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BAB II 

TEORI DAN KAJIAN  PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian  Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini  menjadi salah satu acuan dalam melakukan 

penelitian, dari penelitian  terdahulu peneliti tidak menemukan judul yang 

sama dengan judul penelitian. Namun peneliti mengangkat beberapa 

penelitian yang membahas tentang “Minat Tabungan” untuk memperbanyak 

referensi untuk melakukan penelitian  ini. Berikut penelitan terdahulu berupa 

jurnal terkait. 

Sofia ulfa (2007), “Prosedur Pembukaan Tabungan Citra pada PT. Bank 

Tabungan Pensiunan Nasional” Hasil penelitiannya berupa besar minat 

masyarakat tehadap tabungan citra umum yang tergolong cukup tertarik dan 

peningkatkan promosi tabungan dan jangakuan lokasibank agar semakin 

banyak. Perbedaannya terletak di jenis penelitian yang menggunakan 

deskriptif dan dalam menentukan strategi yang tepat untuk memperbanyak 

nasabah untuk membuka tabungan citra. 

Silvia Miftakhur Rakhmah dan Sri  Wahyuni (2011 dan 2012 ), 

“Pengaruh Persepsi Mahasiswa Tentang Bank Syariah Terhadap Minat 

Menabung di Perbankan Syariah” Hasil penelitiannya berupa pengaruh 

persepsi mahasiswa tentang bank syariah terhadap minat menabung di 

perbankan syariah di jember dapat disimpulkan bahwa pengaruh yang 

signifikasi persepsi mahasiswa tentang bank syariah terhadap minat 

menabung di  bank syariah dimana mahasiswa yang memiliki persepsi yang 
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positif dan baik terhadap bank syariah akan minat untuk menabung pada bank 

syariah. Perbedaan terletak di metode penelitian yang  menggunakan 

penelitian korelasional dan analisis  data yang digunakan adalah analisis 

interensial/statistik. 

 

B. Bank 

1. Pengertian Bank 

Seperti yang kita ketahui sehari-hari, bank dikenal sebagai suatu 

lembaga keuangan yang kegiatannya menerima simpanan berupa tabungan, 

giro dan deposito, selain menerima simpanan bank juga memberikan 

pinjaman bagi masyarakat yang membutuhkan, baik itu berupa 

uang,kendaraan, rumah, dan lain-lain. Bank juga dikenal sebagai tempat 

untuk tukar – menukar uang, melakukan pembayaran baik berupa 

pembayaran kampus, listrik, kesehatan dan lain-lain, mengirim uang,dan  

juga menabung. 

Bank juga dikenal sebagai pencipta dan pengedar uang baik uang 

kartal maupun uang giral, uang kartal  adalah alat bayar yang sah dalam 

melakukan transaksi sehari-hari dan wajib diterima oleh masyarakat, uang 

kartal terdiri dari uang kertas dan  uang logam. Bank Indonesia mempunyai 

hak tunggal untuk mengeluarkan uang kartal tersebut. Sedangkan  Uang 

giral adalah bentuk pembayaran yang berupa cek, giro, dan lain-lain, uang 

giral bukan merupakan alat pembayaran yang sah artinya masyarakat boleh 

menolak dibayar dengan uang giral dan uang giral, bank yang berhak 

menciptakan uang giral adalah bank umum selain Bank Indonesia. 
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Menurut Undang-undang nomor 10 1998 pasal 1 ayat 2 tentang Bank, 

yang dimaksud Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana 

darimasyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. 

Menurut Prof. GM. Verrijin Stuart “Bank adalah suatu badan usaha 

yang bertujuan memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat 

pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, 

maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukaran baru berupa uang 

giral”. 

Menurut Kuncoro “Bank adalah lembaga keuangan yang usaha 

pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana 

tersebtu ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa 

dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang”. 

Menurut Dr. B.N. Ajuha “ Bank adalah tempat menyalurkan modal 

dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada 

mereka yang dapat membuatnya dapat lebih produktif untuk dapat 

keuntungan masyaraka”. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Bank adalah 

perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang aktifitasnya tidak lepas 

dari keuangan. Baik itu kegiatan menghimpun dana dan menyalurkannya 

kembali kepada masyarakat. Adapun menghimpun dana ( Funding ) yaitu 

mengumpulkan, mencari dana dengan cara membeli dana dapat dilakukan 
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dengan menawarkan bebagai jenis simpanan seperti simpanan tabungan dan 

simpanan deposito. Sedangkan menyalurkan dana ( Lending ) yaitu menjual 

dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat, penyaluran dana dilakukan 

oleh bank melalui  pemberian pinjaman yang ditawarkan. 

