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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha di 

bidang jasa keuangan, baik secara konvensional maupun syariah. Di Indonesia 

perbankan sudah diatur oleh pemerintah, dalam Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 

1998 tentang Perbankan, yaitu “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan 

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka mengingkatkan taraf hidup rakyat banyak”. 

Karena bank merupakan salah satu  dari  lembaga  keuangan yang sangat  mempunyai  

nilai  tersendiri  dalam   perekonomian negara, maka perbankan merupakan perantara 

antara pihak yang berkelebihan dana (surplus) dan pihak yang  membutuhkan  dana  

(deviden).  Dengan  demikian lembaga ini akan bekerja sesuai dengan peraturan-

peraturan yang berlaku, peraturannya yaitu dapat bergerak di bidang penghimpunan 

dana, perkreditan dan berbagai jasa-jasa yang lainnya diberikan. 

Lembaga keuangan ini merupakan lembaga  perantara  pihak  yang  memiliki 

kelebihan dana (surplus), dengan pihak yang kekurangan dana (deviden), yang memiliki 

fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat. 

Salah satu fungsi utama bank adalah penghimpunan dana dari masyarakat. 

Menghimpun Dana (Funding) merupakan kegiatan salah satu operasional bank dalam 

penghimpunan dana masyarakat berbentuk simpanan giro, simpanan tabungan dan 

simpanan deposito guna meningkatkan sumber dana pada bank, maka bank membuka 

berbagai macam produk simpanan. 

Fungsi bank selanjutnya adalah menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk 

pemberian kredit / pembiayaan kepada masyarakat atau pihak – pihak yang 

membutuhkan. Pemberian kredit / pembiayaan yang diberikan oleh bank terdiri dari 

beragam jenis. 

Fungsi selanjutnya adalah memberikan jasa / layanan perbankan lainnya yang 

merupakan kegiatan perbankan dalam penunjang untuk mendukung kelancaran 

transaksi  pembayaran dan ini memberikan keuntungan bagi bank maupun nasabah. 
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Seiring dengan perkembangan saat ini, masyarakat lebih mengutamakan 

keinginan dari pada kebutuhan tanpa berpikir ke masa depan / pensiun, oleh 

karena itu PT Bank X memberikan layanan produk simpanan dalam bentuk 

program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). 

DPLK dapat menjadikan salah satu cara untuk menyimpan dana 

mayarakat untuk memenuhi kebutuhan di masa depan / pensiun dan hal ini dapat 

menjadikan salah satu sumber dana bagi bank. 

Dengan demikian tertarik untuk mengambil judul Peran Dana Pensiun 

Lembaga Keuangan (DPLK) Sebagai Salah Satu Sumber Dana Pada PT Bank 

X. 

I.2 Tujuan 

Adapun tujuan dari penyusunan dari tugas akhir ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana peran dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) sebagai 

salah satu sumber dana pada PT Bank X. 

I.3 Manfaat 

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penyusunan tugas akhir (TA) ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Manfaat teoritis. 

Memberikan suatu gambaran dan menambah wawasan pengetahuan 

dalam dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) sebagai salah satu 

sumber dana secara teori yang diperoleh selama perkuliahan 

maupun pengetahuan yang diperoleh di dunia kerja. 

b. Manfaat Praktis 

1) Sebagai tolak ukur bagi perusahaan dalam menerapkan dana 

pensiun lembaga keuangan (DPLK) sebagai salah satu sumber 

dana bank. 

2) Sebagai informasi bagi masyarakat bagaimana peran serta 

dari dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) sebagai 

simpanan hari tua / pensiun. 

 


