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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pengertian Bank

Definisi mengenai bank tentu sangat beragam, namun pada dasarnya tidak

berbeda. Jika ada perbedaan hanya terletak pada tugas atau usaha bank itu

sendiri.

Bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang menjalankan fungsinya

sebagai intermediasi yaitu sebagai perantara masyarakat untuk menghimupun

dana dari masyarakat yang memiliki penghasilan yang besar, menyalurkan dana

yang disimpan pada bank kepada masyarakat yang membutuhkan dana,serta

memberikan jasa perbankan lainnya berupa peminjaman angusran bagi

masyarakat yang membutuhkan pinjaman angsuran untuk menjalankan

usahanya maupun kebutuhan lainnya.

Bank juga merupakan salah satu lembaga yang juga berperan untuk

membangun tatanan perekonomian,sehingga dalam melaksanakan kegiatan

perbankan nya ,bank juga di atur oleh pemerintah secara langsung. Sebab bank

ikut menentukan keadaan perekonomian di dalam pemerintahan itu sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah di revisi

menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank ialah badan usaha yang

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa

tabungan,giro,deposito,dll dan juga menyalurkan dana kepada masyarakat

dalam bentuk kredit atau juga bentuk-bentuk lainnya yang bertujuan untuk

meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.
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Menurut Prof.G.M Verryn Stuart dalam bukunya Bank Politik
mengatakan , “bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan
kebutuhan kredit,baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri  atau dengan
uang yang diperolehnya dari orang lain,maupun dengan jalan mengedarkan
alat-alat penukar baru berupa uang giral”.

Sedangkan menurut A. Abdurrachman dalam Ensiklopedia Ekonomi
Keuangan dan Perdagangan menjelaskan bahwa “bank adalah suatu lembaga
keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa seperti memberikan
pinjaman,mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang,bertindak
sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga,membiayai usaha
perusahaan-perusahaan,dan lain-lain”.

Menurut Thomas Mayer, James D. Duesenberry dan Z.Aliber “bank
adalah lembaga keuangan yang sangat penting bagi kita, menciptakan
beberapa uang dan mempunyai berbagai aktivitas yang lainnya”.

Sedangkan menurut Hasibuan(2005:2) pengertian “bank adalah usaha
yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (financial assets)
serta bermotif profit juga sosial,jadi bukan hanya mencari keuntungan saja”.

Menurut Kuncoro dalam bukunya Manajemen Perbankan,Teori dan
Aplikasi (2006:68) definisi “bank adalah lembaga keuangan yang usaha
pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana tersebut ke
masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas
pembayaran dan peredaran uang”.

Menurut Kasmir(2008;2) berpendapat bahwa “bank merupakan lembaga
keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat,serta memberikan
jasa-jasa bank lainnya”.

Pengertian  menurut Drs H. Malayu S.P Hasibuan “bank adalah badan
usaha kekayaan terutama di dalam bentuk asset keuangan(financial asset) dan
juga bermotifkan profit serta sosial ,jadi bukan hanya mencari keuntungan
saja. Bank ialah pencipta dan juga pengedar uang kartal. Pencipta serta
pengedar uang kartal(uang kertas dan juga uang logam)merupakan otoritas
tunggal dari bank sentral(Bank Indonesia),sedangkan uang giral dapat
diciptakkan dengan dengan bank umum”.

Dari beberapa pengertian menrut Undang-Undang Dasar dan juga

pendapat beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga

keuangan yang menjalankan fungsi- fungsinya sesuai dengan ketentuan dalam

lalu lintas jasa pembayaran dengan menghimpun dana dari masyarkat dan
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menyalurkan dana pada masyarakat sehingga dapat menunjang perekonomian

di masyarakat.

Bank di dalam Al-Quran juga di jelaskan mengenai larangan- larangan

pada aktivitas tertentu di bank.

Q.S Ali- Imran : 130

َبا َھا الَِّذیَن آَمُنوا ال َتأُْكلُوا الرِّ َ لََعلَُّكْم َیا أَیُّ قُوا هللاَّ أَْضَعاًفا ُمَضاَعَفًة َواتَّ

ُتْفلُِحونَ 

Artinya “ hai orang –orang yang beriman jangan lah kamu memakan riba

dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu

mendapatkan keberuntungan”.

Q.S Al- Baqarah ayat :275-279

ْیَطاُن ِمَن اْلَمسِّ َذلَِك  ُطُھ الشَّ َبا ال َیقُوُموَن إِال َكَما َیقُوُم الَِّذي َیَتَخبَّ الَِّذیَن َیأُْكلُوَن الرِّ
َبا َفَمْن َجاَءهُ  َم الرِّ ُ اْلَبْیَع َوَحرَّ َبا َوأََحلَّ هللاَّ َما اْلَبْیُع ِمْثُل الرِّ ُھْم َقالُوا إِنَّ َمْوِعَظٌة ِمْن ِبأَنَّ

اِر ُھْم ِفیَھا  ِ َوَمْن َعاَد َفأُولَِئَك أَْصَحاُب النَّ ِھ َفاْنَتَھى َفلَُھ َما َسلََف َوأَْمُرهُ إِلَى هللاَّ َربِّ
ُ ال ُیِحبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر أَِثیٍم ٢٧٥َخالُِدوَن ( َدَقاِت َوهللاَّ َبا َوُیْرِبي الصَّ ُ الرِّ )َیْمَحُق هللاَّ

َكاَة لَُھْم أَْجُرُھْم )إِنَّ الَّ ٢٧٦( الَة َوآَتُوا الزَّ الَِحاِت َوأََقاُموا الصَّ ِذیَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ
ِھْم َوال َخْوٌف َعلَْیِھْم َوال ُھْم َیْحَزُنوَن ( َ ٢٧٧ِعْنَد َربِّ قُوا هللاَّ َھا الَِّذیَن آَمُنوا اتَّ )َیا أَیُّ

َبا إِْن كُ  )َفإِْن لَْم َتْفَعلُوا َفأَْذُنوا ِبَحْرٍب ِمَن ٢٧٨ْنُتْم ُمْؤِمِنیَن (َوَذُروا َما َبِقَي ِمَن الرِّ
ِ َوَرُسولِِھ َوإِْن ُتْبُتْم َفلَُكْم ُرُءوُس أَْمَوالُِكْم ال َتْظلُِموَن َوال ُتْظلَُموَن ( ٢هللاَّ

Artinya :“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan)

penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka

berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal
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Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang

telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari

mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum

(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka

kekal di dalamnya.

Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah,dan Allah tidak menyukai

Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya

orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan

menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada

kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-

orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang

belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak

mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-

Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka

bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya
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B. Fungsi Bank

Secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari

masyarkaat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai

tujuan dan sebagai financial. Secara lebih spesifik bank dapat dapat berfungsi

sebagai agent of trust, agent of development,dan agent of sevice.

1.  Agent of Trust

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan(trust), baik

dalam hal penghimpunan dana maupoun penyaluran dana. Masyarakat akan

mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur

kepercayaan.Masyarakat percaya dengan menabung uangnya tidak akan

disalahgunakan oleh bank,uangnya akan di kelola dengan baik,bank tidak

akan mengalami bangkrut,dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan

tersebut akan dikembalikan maupun ditarik kembali dari bank. Pihak bank

sendiri akan menempatkan atau menyalurkan danaya pada debitur atqu

masyarakat apabila dilandasi adanya unsur rasa kepoercayaan. Pihak bank

percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya.,debitur

akan mengelola dana pinjaman dengan baik,debitur akan mempumyai

kemampuan untuk membayar pada saat jatuh tempo, dan deibtur akan

mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.
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2.  Agent of Development

Kegiatan perekonomian dalam sektor moneter dan sektor rill di masyarakat

tak bisa di pisahkan. Kedua sektor tersebut akan saling berinterkasi dan

saling berpengaruh antara satu dengan yang lain. Sektor rill tidak akan

dapat berkinerja dengan baik,apabila sektor moneter tidak bekerja dengan

baik. Begitupun sebaliknya. Kegiatan bank yang berupa menghimpun dana

dari masyarakat dan menyalurkan dana untuk masyarakat sangat diperlukan

bagi perekonomian dalam sektor rill. Karena  dalam kegiatan bank tersebut

memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi,distribusi,serta

kegiatan konsumsi barang maupun jasa. Kegiatan investasi distribusi

konsumsi ini tidak dapat terlepas dari adanya penggunaan uang . kelancaran

dari kegiatan investasi distribusi dan konsumsi ini tidak lain kegiatan

pembangunan perekonomian suatu msyarakat.

3.  Agent of Service

Selain berfungsi untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana

kepada maasyarakat,bank juga memberikan pelayanan dan penawaran jasa

kepada masyarakat. Dalam kegiatan pelayanan jasa ini berkaitan dengan

kegiatan perekonomian masyarakat secara umum,jasa penawaran dalam

bank ini anatara lain jasa pengiriman uang,penitipan barang

berharga,pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan angsuran.
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C. Intermediasi dan Pengawasan

Fungsi dari lembaga keuangan adalah sebagai perantara keuangan yang

menghubungkan unit surplus(kelebihan likuiditas). Hal ini dapat diartikan

bahwa lembaga keuangan memungkunkan adanya aliran dana dari pemberi

pinjaman(leeader) atau deposan(depositor) atau unit surplus kepada

peminjam(borrower) atau enterpreneur atau peminjam unit deposit. Perbedaan

posisi yang tidak sama menyebabkan perbedaan informasi yang dimiliki tidak

sama. Peminjam(borrower) cenderung lebih memiliki informasi tentang

penggunaaan pinjaman,karena peminjam yang mengelola danaa tersebut untuk

tujuan investasi atau konsumsi terhadap barang/jasa tertentu.

Disisi pihak pemberi pinjaman tentu kurang memiliki informasi

mengenai tentang kondisi penggunan dana yang diberikan pada peminjam.

Pada unit pemberi pinjaman atau defisit lebih mengetahui secara terperinci

efisiensi penggunaan danaya,arus kas usahanya,besarnya laba atau rugi yang

dihasilkan,masalah keuangan yang muncul, dan juga apabila terjadi

penyimpangan dana.

Untuk meminimumkan dampak negatif ataupun penyalahgunaan dari

informasi maka dilakukan tindakan-tindakan tertentu. Solusi utama adalah

dengan melakukan pengawasan oleh pihak deposan. Namun pada pengawasan

ini tentu akan sulit dilakukan oleh deposan secara langsung karena terkait

kondisi. Dengan demikian pengawasan dapat dilakukan oleh lembaga

keuangan melalui delegasi monitoring. Dengan adanya monitoring ini
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diharapkan dapat memberikan jawaban tepat terhadap masalah intensif

keuangan.

D. Peran Bank

Bank memiliki peran dalam sistem keuangan yaitu :

1. Pengalihan Aset

Bank memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana

dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Sember dana perolehan

tersebut di peroleh dari pemilik dana,yaitu unit surplus yang jangka

waktunya dapat diatur sesuai dengan keinginan pemilik dana. Dalam hal

inin bank berperan sebagai pengalih aset yang likuid dari likuid ke unit

surplus.

2. Transaksi (transaction)

Bank memberikan kemudahan bagi para pelaku ekonomi untuk

melakukan segala transaksi barang maupun jasa.Dalam perekonomian

modern saat ini,transaksi barang dan jasa tidak dapat terlepas dari transaksi

keuangan. Bagi para pelaku ekonomi transaksi keuagan tentu sangat

dibutuhkan baik itu secara langsung dalam hal jual beli maupun tidak

langsung. Sehigga hal ini menjadi kebutuhan mendasar bagi para pelaku

perekonomian.

3. Likuditas(liquidity)

Unit surplus menempatkan dana yang dimiliki dalam bentuk produk-

produk yang telah disediakan berupa tabungan, deposito, giro dan jenis
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produk lainnya. Dari bebrapa produk tersebut memiliki nilai likuiditas yang

berbeda antara satu dengan yang lain. Untuk kepentingan likuditas para

pemilik dana dapat menempatkan dananya sesuai dengan kepentingan

kebutuhan likuidiatas yang di butuhkan. Dengan demikian, bank

memberikan fasilitas pengelolaan likuiditas kepada pihak yang mengalami

kenaikan surplus.

4. Efisiensi(efficiency)

Dalam hal ini bank berperan untuk menemukan peminjam dan

pengguna modal tanpa merubah produknya. Bank disini hanya

memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan.