2. Fungsi Bank 

Fungsi utama bank yang lebih spesifik : 

a. Agent of trust 

Merupakan sebuah lembaga berlandaskan kepercayaan. Dasar utama 

dalam kegiatan perbankan adalah kepercayaan (Trust) baik dalan 

penghimpunan maupun dalam penyaluran dana. 

b. Agent of development 

Merupakan lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan 

ekonomi dengan menghimpun dana dari masyarakat untuk berinvestasi 

terhadap pembangunan negara. 

c. Agent of service 

Merupakan lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyrakat 

agar merasa nyaman dan aman dalam menyimpan dana dalam bank 

tersebut. 

Fungsi samping Bank 

a. Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran 

b. Mendukung kelancaran transakasi internasional 

c. Penciptaan uang 

d. Sarana investasi 
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e. Penyimpanan barang berharga. 

3. Produk dan  jasa Bank 

Produk dan jasa  bank menurut Abdul Malik dan Cristina 

(2001:85:130) adalah : 

a. Giro 

Simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan 

setiap saat menggunakan cheque, bilyet giro, surat perintah pembayaran 

lainnya. 

b. Deposito Berjangka  

Simpanan dana pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dilakukan 

setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah 

dengan bank. 

c. Tabungan 

Simpanan dari pihak ketiga yang penarikannya ataupengambilannya 

dapat dilakukan sewaktu-waktu dan menurutsyarat-syarat tertentu yang 

telah ditetapkan oleh bankpenyelenggara. 

d. Kiriman uang atau Transfer 

Salah satu bentuk jasa atau pelayanan yang diberikan bank 

kepadanasabah-nasabahnya untuk dapat memindahkan sejumlah uang 

dansuatu kantor bank kecabang-cabangnya, atau bank lain sebaliknya. 

e. Kliring 

Suatu proses penyelesaian tagihan dan koordinasi oleh BI. 
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f. Inkaso 

Salah satu jenis jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabahuntuk 

membantu menagih warkat-warkat bank atau bank laindimana bank 

tertarik berada diluar wilayah kliring. 

g. Kredit 

Penyerahan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis pada saatsekarang 

ini atas dasar kepercayaan sebagai pengganti sesuatuyang mempunyai 

nilai ekonomis yang sepadan yang diharapkan dikemudian hari. 

 

4. Usaha bank 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa usaha bank 

umum adalah : 

a. Menghimpun dana dari masyarakat 

b. Memberikan kredit 

c. Menerbitkan surat pengakuan hutang 

d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk 

kepentingan dan atas perintah nasabahnya : 

1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diaksep oleh bank 

2. Surat pengakuan hutang 

3. Kertas pembendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah 

4. Serfikasi bank indonesia (SBI) 

5. Obligasi 

6. Surat dagang  berjangka waktu sampai dengan 1 tahun 
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7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 

1 tahun. 

e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

kepentingan nasabah. 

f. Menempatkan dana pada, meminjamkan  dana dari, atau meminjamkan 

dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana 

telekominkasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya. 

g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan 

perhitungan dengan atau antar pihak ketiga. 

h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. 

i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain 

berdasarkan kontrak. 

j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya 

dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dibursa efek. 

k. Membeli melalui pelanggan agunan baik semua maupun sebagian 

dalam hal debitur tidak  memenuhi kewajiban kepada bank, dengan 

ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. 

l. Melakukan kegiatan anjak piutang, kartu kredit dan kegiatan wali 

amanat. 

m. Menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. 

n. Melakukan kegiatan dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal 

pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan seperti guna sewa 
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usaha, modal ventura, perusahaan efek, dan asuransi, dan melakukan 

penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit. 

Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak 

bertentangan dengan undang-undang. 

5. Peran Bank  

a. Peran Bank dalam Hubungan Luar Negeri yaitu sebagai jembatan 

dengan dunia Internasional dalam lalu lintas devisa, moneter dan 

perdagangan, serta membantu terjadinya perdagangan ekspor-impor, 

pariwisata dan transfer uang. 

b. Peran Bank di Dalam Negeri yaitu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi 

dalam bentuk penyediaan dan pengelolaan uang, yang antara lain 

meliputi administrasi keuangan, penggunaan uang, perdagangan dan 

pertukaran, perkreditan, kiriman uang dan pengawasannya. Adapun 

Peranan Bank di Dalam Negeri dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1) Bank Berperan Membimbing Masyarakat Untuk Menabung  

Dalam hal ini masyarakat diharapkan selalu berorientasi pada bank 

dan menggunakan jasa-jasa perbankan di dalam mengelolah uang 

dan usaha. Wujudnya dengan mendorong hasrat menabung dalam 

bentuk : 

a) deposito berjangka  

Deposito berjangka adalah simpanan yang pengambilannya 

dapat dilakukan setelah jatuh tempo. Contohnya : 3 bulan, 6 

bulan dan 12 bulan 
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b) Rekening Giro 

Rekening Giro adalah simpanan yang pengambilannya dapat 

dilakukan setiap saat menggunakan cek atau bilyet giro. Manfaat 

menyimpan uang dalam bentuk rekening giro yaitu : (1) 

pencatatan dana perusahaan menjadi lebih teratur, pengeluaran 

dapat dilakukan dengan cek atau bilyet giro, (2) Pengelolaan 

uang tunai menjadi lebih mudah, keamanan uang perusahaan 

lebih terjamin karena terhindar dari bahaya pencurian, 

perampokan, penyalahgunaan, kebakaran dan lain-lain. 

2) Peran Bank untuk Membimbing didalam Proses Pengambilan Kredit 

Dalam hal ini bank membrikan jasa konsultasi manajemen keuangan, 

pemasaran objektif, serta bantuan dan pertimbangan mengenai 

jumlah dana yang sebaiknya ditarik oleh nasabah. 

6. Jenis-jenis kantor Bank 

Jenis-jenis kantor bank yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

a. Kantor Pusat Non-Operasional 

Kantor Pusat Non-Operasional (KPNO) adalah bagian dari kantor pusat 

suatu bank yang hanya melakukan kegiatan masyarakat. 

b. Kantor Pusat Operasional 

Kantor Pusat Operasional (KPO) adalah bagian dari kantor pusat suatu 

bank yang melakukan kegiatan operasional perbankan sesuai dengan 

fungsinya dan menjadi pusat transaksi semua cabang bank tersebut. 

c. Kantor Cabang 
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Kantor Cabang adalah unit usaha dari suatu bank yang diizinkan untuk 

menjalankan semua jenis usaha bank dan menyelenggarakan tata usaha 

/ pembukuan sendiri. 

d. Kantor Cabang pembantu 

Kantor Cabang Pembantu adalah unit usaha dari suatu bank yang hanya 

membantu kantor pusat / cabang bank yang bersangkutan dalam proses 

pengumpulan dana dan tidak diperkenankan untuk memberikan kredit 

diluar plafon yang sudah ditentukan. 

e. Kantor perwakilan 

Kantor perwakilan adalah unit usaha suatu bank yang  berada diluar 

daerah lain dari pusatnya dan kegiatan utamanya adalah sebagai 

penghubung antara bank dengan  relasi-relasinya. 

f. Kantor Perwakilan Bank asing 

Kantor Perwakilan Bank Asing adalah unit dari kantor pusat bank yang 

ada diluar negeri yang kegiatannya hanya sebagai penghubung antara 

bank dengan relasi-relasinya. 

g. Kantor Kas 

Kantor Kas adalah unit yang menetap dari kantor yang sudah ada dan 

melakukan kegiatan kas dalam rangka pemberian pelayanan kepada 

nasabahnya. 
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h. Kas mobil 

Kas Mobil adalah kegiatan kas diluar kantor sebagai usaha dari kantor 

bank yang sudah ada dalam rangka memberikan pelayan kepada 

nasabah dengan menggunakan sarana transportasi darat (mobil). 

i. Kas Terapung 

Kas Terapung adalah kegiatan kas diluar kantor sebagai usaha dari 

kantor bank yang sudah ada dalam rangka pemberian  pelayanan kepada 

nasabah dengan menggunakan sarana transportasi air (kapal). 

 

C. Tabungan 

1. Pengertian Tabungan  

Tabungan merupakan simpanan uang yang  berasal dari pendapatan 

yang tidak dibelanjakan dan bisa dilakukan oleh perorangan maupun 

instansi tertentu. Tabungan ini bisa diambil kapan saja tanpa terikat oleh 

waktu. Bahkan bisa ditarik tunai secara mandiri melalui fasilitas mesin 

ATM ( Anjungan Tunai Mandiri ) yang diberikan oleh berbagai bank. 

