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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Praktek Kerja 

 Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peranan 

penting dalam perekonomian suatu negara, karena jasa-jasanya merupakan 

sentral bagi efektifya perekonomian. Dalam dunia sehari-hari, bank dikenal 

sebagai suatu lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima 

simpanan tabungan,giro dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai 

suatu lembaga tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang 

membutuhkan dana. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk 

mengirim uang (transfer), menukar uang, dan menerima segala bentuk 

pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik,pajak,PDAM, dan 

pembayaran lainnya. 

 Menurut Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 

1998 Tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha 

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. 

 Dari pengertian diatas dapat dijelaskan secara lebih luas bahwa bank 

merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, dimana 

segala aktivitaas bank akan selalu berkaitan dalam bidang keuangan, sehingga 
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jika membahas mengenai perbankan tidak akan terlepas dari masalah 

keuangan. 

 Aktifitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari 

masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah 

kegiatan funding. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah 

mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. 

Salah satu kegiatan penghimpun dana yang dilakukan oleh bank adalah 

simpanan tabungan. 

 Pengertian tabungan menurut Undang-undang Perbankan No. 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 atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. 

 Agar masyarakat mau menyimpn uangnya di rekening tabungan di bank, 

maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan 

diberikan kepada nasabah penyimpan uangnya. Balas jasa tersebut dapat 

berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan, atau balas jasa lainnya. Semakin 

tinggi balas jasa yang diberikan, akan semakin menambah minat masyarakat 

untuk memberikan berbagai rangsangan dan kepercayaan sehingga 

masyarakat berminat untuk menenamkan dananya. 

 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Tasikmalaya 

merupakan alah satu lembaga keuangan yang memiliki kegiatan usaha 

menghimpun dana dari masyarakan dalam bentuk simpanan guna menunjang 

pemberian kredit pada masyarakat. Salah satu usah bank memiliki peranan 
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penting dalam kegiatan pembangunan nasional adalah tabungan yang 

merupakan sumber dana bagi bank. Maka dari itu merupakan langkah yang 

tepat bila terus mendorong dan memotivasi masyarakat untuk menabung. 

Untuk memancing minat masyarakat maka perlu diciptakan suatu tabungan 

yang menarik, sasarannya ditunjukan kepada segenap lapisan masyarakat 

ekonomi menengah kebawah yang pelaksanaanya dilaksanakan semudah dan 

sesederhana mungkin dengan diberikan jasa bunga dan hadiah yang dapat 

menarik para calon nasabah untuk menjadi nasabahnya. 

 Bank BTN memiliki beberapa jenis produk  tabungan, yang terdiri dari: 

Tabungan BTN Batara, Tabungan BTN Prima, Tabungan BTN Payroll, 

Tabungan BTN Junior, Tabungan BTN Juara, Tabunganku, Tabungan BTN 

e’BATARAPOS, Tabungan BTN Haji-Reguler, Tabungan BTN Haji-Plus, 

Tabungan BTN Batara Pensiunan, Tabnungan Simpanan Pelajar, Tabungan 

BTN Perumahaan. Simpanan dalam bentuk tabungan merupakan dan yang 

cukup potensial. Kecenderungan itu cukup beralasan karena mengingat 

persyaratan tabungan relatif tidak begitu banyak dan mudah. 

 Sejalan dengan banyaknya produk tabungan yang ditawarkan oleh bank 

BTN maka penulis tertarik lebih meninjau mengenai Tabungan BTN Batara 

Pengsiun,karena pengembangan dan pengelolaan produk Tabungan BTN 

Batara Pengsiun merupakan salah satu produk champion atau unggulan dari 

Bank BTN, yang memiliki banyak keuntungan bagi nasabah, seperti : dapat 

digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk kredit, nasabah mempunyai 

kesempatan mengikuti program undian berhadiah, dapat melakukan 
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pembayaran tagihan angsuran KPR, Tekom dan PLN, dan keuntungan 

lainnya. 

 Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka penulis sebagai 

mahasiswa Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan Fakultas Ekonomi 

Universitas Siliwangi Tasikmalaya tertarik untuk meneliti dengan dituangkan 

ke dalam bentuk Tugas Akhir oleh karena itu, penulis mengambil judul 

“Prosedur Pembukaan Rekening Tabungan Batara Pengsiunan Pada 

Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Tasikmalaya”. 

1.2  Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang Praktek Kerja di atas, penulisan 

mengidentifikasi masalah sebagai brikut : 

1. Bagaimana Syarat-syarat untuk membuka Tabungan Batara Pengsiunan 

pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang 

Tasikmalaya. 

2. Bagaimana Prosedur pembukaan rekening Tabungan Batara Pengsiunan 

pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang 

Tasikmalaya. 

3. Bagaimana Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam prosedur 

pembukaan rekening Tabungan Batara Pengsiunan  pada PT. Bank 

Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Tasikmalaya. 

4. Bagaimana Penyelesaian dari hambatan-hambatan yang dihadapi dalam 

prosedur pembukaan rekening Tabungan Batara Pengsiunan pada PT. 

Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Tasikmalaya. 
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1.3  Tujuan Praktek Kerja 

 Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Mengetahui Syarat-syarat untuk membuka Tabungan Batara Peengsiunan 

pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang 

Tasikmalaya. 

2. Mengetahui Prosedur pembukaan rekening Tabungan Batara Pengsiunan 

pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang 

Tasikmalaya. 

3. Mengetahui Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam prosedur 

pembukaan rekening Tabungan Batara Pengsiunan pada PT. Bank 

Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Tasikmalaya. 

4. Mengetahui Penyelesaian dari hambatan-hambatan yang dihadapi dalam 

prosedur pembukaan rekening Tabungan Batara Pengsiunan pada PT. 

Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Tasikmalaya. 

1.4  Kegunaan Hasil Praktek Kerja 

       Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi : 

1. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengaplikasikan teori yang telah 

diperoleh selama duduk dibangku kuliah. Selain itu juga sebagai tambahan 

pengetahuan serta informasi dan wawasan mengenai permasalahan tentang  

Prosedur Pembukaan Rekening Tabungan Batar Pada PT. Bank Tabungan 

Negara (Persero) Kantor Cabang Tasikmalaya. 
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2. Bagi Bank  

Diharapkan dari hasil penelitian ini mampu menjadi masukan dan 

referensi bagi perbankan sebagai bahan perbaikan dan upaya untuk 

meningkatkan aktivitasnya terutama dalam hal pelaksanaan Manajemen 

Tabungan dimasa yang akan datang. 

3. Bagi Universitas Negeri Siliwangi 

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang 

bermanfaat serta dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan 

kelengkap kepustakaan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Siliwangi 

dalam rangka upaya pengembangan keilmuan dan menjadi bahan kajian 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut dimasa yang akan datang. 

 

1.5  Metode Praktek Kerja 

 Untuk mendapatkan data yang jelas dalam penelitian ini maka penulis 

menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut : 

1. Observation (Observasi) 

Penulis melakukan riset dan observasi langsung dari objek yang diteliti 

yaitu Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang 

Tasikmalaya. 

a. Observasi partisipasi (Observer Participation) 

Observasi partisipasi adalah observasi yang melibatkan peneliti 

atau observer secara langsung dalam kegiata pengamatan di 

lapangan. 
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2. Interview (Wawancara) 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan komunikasi 

secara langsung dengan subjek yang akan diteliti dan dilakukan dengan 

adanya daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dalam hal 

ini penulis melakukan tanya jawab dengan staf karyawan bank. 

a. In-depth interview 

Yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, 

dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara 

dimana pewawancara dan informan terlibat. 

1.6  Lokasi dan Jadwal Praktek Kerja 

1.6.1 Lokasi Praktek Kerja 

  Lokasi yang penulis pilih sebagai objek penelitian adalah PT. Bank 

Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Tasikmalaya yang 

beralamat di Jalan Sutisna Senjaya No. 101 Kota Tasikmalaya telp (0265) 

3344-65. Waktu penulisan dengan masa praktek kerja selama 30 hari kerja 

penuh tanpa dihitung dengan hari libur, dari bulan Februari sampe bulan 

Maret 2018. 

1.6.2 Jadwal Praktek Kerja 

  Waktu praktek kerja dimulai dari tanggal 12 Februari sampai 

dengan 12 Maret 2018. 
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Tabel 1.1 

Matrik Waktu Penelitian  

No Jadwal 

Kegiatan 

Jadwal penelitian 

Februari Maret April 

I II III IV I II III IV I II III IV 

1. Survei awal             

2. Praktek kerja             

3. Pengumpulan 

data 

            

4. Pengelolaan 

data 

            

5. Bimbingan             

6. Sidang tugas 

akhir 

            

 

 

 


