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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang 
 

Situasi bisnis pasar kini berubah dengan sangat cepat, terutama dalam dunia 

perbankan. Hal tersebut dapat dilihat dari persaingan antar bank yang semakin ketat. 

Dari situasi tersebut, kini lembaga Perbankan berlomba-lomba memikat animo 

masyarakat agar menyimpan sebagian dananya di perbankan, karena masyarakat 

biasanya mencari dan ingin mendapatkan keuntungan dari kondisi tersebut. Untuk itu, 

bank harus memberikan kepercayaan dan rangsangan kepada masyarakat berupa rasa 

aman jika menyimpan sebagian dananya di bank dan memberikan balas jasa yang biasa  

kita  sebut  dengan  bunga.  Bunga  tersebut  akan  diberikan  jika  mereka menyimpan 

sebagian dananya di bank. Semakin besar bunganya, maka akan semakin membuat 

masyarakat tergiur untuk menyimpan sebagian dananya di bank. 

 

Disamping itu, terdapat juga sejumlah kelompok masyarakat yang tidak 

mencari keuntungan dari kondisi tersebut, melainkan mereka membutuhkan sejumlah 

pinjaman dana dalam bentuk kredit untuk memenuhi kebutuhannya. Maka dari itu, 

bank tidak akan dapat memenuhi keinginan masyarakat yang ingin meminjam sejumlah 

dana tersebut hanya dengan menggunakan modal inti, tetapi bank harus dapat 

menghimpun dana dari kelompok masyarakat yang surplus dananya ke dalam bentuk 

simpanan ataupun melalui pinjaman sejumlah dana yang berasal dari lembaga lain. 

 

Salah satu produk simpanan yang ditawarkan oleh perbankan adalah Tandamata 

Berjangka. Tandamata Berjangka adalah salah satu produk tabungan dengan setoran 

wajib bulanan yang memiliki berbagai opsi jangka waktu dalam hal 

penarikan dananya. Dengan adanya produk Tabungan Tandamata Berjangka, nasabah 
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akan  diberikan  keleluasaan  untuk  merencanakan  masa  depan  dengan  

menabung secara disiplin. 

 

Dari bahasan diatas, diputuskanlah untuk membahas Tugas Akhir ini 

dengan judul “Tabungan Tandamata Berjangka Sebagai Salah Satu Sumber 

Dana Pihak Ketiga Pada Bank X”. 

 

I.2 Tujuan 
 

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini yaitu sebagai berikut: 

 
a.   Memperkenalkan dunia kerja kepada mahasiswa untuk mendapatkan 

gambaran nyata tentang teori yang di dapatkan selama di perkuliahan 

dengan kondisi nyata di lapangan. 

b.   Memahami asal sumber dana pada Bank X secara lebih mendalam terutama 

yang berasal dari pihak ketiga. 

c.   Untuk  memperkaya  wawasan  praktis  yang  ada  didalam  perusahaan  

terkait sehingga mahasiswa akan mendapatkan  gambaran realita di dunia 

kerja yang sesungguhnya. 

 

I.3 Manfaat 
 

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi 

untuk beberapa pihak, yaitu : 

 

a.   Manfaat Teoritis : 
 

1.   Bagi mahasiswa, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan secara 

teoritis ataupun praktis perihal produk Tandamata Berjangka. 

2.   Bagi pembaca, dapat digunakan sebagai bahan referensi dan pembanding 

bagi penulis lain yang ingin mengetahui dunia perbankan khususnya 

pada bidang produk simpanan tabungan Tandamata Berjangka. 
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b.   Manfaat Praktis pada Tugas Akhir : 
 

1.   Bagi pihak perbankan, dapat meningkatkan pelayanan jasa bank salah 

satunya pada produk  tabungan  dan  dapat  membantu  perbankan  untuk 

mensosialisasikan produk tabungan Tandamata Berjangka kepada 

masyarakat serta memberikan sumbangan informasi bagi pihak bank 

dalam penerapan strategi pengelolaan bank terutama yang menyangkut 

tentang dana yang bersumber dari pihak ketiga agar menjadi lebih 

terarah. 

2.   Bagi  Nasabah,  dapat  mengetahui  berbagai  informasi  tentang  produk  

yang disediakan oleh bank berupa produk simpanan tabungan 


