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BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Indonesia ialah negara berkembang yang sedang berusaha untuk

meningkatkan kualitasnya terutama dalam bidang ekonomi. Tentunya sudah

banyak cara yang dilakukan pemerintah untuk menunjang terciptanya kemajuan

dalam perekonomian negara. Namun demikian, perlu adanya kerja sama baik dari

pemerintah maupun seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan roda

perekonomian Indonesia. Perbankan merupakan bentuk dari salah satu kerja sama

masyarakat kepada pemerintah. Adanya perbankan dapat mengelola keuangan

baik untuk saat ini maupun untuk kedepannya. Oleh sebab itu perbankan memiliki

peran yang sangat penting dalam memajukan roda prekonomian negara.

Bank memilki kegiatan pokok yaitu menghimpun dan menyalurkan dana

lalu ada pula kegiatan jasa-jasa bank lainnya yaitu sebagai pendukung dari

kegiatan pokok pada bank itu sendiri. Beberapa produk bank dalam menghimpun

dana yang diperoleh dari masyarakat yaitu berupa tabungan, deposito, giro, dan

lain-lain.

Perbankan di Indonesia ikut memacu dan meningkatkan perekonomian,

karena perbankan merupakan salah satu unsur penggerak perekonomian suatu

negara. Oleh karena itu, setiap bank di Indonesia harus selalu memaksimalkan

kinerja perbankannya, sehingga tercapainya suatu tujuan perbankan yang telah

ditetapkan pada setiap periodenya. Untuk mencapai suatu tujuan yang telah

ditetapkan, setiap Bank selalu melakukan inovasi terhadap kegiatan, terutama

produk-produk nya.

Pada sektor perbankan tentunya banyak sekali produk yang dapat

digunakan untuk mengelola keuangan. Contohnya yaitu produk tabungan, kredit

kepemilikan rumah, kredit kepemilikan kendaraan, hingga produk investasi.

Semakin berkembangnya teknologi dan beragamnya kebutuhan membuat sektor

perbankan berinisiatif untuk terus melakukan pengembangan dan peubahan sesuai

dengan kebutuhan masyarakat.
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Salah satu produk yang digemari masyarakat yaitu tabungan. Tabungan

sangat familier dan hampir dimiliki oleh semua orang di Indonesia, dari anak-anak

hingga orang tua. Karena pada saat ini hampir seluruh masyarakat Indonesia

diharuskan memiliki tabungan guna menunjang kemudahan dalam bertransaksi.

Terdapat beragam jenis tabungan yang ditawarkan oleh perbankan seperti

tabungan konvensional, tabungan berjangka, tabungan anak, tabungan haji,

tabunganKu, Tabungan giro dan tabungan investasi. Segala jenis tabungan

tersebut dapat dipilih oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya

masing-masing.

Keinginan masyarakat yang beragam dan kebutuhan yang harus dipenuhi

semakin meningkat mendorong perbankan untuk memberikan pilihan produk

dengan mengeluarkan produk tabungan BJB Tandamata Berjangka dengan tujuan

membantu masyarakat untuk memudahkan perencanaan kebutuhan keuangan

yang digunakan dimasa yang akan datang.

Tabungan BJB Tandamata Berjangka merupakan produk tabungan dengan

kegunaan untuk membantu masyarakat mengatur keuangannya dalam

mewujudkan kebutuhan di masa yang akan datang. Bank BJB memberikan

kemudahan kepada nasabah dengan adanya jumlah setoran bulanan dan jangka

waktu yang dapat dipilih sendiri oleh nasabah, kemudian Tabungan BJB

Tandamata Berjangka telah disertai dengan manfaat pertanggungan asuransi.

Sumber : www.bankbjb.co.id

Gambar 1. Laporan Keuangan PT. Bank BJB (Persero) Tbk.

http://www.bankbjb.co.id
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Berdasarkan data yang didapat dari Laporan Keuangan Konsolidasi PT.

Bank BJB (Persero) Tbk. Periode 31 Desember 2019 dan 2018 pada bagian

simpanan nasabah atau pada pihak ketiga terdapat nilai dari besarnya

masing-masing jenis tabungan, salah satunya yaitu tabungan Tandamata

Berjangka. Tandamata Berjangka memilki nilai yang terkecil dibanding dengan

jenis tabungan lainnya. Namun demikian, Tandamata Berjangka mengalami

kenaikan nilai pada tahun sebelumnya, oleh sebab itu tentu sangat diharapkan

untuk bertambahnya peminat dari tabungan Tandamata Berjangka ini mengingat

bahwa Tandamata Berjangka memilki salah satu keunggulan yang penting yaitu

dapat membantu masyarakat untuk mewujudkan kebutuhan masa depannya

dengan angsuran bulanan yang rendah, tingkat suku bunga lebih tinggi dari

tabungan reguler, dan juga hadiah menarik yang akan langsung didapat tanpa

diundi setelah melakukan pembukaan tabungan ini. Dengan penjelasan tersebut

penulis akan menyusun Tugas Akhir dengan judul “Tabungan BJB Tandamata

Berjangka Sebagai Salah Satu Cara Berinvestasi”

I.2 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini dibedakan menjadi 2, yaitu :

a. Tujuan umum, untuk mengetahui lebih dalam produk tabungan BJB

Tandamata Berjangka dan keunggulannya.

b. Tujuan khusus, adapun tujuan khusus dari penyusunan Tugas Akhir

ini , yaitu sebagai berikut :

1. Memahami produk tabungan BJB Tandamata Berjangka

2. Mengetahui prosedur dari tabungan BJB Tandamata Berjangka

3. Mengetahui sistem pada tabungan BJB Tandamata Berjangka

4. Menganalisa manfaat dan juga keunggulan yang terdapat pada

tabungan BJB Tandamata Berjangka.



Siti Khudaifah, 2020
TABUNGAN BJB TANDAMATA BERJANGKA SEBAGAI SALAH SATU CARA BERINVESTASI
UPN Veteran Jakarta, FEB, Perbankan dan Keuangan Diploma
[www.upnvj.ac.id- www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

4

I.3 Manfaat

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam pembuatan Tugas Akhir

yaitu sebagai berikut :

a. Manfaat teoritis

Manfaat yang diharapkan secara teoritis dari pembuatan Tugas Akhir

ini yaitu :

1. Bagi pembaca

a) Memberikan pemahaman mengenai produk tabungan BJB

Tandamata Berjangka baik prosedur, sistem maupun

kelebihan yang didapat.

b) Memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk

memulai merencanakan kebutuhan masa depan dengan

menggunakan tabungan BJB Tandamata Berjangka.

2. Bagi penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai tabungan BJB

Tandamata Berjangka, yang mana tabungan ini berhubungan dengan

investasi atau perencanaan keuangan untuk dimasa yang akan

datang.

b. Manfaat praktis

Manfaat yang diharapkan secara praktis dari Tugas Akhir ini yaitu :

1. Bagi perbankan

Diharapkan dapat mendongkrak minat masyarakat dalam

berinvestasi dengan cara sederhana melalui tabungan BJB

Tandamata Berjangka, sehingga dapat merencanakan kebutuhan

keuangan dimasa yang akan datang dengan mudah dan terjamin. Hal

ini tentu saja diharapkan agar lebih banyak masyarakat yang

mengenal produk perbankan.
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2. Bagi pemerintah atau regulator

Dapat digunakan sebagai pengenalan ataupun edukasi kepada

masyarakat luas terhadap produk perbankan, guna meningkatkan

penggunaan produk perbankan.


