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MOTTO 

 

Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari bahwa 

sesungguhnya betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. 

“(Thomas Alva Edison)” 

 

Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua. “(Aristoteles)” 

 

Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan /diperbuatnya. 

“(Ali Bin Abi Thalib)” 
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Penulis menyadari bahwa penulisan laporan ini masih banyak terdapat kekurangan, 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Alasan Pemilihan Judul 

1.1.1 Latar belakang 

Indonesia mengalami sebuah tantangan globalisasi yaitu globalisasi ekonomi. Perubahan 

lingkungan bisnis yang semakin berkembang membuat informasi dapat diperoleh dengan 

cepat lewat internet, hal ini menuntut perusahaan untuk memamfaatkan kemampuan yang ada 

semaksimal mungkin. 

Kemajuan perekonomian Indonesia tidak luput dari peran perbankan sebagai lembaga 

keungan. Perkembangan perbankan menjadi sangat penting dalam lalu lintas pembayaran dan 

persedaran uang. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan juga menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau juga 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Kegiatan pokok 

bank itu sendiri adalah menerima simpanan dari masyarakat yang berlebihan dana dalam 

bentuk giro, tabungan, serta deposito berjangka dan memberikan kredit kepada pihak yang 

memerlukan dana. 

PT. Bank Jatim (persero) Tbk Cabang Jember merupakan lembaga keuangan yang 

bergerak dalam bidang pelayanan jasa. Untuk itu pemberian pelayanan terbaik (Service 

Excellent) sebagai citra PT Bank Jatim (persero) Tbk Cabang Jember  dalam pelayanan 

terhadap nasabah membuat persaingan antar lembaga perbankan lainnya. Menghadapi 

persaingan tersebut saat ini telah dikembangkan dalam berbagai konsep pelayanan nasabah 

dengan tujuan untuk mempertahankan nasabah dan menjangkau nasabah – nasabah potensial. 

Dalam mencapai hal itu bank perlu membangun citra positif dimata masyarakat melalui 

kualitas produk, kualitas pelayanan, ketertiban keamanan dan mampu menangani kebutuhan 

nasabah. 

 Tabungan menurut undang-undang perbankan no 10 tahun 1998 adalah  “ Simpanan 

yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat – syarat tertentu yang disepakati, 

tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan 

dengan itu.”  Ada beberapa alat penarikan tabungan, hal ini tergantung Bank masing- masing 

mau menggunakan sarana yang mereka inginkan. Alat ini dapat digunakan sendiri- sendiri 

atau secara bersamaan.   Ibadah haji selalu berhubungan dengan lembaga perbankan, 

dan sebagai lembaga perbankan dalam memberikan daya dukung dan pelayanan kepada 

masyarakat.Sebagai nasabah calon jamaah haji, maka PT Bank Jatim (persero) Tbk Cabang 

Jember mengeluarkan Produk Tabungan berupa Tabungan haji bagi mereka yang 
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berkeinginan melaksanakan ibadah haji. Tidak terkecuali bagi lembaga perbankan yang 

dimiliki Pemerintah, salah satunya Bank Pembangunan Daerah yang beroperasi dimasing-

masing wilayah Provinsi,termasuk salah satunya. Bank Jatim juga berpartisipai dalam 

memberikan daya dukung dan pelayanan kepada masyarakat sebagai nasabah calon jama‟ah 

haji untuk melaksanakan ibadah haji khususnya bagi umat islam di Jawa Timur . Disamping 

itu berdasarkan jangka waktu tertentu dimana dana itu mengendap,lembaga perbankan dapat 

mengunakan dana tabungan tersebut guna keperluan pemberian kredit kepada pihak ketiga 

atau investasi lain jangka pendek yang menguntungkan. 

Sehubungan dengan hal itu maka diperlukan suatu pelayanan yang baik dan rapi untuk 

efektifitas,efisiensi dan rasionalitas pengelolaan pelaksanaan Tabungan Haji. Pelayanan yang 

baik dan rapi akan dapat memperlancar segala kegiatan operasional perusahaan dimana 

sistem prosedur ini juga dipengaruhi oleh sistem perusahaan. Prosedur menjadi penting dalam 

pengelolaan suatu bank karena mengatur  masalah perputaran uang. Mengelola dana yag 

berhasil dihimpunnya dengan benar,baik dan rapi akan menjamin hidup suatu bank serta 

memperlancar kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya . 

 

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek kerja Nyata 

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata 

Adapun Tujuan dari dilaksanakan Praktek Kerja Nyata yang telah dilaksanakan pada PT 

Bank Jatim (persero) Tbk Cabang Jember ini adalah: 

a. Untuk mengetahui dan memahami secara langsung mengenai pelaksanaan Tabungan 

Haji pada PT.Bank Jatim (persero) Tbk Cabang Jember.  

b. Untuk membantu pelaksanaan administrasi Tabungan Haji pad PT Bank Jatim (persero) 

Tbk Cabang Jember. 

 

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata 

Kegunaan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan pada PT Bank Jatim (persero) Tbk 

Cabang Jember ini adalah  memperoleh wawasan pengetahuan dan pengalaman praktis 

tentang pelaksanaan kegiatan administrasi Tabungan Haji pada PT Bank Jatim (persero) Tbk 

Cabang Jember. 
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1.3 Obyek dan Jadwal Pelaksanaan PKN 

a. Obyek Praktek Kerja Nyata 

Kegiatan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada PT Bank Jatim (persero) Tbk Cabang 

Jember yang beralamat di Jl. A yani No.3 A kab.Jember Jawa Timur. 

b. Jadwal Pelaksanaan Praktek kerja Nyata 

Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan kurang lebih selama 1 bulan atau 144 jam 

kerja pada PT Bank Jatim (persero) