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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja 

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berkesinambungan dalam 

meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional yang berazaskan kekeluargaan, 

perlu senantiasa dipelihara dengan baik guna mencapai tujuan tersebut maka 

pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian, 

keselarasan dan kesinambungan unsur-unsur pemerataan pertumbuhan ekonomi, 

dan stabilitas ekonomi. 

Perbankan merupakan salah satu alat dalam moneter yang kegiatan utamanya 

menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat 

demi kemakmuran rakyat banyak. Perbankan di Indonesia saat ini mengalami 

perkembangan yang cukup pesat. Perkembangan tersebut dikarenakan 

berkembangnya Teknologi dan Ilmu Pengetahuan yang membuat bank lebih 

dikenal oleh masyarakat luas. Untuk mencapai kesejahteraan, setiap negara 

membentuk lembaga keuangan untuk mengatur jalannya kelancaran sistem 

keuangan. Lembaga keuangan tersebut yaitu Bank. Peran perbankan sangat 

berpengaruh dalam pembangunan ekonomi di sebuah negara. 

Seiring berkembangnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terdapat 

pertumbuhan yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan 

tantangan kompleks, pertumbuhan itu pula yang terjadi di dalam dunia perbankan, 
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dan menjadi salah satu sarana yang mempunyai peranan strategis dalam 

menyelesaikan dan menyeimbangkan masing-masing unsur trilogi pembangunan 

adalah perbankan. Bank tidak melupakan tugas pokoknya yang telah diatur oleh 

Undang-Undang Perbankan. Menurut Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 

1998, Bank adalah Lembaga Keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat 

berupa simpanan (giro, tabungan, dan deposito) dan menyalurkannya melalui kredit 

untuk menciptakan taraf hidup rakyat banyak. Untuk itu Indonesia mendirikan 

sebuah bank sentral yaitu Bank Indonesia yang memiliki satu tujuan utama yaitu 

mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Di bawah pimpinan Bank 

Indonesia,berdiri pula lembaga keuangan (bank) milik negara maupun swasta yang 

juga berperan dalam pembangunan dan penyejahteraan rakyat. 

Terdapat tiga kegiatan utama dalam usaha perbankan yaitu menghimpun dana 

dari masyarakat, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya, banyak 

produk dan jasa yang diterbitkan oleh bank kepada masyarakat, selain itu perbankan 

terus menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat dengan berbagai cara sampai 

akhirnya saat ini banyak masyarakat yang merasa aman dan nyaman menyimpan 

uang di bank. 

Sebagai salah satu contohnya yaitu PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa 

Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Rajapolah Tasikmalaya yang 

memiliki tujuan seperti bank-bank pada umumnya yaitu menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit untuk 

mensejahterakan masyarakat.
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Salah satu kegiatan penghimpunan dana dalam bank yaitu produk 

Tabungan/Simpanan. Dengan diadakannya tabungan diharapkan dapat 

menumbuhkan sikap gemar menabung dan menciptakan pola hidup hemat di 

masyarakat. 

Kesadaran menabung di bank kini mulai ditumbuhkan pada anak-anak, 

dengan tujuan menghimpun dana lebih banyak dari pihak ketiga dan juga 

merupakan pembangunan karakteristik untuk tidak menghamburkan uang yang 

semestinya diterapkan sejak dini. Terbukti hampir semua perusahaan perbankan 

yang meluncurkan tabungan untuk anak-anak yang rata-rata berusia 0-17 tahun. 

Terutama di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten meluncurkan 

tabungan bjb Tandamata MyFirst. Persyaratan produk tabungan sangat mudah 

dibuat dan diberikan bunga yang menarik.  

Dari banyaknya produk tabungan yang ditawarkan oleh bank BJB, penulis 

tertarik untuk meninjau produk tabungan bjb Tandamata MyFirst. Menurut penulis 

bjb Tandamata MyFirst dapat dijadikan media edukasi untuk mengenal dan 

menanamkan budaya menabung sejak dini agar anak lebih mengerti cara 

menyimpan uang dan kurangnya anak yang menabung  di sekolah maka orang tua 

lebih percaya untuk menabung di bank untuk masa depan anak nya.  

Berdasarkan uraian diatas, pada kesempatan ini penulis sebagai mahasiswa 

Program Studi D-3 Perbankan dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Siliwangi ingin menuangkan hasil praktek kerja dalam bentuk Tugas 

Akhir yang berjudul “PROSEDUR PELAKSANAAN REKENING TABUNGAN 

BJB TANDAMATA MYFIRST PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH 
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JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk. KANTOR CABANG PEMBANTU 

RAJAPOLAH TASIKMALAYA”  

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan identifikasi masalah 

sebagai berikut : 

1. Apa Syarat umum Tabungan bjb Tandamata MyFirst pada PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. KCP Rajapolah 

Tasikmalaya. 

2. Bagaimana Prosedur Tabungan bjb Tandamata MyFirst pada PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. KCP Rajapolah 

Tasikmalaya. 

3. Bagaimana Pelaksanaan Tabungan bjb Tandamata MyFirst apabila nasabahnya 

sudah berusia 17 Tahun atau sudah memiliki KTP. 

4. Apa saja Hambatan dan Penyelesaian yang ditemui pada saat pelaksanaan 

Tabungan bjb Tandamata MyFirst pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa 

Barat dan Banten, Tbk. KCP Rajapolah Tasikmalaya. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Praktik Kerja  

1.3.1 Maksud Praktik Kerja 

Maksud dari praktik kerja ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat 

dalam memperoleh gelar ahli madya pada Program D3 Perbankan dan 

Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi. 
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1.3.2 Tujuan Praktik Kerja 

Sejalan dengan identifikasi masalah sebelumnya, tugas akhir ini 

disusun dengan tujuan untuk mengetahui : 

1. Syarat umum Tabungan bjb Tandamata MyFirst pada PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. KCP Rajapolah 

Tasikmalaya. 

2. Prosedur Tabungan bjb Tandamata MyFirst pada PT. Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. KCP Rajapolah Tasikmalaya. 

3. Pelaksanaan Tabungan bjb Tandamata MyFirst apabila nasabahnya sudah 

berusia 17 Tahun atau sudah memiliki KTP. 

4. Hambatan dan Penyelesaian yang ditemui pada saat pelaksanaan Tabungan 

bjb Tandamata MyFirst pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat 

dan Banten, Tbk. KCP Rajapolah Tasikmalaya. 

 

1.4 Kegunaan Praktik Kerja  

Hasil dari Praktik Kerja ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak antara lain : 

1. Bagi Penulis 

Dari hasil praktik kerja ini dapat dijadikan sarana untuk menambah 

wawasan, memperluas ilmu pengetahuan, serta dapat mengaplikasikan 

pengetahuan yang telah diterima dalam perkuliahan dengan terjun langsung 

dalam dunia kerja perbankan. 
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2. Bagi Lembaga Pendidikan  

Praktik kerja ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi 

tambahan bagi bahan kajian Tugas Akhir di masa yang akan datang dan juga 

sebagai acuan dalam penyusunan tugas akhir untuk angkatan selanjutnya. 

3. Bagi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. KCP 

Rajapolah Tasikmalaya. 

Bagi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. KCP 

Rajapolah Tasikmalaya dengan adanya praktek kerja ini dapat dijadikan 

sebagai bahan masukan dan bahan evaluasi dalam melaksanakan setiap 

kegiatan perbankan. 

 

1.5 Metode Praktik Kerja  

Dalam mencapai sasaran praktik kerja untuk penyusunan laporan Tugas 

Akhir. Penulis menggunakan metode antara lain dengan melakukan wawancara 

mendalam secara umum untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab dengan tatap muka antara pewawancara dengan orang 

yang diwawancara. 

Untuk mencapai harapan penulis, maka penulis menggunakan beberapa 

metode. Menurut Nazir (2011:54) : 

1. Metode Deskriptif 

Yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, 

suatu set kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada 

masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat 
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deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antar hubungan fenomena yang dislidiki. 

2. Field research (Penelitian lapangan) 

Pengamatan secara langsung atau observasi terhadap objek-objek yang 

menjadi pokok permasalahan mengenai kegiatan dan keadaan perusahaan PT. 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. KCP Rajapolah 

Tasikmalaya. 

3. Library research (Studi Pustaka) 

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tertulis 

dari buku-buku yang ada kaitannya dengan objek yang sedang dikerjakan 

penulis, hasil dari perkuliahan di Program Studi D-3 Perbankan dan Keuangan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi, website dari Bank BJB, 

brosur-brosur dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, 

Tbk. KCP Rajapolah Tasikmalaya. 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Praktik Kerja 

1.6.1 Lokasi Praktik Kerja 

Praktik kerja ini dilakukan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa 

Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Rajapolah Tasikmalaya yang 

beralamat di Jl.Raya Rajapolah Komplek Ruko Permai No 7, Rajapolah, 

Tasikmalaya, Jawa Barat 46155. 
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1.6.2 Waktu Praktik Kerja  

Waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan praktik kerja Tugas 

Akhir ini adalah selama 30 hari kerja terkecuali hari sabtu dan minggu yaitu 

dimulai dari tanggal 04 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019. 

Untuk lebih jelasnya tahapan pembuatan Tugas Akhir ini penulis 

sajikan Tabel Matriks sebagai berikut : 

Tabel 1.1 Tabel Matriks Tugas Akhir 2019 
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