Adanya informasi yang tidak simetris dari pihak peminjam dan investor

dapat menimbulkan kesalahpahaman. Karena dari itu bank menjadi penting

untuk memecahkan permasalahan apabila terjadi kesalahpahaman dari pasar

yang belum efisien,sehingga apabila telah tercapai pasar yang efisien makan

bank dapat menjadi penghubung antara dua pihak yang saling

berkepentingan.

E. Jenis- Jenis Bank

Jenis-jenis bank di atur dalam Undang-Undang Perbankan No.10 tahun

1998 berbeda dengan ketentuan sebelumnya dalam UU No.14 tahun 1967. Jenis-

jenis bank diantaranya :

1. Jenis Bank berdasarkan Fungsinya

a. Bank Sentral
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Bank sentral yang di maksud adalah bank Indonesia. Bank

indonesia adalah lembaga independen dalam melaksanakan tugas dan

wewenangnya. Terbebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lain

terkecuali pada hal- hal yang secara tegas di atur oleh Undang-Undang.

Menurut UU Pokok Perbankan nomor 14 Tahun 1967 jenis perbankan

menurut fungsinya terdiri atas:Bank Umum, Bank Pembangunan, bank

Tabungan,Bank Pasar, Bank desa, Lumbung Desa,atau bank Pegawai.

Tugas bank sentral sendiri ialah melaksanakan dan menetapkan kebijakan

moneter,mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran, dan

mengatur dan mengawasi kerja bank-bank.

b. Bank Umum

Bank umum menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 adalah

bank yang melakukan kegiatan nya berdasarkan prinsip konvensional

ataupun berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa

dalam lalu lintas pembayaran. Tugas dari bank umum adalah

menghimpun dana dari masyarakat (funding) dan menyalurkan dana

kepada masyarakat.

c. Bank Perkreditan Rakyat(BPR)

Bank perkreditan rakyat merupakan lembaga keuangan yang hanya

menerima simpanan jangka panjang dalam bentuk deposito

berjangka,tabungan atau bentuk lainnya yang di persamakan dan

menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Tugas BPR menurut pasal 13 UU

Perbankan No.10 Tahun 1998 adalah bertugas memberikan
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kredit,menyediakan pembiayaan untuk penempatan dana berdasarkan

prinsip syariah,sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Bank

Indonesia, serta menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank

Indonesia(SBI),deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan

pada bank lain.

2. Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikan

a. Bank milik Negara

Bank negara  adalah lembaga keuangan yang dibangun oleh negara

dan keseluruhan saham yang ada pada bank tersebur adalah milik negara.

Keuntungan yang di peroleh dari bank ini akan di berikan kepada negara.

Bank milik negara di Indonesia ada 4 di anataranya:

1) PT.Bank Mandiri(persero)Tbk.

2) PT. Bank Rakyat Indonesia(persero)Tbk.

3) PT.Bank Negara Indonesia(persero)Tbk

4) PT. Bank Tabungan Negara(BTN) Tbk.

b. Bank Milik Swasta

Bank milik swasta adalah bank yang dimana dalam keseluruhan

sahamnya di miliki oleh swasta dan dalam pendiriannya di dirikan oleh

badan swasta. Bank swasta terdiri atas Bank Danamon, Bank Central

Asia, Bank Niaga, Bank Permata, Bank Muamalat, dll.

c. Jenis Bank Berdasarkan Kegiatan Operasionalnya
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1) Bank Konvensional

Bank konvensional adalah lembaga keuangan yang

menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dalam lalu lintas

jasa pembayaran. Menurut Martono (2002) prinsip yang digunakan

dalam bank konvensional ada 2 yaitu :

a) Menetapkan bunga sebagai harga dalam simpanan baik itu berupa

tabungan,deposito berjangka,maupun produk pinjaman (kredit)

berdasarkan tingkat bunga tertentu.

b) Untuk jasa bank lainnya,pihak bank menggunakan atau

menerapkan berbagai biaya nominal atau persentase tertentu.

Pada bank konvensional,kepentingan pemilik dana(deposan)

adalah menerima imbalan berupa bunga yang tinggi,sedangkan

pemilik saham memperoleh spread yang optimal antara suku bunga

simpanan dan suku bunga pinjaman. Sedangkan bagi debitor

kepentingannya menerima bunga yang rendah serta biaya yang murah.

2) Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Dasar No.21 Tahun 2008, perbankan

syariah yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan bank syariah dan

unit usaha syariah yang mencakup kelembagaan,kegiatan unit usaha

hingga proses kegiatan usahanya. Bank syariah merupakan bank yang

menjalankan aktifitas usahanya dengan landasan dan prinsip-prinsip

syariah termasuk BUS(Bank Umum Syariah),BPRS(Bank
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Perkreditan Rakyat Syariah),dan UUS(Unit Usaha Syariah).Bank

syariah merupakan lembaga keuangan yang menajalankan

aktifitasnya menggunakan prinsip syariah, berdasarkan  ketentuan dan

hukum-hukum yang terdapat pada Al-Quran dan Al-Hadits. Prinsip

bank syariah dalam sistem perbankan diantaranya yaitu:

a) Shiddiq, memastikan bahwa pengelolaan bank syariah di lakukan

dengan nilai kejujuran yang tinggi.

b) Tabligh, secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan

mengedukasikan masyarakat mengenai prinsip,produk,dan jasa

perbankan syariah.

c) Amanah, menjaga ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam

mengelola dana yang di peroleh dari pemilik dana,sehingga timbul

rasa saling percaya antar pemilik dana dan pihak pengelola dana.

d) Fathanah, memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan dengan

profesional dan kompetetif sehingga dapat menghasilkan

keuntungan yang maksimum dalam tingkat resiko yang ditetapkan

oleh bank.

F. Produk Bank

Menurut Kasmir(2014:76) produk tabungan terdiri dari :

1. Tabungan

Tabungan  simpanan yang penarikannya dapat dilakukan hanya

setiap saat menurut syarat-syrat tertentu sesuai yang disepakati,tidak dapat

ditarik menggunakan slip cek,bilyet giro,maupun surat perintah lainnya.
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2. Giro

Giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan

sewaktu-waktu menggunakan cek, bilyet giro, maupun surat perintah

lainnya.

3. Deposito

Deposito merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat

dilakukan dalam waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan

pihak bank.

4. Kredit

Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat di

persamakan dengan itu,berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi

utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.

G. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Minat

Menurut Witherington,H.C,1999  Minat adalah kesadaran seseorang

dalam suatu obyek seseorang,suatu soal atau situasi mengandung sangkut paut

dengan dirinya. Pengertian atau informasi tentang seseorang tentang seseorang

atau obyek pasti harus ada terlebih dahulu dapat minat obyek tadi. Dapat di

simpulkan bahwa minat merupakan suatu keadaan dimana seseorang tertarik

pada suatu keadaan atau kondisi tertentu,dan mendapatkan sebuah dorongan

untuk dapat mencapainya. Faktor – faktor yang mempengaruhi minat antara

lain :

1. Faktor internal
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Faktor internal adalah keadaan yang bersumber dari diri seseorang itu

sendiri. faktor ini berupa seseorang dalam keadaan sadar melakukan

sesuatu yang di anggap dapat memberikan kesenangan.

2. Faktor eksternal

Faktor ini bersumber dari orang lain,dimana seseorang akan

melakukan sesuatu akibat adanya dorongan maupun rasa keterpaksaan

yang tidak bersumber dari dirinya sendiri.

H. Tabungan Rencana Mandiri

1. Pengertian Tabungan Rencana Mandiri

Tabungan rencana mandiri merupakan tabungan berjangka dengan

setor bulanan dan jangka waktu fleksibel sesuai kebutuhan nasabah serta

fasilitas autodebet sehingga nasabah dapat mempersiapkan dan

mewujudkan rencana masa depannya. Tabungan rencana mandiri hanya

dapat digunakan perorangan dengan usia minimal 18 tahun dan maksimal

69 tahun,dengan jangka waktu minimal 1 tahun maksimal 20 tahun. Dalam

perubahan jangka waktu diperkenankan dengan perpanjangan waktu.

Namun untuk mengurangi jangka waktu tabungan rencana mandiri tidak di

perkenankan. Penabung atau nasabah akan di berikan surat berupa

sertifkat,pihak bank akan mengeluarkan rekening koran tiap 3 bulan sekali

dan akan dikirim melalui email. Nasabah di perkenankan memiliki lebih

dari 1 sertifikat dalam 1 rekening tabungan.
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2. Target Tabungan Rencana Mandiri

a. Nasabah perorangan 18-35 tahun.

b. Mahasiswa.

c. Ibu rumah tangga.

3. Fitur Tabungan Rencana Mandiri

a. Tersedia dalam bentuk mata uang rupiah.

b. Usia penabung mulai dari 18 tahun dan maksimal 69 tahun sehingga

pada saat jatuh tempo penabung berumur maksimal 70 tahun.

c. Jangka waktu TRM minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun.

d. Minimal setoran rutin Rp.100.000,00 tiap bulan.

e. Rekening akan di tutup apabila terjadi 3 kali  tunggakan setoran wajib

dan dana telah terkumpul di rekening TRM dipindahbukukan ke

rekening penampungan setelah dikurangi biaya dan denda.

f. Penabung mendapatkan perlindungan asuransi kematian dan

ketidakmampuan total tetap tanpa kewajiban untuk membayar premi.

g. Sebagai bukti perlindungan asuransi, penabung mendapatkan sertifikat

asuransi sebagai bukti jaminan perlindungan asuransi.

h. Bank mengirimkan catatan data transaksi tiap 3 bulan dengan pilihan

rekening koran elektronik (e-statetment) dan dikirimkan sesuai alamat

penabung.

4. Biaya Tabungan Rencana Mandiri

Rincian biaya dalam tabungan rencana mandiri sebagai berikut:
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Tabel 1.1 Rincian Biaya Tabungan Rencana Mandiri
No Jenis biaya Jumlah Biaya TRM
1 Biaya administrasi bulanan Gratis
2 Biaya premi asuransi Gratis
3 Biaya AFT Gratis
4 Biaya Penutupan Rekening Gratis
5 Biaya perpanjangan waktu nonARO Gratis
6 Biaya perpanjangan waktu Gratis
7 Biaya penarikan sebelum jatuh tempo Rp.100.000,00 atau 0,5% dari

nominal penarikan(jumlah yang
lebih kecil).

8 Biaya permintaan rekening koran
diluar rekening koran triwulan

Rp. 2500,00 /lembar

I. Anjuran Menabung Dalam Al- Quran

Menabung merupakan suatu kegiatan yang di anjurkan di dalam Al-

Quran. Banyak anjuran untuk menabung yang terdapat di dalam surah Al-

Quran maupun Alhadits. Karena dengan menabung maka seseorang

mempersiapkan diri untuk melaksanakan kehidupan di masa depan. Di

dalam Al-Quran maupun hadist baik secara tersirat maupun tidak tersirat.

Adapun surah yang menganjurkan menabung dalam Al-Quran sebagai

berikut:

1. Al-Quran surah Al-Isra ayat 29

َال تَْبُسْطھَا ُكلَّ اْلبَْسِط فَتَْقُعَد َملُوًما َوَال تَْجَعْل یََدَك َمْغلُولَةً إِلَٰى ُعنُقَِك وَ 

َمْحُسوًرا

Artinya: “ dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada

lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu menjadi

tercela dan menyesal”.
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2. Al-quran surah Al-Furqon ayat 67

لَِك َقَواًماَوالَّ  ِذیَن إَِذا أَْنَفقُوا لَْم ُیْسِرفُوا َولَْم َیْقُتُروا َوَكاَن َبْیَن َذٰ

Artinya: “ Dan orang- orang yang apabila membelanjakan

(harta),mereka tidak berlebihan,dan tidak (pula) kikir, dan adalah (

pembelanjaan itu) di tengah- tengah antara yang demikian”.

3. Al-Quran surat Al-Isra ayat 27

ِھ َكفُوًرا ْیَطاُن لَِربِّ َیاِطیِن ۖ َوَكاَن الشَّ ِریَن َكاُنوا إِْخَواَن الشَّ إِنَّ اْلُمَبذِّ

Artinya : “sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-

saudara syaitan dan syaitan itu adalah  sangat ingkar kepada Tuhannya”.

Dari beberapa potongan ayat di dalam Al-Quran dapat diketahui bahwa
sesungguhnya, Allah telah menyarankan umatnya untuk menabung guna
mempersiapkan kebutuhan di masa depan. Sehingga, dengan menabung kehidupan
yang akan datang dapat di persiapkan dengan baik dan matang. Allah Subhana Wa
ta Ala telah menegaskan bahwa rasa benci terhadap orang- orang yang
mengamburkan hartanya tanpa ada kegunaan yang jelas.


