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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
I.1 Latar Belakang 

 

Bank merupakan suatu lembaga yang bergerak di bidang keuangan yang 

memiliki berbagai fungsi yaitu, melakukan penghimpunan dana dari masyarakat 

yang memiliki kelebihan dana dalam bentuk simpanan, melakukan penyaluran dana 

dalam bentuk pinjaman bagi masyarakat yang membutuhkan, dan juga memberikan 

jasa-jasa layanan perbankan yang nantinya dapat dinikmati oleh masyarakat luas. 

Di zaman modern seperti sekarang ini perbankan memiliki peran yang 

sangat besar bagi kemajuan perekonomian di dalam suatu negara. Hampir seluruh 

sektor yang berhubungan dengan keuangan membutuhkan jasa perbankan, maka 

dari itu kita dapat mengetahui bahwa keberadaan bank sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat maupun pemerintah. 

Untuk membiayai kegiatan operasinya, bank memiliki sumber dana yang 

dimiliki dan dikelola oleh suatu bank. Diantaranya yaitu sumber dana yang berasal 

dari bank itu sendiri, sumber dana yang berasal dari masyarakat luas, dan sumber 

dana yang berasal dari lembaga lainnya. 

Kemampuan bank untuk memperoleh sumber dana yang diinginkan sangat 

mempengaruhi kelanjutan usaha bank. Dalam mencari sumber-sumber dana bank 

harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti kemudahan untuk 

memperolehnya, jangka waktu sumber dana serta biaya yang harus dikeluarkan 

untuk memperoleh dana tersebut. 

Salah satu sumber dana bank yang berasal dari masyarakat adalah tabungan. 

Tabungan merupakan salah satu produk simpanan BNI Syariah adalah produk 

tabungan Tapenas iB Hasanah. Tapenas iB Hasanah merupakan jenis tabungan 

yang dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk perencanaan masa depan yang 

dikelola oleh bank dengan sistem setoran bulanan yang mewajibkan penggunanya 

untuk menyimpan uang dengan nominal tertentu setiap bulannya selama jangka 

waktu yang telah ditentukan. 
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Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyusun Laporan Tugas Akhir 

dengan judul “Tapenas Ib Hasanah Sebagai Salah Satu Sumber Dana Pihak Ketiga 

Pada PT Bank BNI Syariah”. 

I.2 Tujuan 

 

Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

 
1. Mengetahui peranan tabungan Tapenas iB Hasanah sebagai sumber dana 

pihak ketiga pada Bank BNI Syariah. 

2. Mengetahui pertumbuhan Tapenas iB Hasanah sebagai salah satu sumber 

dana pihak ketiga pada Bank BNI Syariah. 

I.3 Manfaat 

 

Manfaat penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

 
a. Manfaat Teoritis 

Bagi pembaca, dapat digunakan sebagai referensi tentang produk Tabungan 

Tapenas iB Hasanah sebagai salah satu sumber dana pihak ketiga Pada PT 

Bank BNI Syariah. 

b. Manfaat Praktis 

Bagi PT Bank BNI Syariah, hasil Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat 

membantu meningkatkan layanan produk tabungan Tapenas iB Hasanah. 
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