Tabungan menurut Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang 

perbankan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan 

cek, bilyet giro, dan /atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.  

Tabungan menurut Muchdarsyah Sinungan (2003:3) adalah 

“simpanan pihak ketiga pada bank yang penerikannya hanya dapat 

dilakukan menurut syarat-syarat tertentu”. 
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Veithzal Rivai (2007:415) “tabungan adalah simpanan yang 

penerikannya harus dapat di lakukan dengan syarat tertentu yang 

disepakati, dan tidak dengan cek, bilyet giro atau alat lain yang 

dipersamakan dengan itu”. 

2. Manfaat Tabungan 

Beberapa manfaat yang diperoleh dari tabungan pada umumnya, 

antara lain : 

a. Manfaat yang diperoleh untuk Bank, yakni : 

1. Tabungan sebagai salah satu sumber dana bagi bank dan bisa 

dipakai untuk menunjang operasional bank dalam memperoleh 

keuntungan atau laba. 

2. Sebagai penunjang untuk menarik nasabah dalam rangka 

menggunakan fasilitas dan banyak produk lainnya. 

3. Untuk membantu program pemerintah dalam memajukan 

pertumbuhan ekonomi. 

4. Untuk meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat untuk 

menyimpan uang atau hartanya dibank. 

b. Manfaat yang diperoleh untuk nasabah, yaitu : 

1. Akan terjamin keamanan uang atau hartanya di bank 

2. Akan hemat bagi mereka yang telah menabung di bank karena 

terhindar dari pemakaian uang secara terus-menerus 

3. Adanya kepastian saat penarikan uang dikarenakan dapat menarik 

dimana saja dan kapan saja dengan  fasilitas ATM. 
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3. Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Tabungan 

 Menurut M. Sinungan (2000:25) factor yang mempengaruhi 

tabungan antara lain : 

a. Tingkat bunga 

 Bunga merupakan hal penting bagi suatu bank dalam penarikan 

tabungan dan penyaluran kreditnya. Penarikan tabungan dan 

pemberian kredit selalu berhubungan dengan tingkat suku bunganya. 

Bunga bagi bank bias menjadi biaya (cost of fund) yang harus 

dibayarkan pada penabung, tetapi dilain pihak, bunga dapat juga 

merupakan pendapatan bank yang diterima dari debitor karena kredit 

yang diberikan. 

b. Hadiah 

 Masyarakat (nasabah) pada hakekatnya mengharapkan sesuatu yang 

lebih dari pada sekedar mandapatkan jasa berupa bunga dari bank. 

Nasabah juga  ingin mendapatkan hadiah-hadiah yang ditawarkan 

oleh bank dengan syarat-syarat selain memanfatkan jasa bank. 

c. Pelayanan 

Pelayanan diartikan sebagai upaya pihak bank untuk memenuhi segala 

kebutuhan nasabah dengan fasilitas yang tersedia. Pelayanan yang 

baik, ramah, dan sopan serta memberikan fasilitas-fasilitas yang 

tersedia secara optimalkan membuat nasabah puas. 
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d. Keadaan Perekonomian 

Terjadinya peredaran perdagangan yang cepat dan perindustrian yang 

semakin berkembang memberikan kemungkinan kepada perusahaan 

atau perorangan yang keuangannya berlebih dalam pendapatannya. 

Dengan demikian ia akan menitipkan uangnya tersebut kepada bank. 

4. Tabungan Pelajar 

  menurut data dari PT. Bank Mandiri KCP Malang Tlogomas, 

Tabungan Pelajar adalah simpanan yang  dikhususkan untuk mahasiswa 

untuk memudahkan mahasiswa dalam bertransaksi serta memudahkan 

mahasiswa dalam melakukan pembayaran dan dengan dilengkapi fasilitas 

yang menarik serta jumlah saldo mengendap yang bisa terbilang rendah 

untuk  kalangan mahasiswa. 

 Pembukaan rekening tabungan pelajar dapat dilakukan pada PT. 

Bank Mandiri KCP Malang Tlogomas dengan memenuhi persyaratan yang 

telah  ditentukan oleh pihak bank. Adapun persyaratannya yaitu : 

a. Calon nasabah harus mempersiapkan KTP dan  Kartu Tanda 

Mahasiswa (KTM).  

b. Mempersiapkan fotocopy KTP orang tua. 

c. Mengisi formulir permohonan pembukaan rekening. 

Mempersiapkan setoran awal minimal Rp 20.000,00. 

 

 


