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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan perekonomian tidak pernah lepas dari peranan sektor 

perbankan untuk meningkatkan taraf  hidup bangsa. Industri perbankan saat  

ini terasa sangat pesat di karenakan pemerintah telah memberikan 

kebebasan untuk membuka dan memperluas bank mereka dan bisa dilihat 

juga dari banyaknya bank-bank yang ada di Indonesia. 

Perbankan sebagai lembaga keuangan di Indonesia mempunyai 

peranan besar dalam mendorong perekonomian nasional yaitu dengan 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit guna 

memperoleh keuntungan.  

Bank di Indonesia seperti yang kita ketahui terdapat jenis-jenis bank 

diantaranya bank umum yang melaksanakan kegiatan usahanya secara 

konvensional maupun syariah. Adapun salah satu dari bank konvensional 

adalah Bank Mandiri. Bank mandiri sendiri memiliki berbagai jenis produk 

simpanan yaitu diantaranya Tabungan, Deposito, Giro. Dan dari beberapa 

jenis simpanan tersebut, Tabunganlah yang merupakan simpanan yang 

cukup banyak diminati oleh nasabah, dikarenakan mempunyai kemudahan-

kemudahan seperti saat pembukaan rekening maupun  dalam pengambilan 

dananya. 
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Tabungan merupakan salah satu bagian dari produk bank yang dari  

tiga jenis simpanan ( Tabungan, Deposito, dan Giro ). Nasabah lebih banyak 

memilih simpanan berupa tabungan daripada harus menggunakan simpanan 

berupa giro ataupun deposito dikarenakan tabungan memiliki kemudahan-

kemudahan dalam prosedur pembukaan rekening maupun dalam hal 

pengambilan dana. Tabungan merupakan salah satu produk jasa bank 

dimana nasabah dapat menyimpan dananya dengan imbalan berupa bunga 

berdasarkan perjanjian antara kedua belah pihak dan ketentuan yang berlaku 

serta  dapat diambil sewaktu-waktu. 

PT. Bank Mandiri Kcp Malang Tlogomas menyediakan berbagai jenis 

tabungan yaitu Tabungan  Bank Mandiri Reguler, Mandiri Tabungan Bisnis, 

Mandiri Tabungan Rencana, Maandiri Tabungan Valas, Tabungan simpel ( 

Simpanan Pelajar ), dan Tabungan Pelajar. 

Produk yang biasanya menjadi daya tarik mahasiswa adalah Tabungan 

Pelajar sebagai salah satu jenis produk yang diberikan oleh Bank Mandiri 

KCP Malang Tlogomas yang dikhususkan hanya untuk mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Malang. Adapun Tabungan Pelajar ini 

diadakan adalah untuk memudahkan mahasiswa dalam melakukan transaksi, 

suku bunga yang menarik dan dirancang untuk kebutuhan mahasiswa dan 

mudah untuk di tarik sewaktu-waktu. 

Tabungan pelajar sebagai produk yang di khususkan untuk mahasiswa 

ini mempunyai  fasilitas yang sama dengan tabungan reguler yang ada di 

bank mandiri. Adapun perbedaannya hanya pada setoran awal dan saldo 
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mengendapnya. Tabungan pelajar ini juga memiliki daya tarik tersendiri 

bagi mahasiswa karena dengan adanya tabungan pelajar ini mahasiswa  

sudah bisa melakukan pembayaran melalui Bank Mandiri KCP Malang 

Tlogomas, melalui Atm Mandiri. Selain itu, pembayaran juga dapat melalui 

mandiri online untuk menghindari antrian yang panjang dalam pembayaran. 

Kemudian, kemudahan bertransaksi dan saldo yang rendah dapat 

dimanfaatkan oleh mahasiswa. Dengan demikian, tabungan pelajar dari 

Bank Mandiri KCP Malang Tlogomas sangat menguntungkan untuk para 

mahasiswa. 

Dalam upaya meningkatkan jumlah  nasabah pada tabungan pelajar 

ini, maka  pihak bank melakukan berbagai macam cara pendekatan kepada 

mahasiswa guna untuk menarik perhatian dan minat mahasiswa dalam 

mempercayakan dana mereka untuk dikelola oleh bank mandiri. 

Dari  uraian-uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengambil  

judul dalam penulisan tugas akhir ini yaitu : “MINAT MAHASISWA 

TERHADAP TABUNGAN PELAJAR PADA PT. BANK MANDIRI 

KCP MALANG TLOGOMAS” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian tugas akhir ini adalah : 

1. Bagaimana prosedur pembukaan Tabungan Pelajar di PT.Bank Mandiri 

KCP Malang Tlogomas? 

2. Seberapa besar minat mahasiswa terhadap tabungan pelajar ?  

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, untuk mempermudah kajian 

lebih lanjut agar sesuai dengan tujuan dan memusatkan perhatian agar 

permasalahan tidak menyimpang maka penulis membatasi pembahasan 

mengenai “MINAT MAHASISWA TERHADAP TABUNGAN PELAJAR 

PADA PT. BANK MANDIRI KCP MALANG TLOGOMAS” 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui prosedur pembukaan Tabungan Pelajar pada PT. Bank 

Mandiri KCP Malang Tlogomas  

2. Untuk mengetahui besar minat mahasiswa terhadap tabungan pelajar 
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E. Kegunaan Penulisan Tugas Akhir 

1. Bagi Instansi bank 

Sebagai informasi kepada mahasiswa bahwa  untuk pembayaran juga 

bisa dilakukan di Bank Mandiri  agar dapat meningkatkan jumlah 

nasabah  guna meningkatkan dana pihak ketiga. 

2. Bagi Penulis Selanjutnya 

a) Untuk menambah wawasan 

b) Dengan penilitian ini bisa diketahui sejauh mana teori yang di peroleh 

dan dapat di terapkan. 

c) Agar bisa dijadikan referensi bagi penulis selanjutnya. 


