petunjuk-petunjuk yang disepakati, 

standart bentuk formula, balance, sheet, statement, daftar bunga 

tabungan. 

Adapun fungsi administrasi tabungan : 

a. Alat informasi bagi manajemen. 

b. Alat komunikasi antara bank dengan nasabah. 

c. Sebagai pengawasan intern maupun ekstern nasabah yang 

berfungsi sebagai administrator. 

d. Alat bukti apabila terjadi masalah antara bank dengan nasabah 

e. Alat untuk mempersiapkan laporan. 

f. Sebagai berkas dokumen tabungan agar tersimpan dengan 

baik. 

Mengingat betapa pentingnya administrasi tabungan baik bagi nasabah 

maupun bank itu sendiri, maka diperlukan administrasi yang lebih baik, efektif, 

tertib, cepat, teliti, lengkap dan efisien. 


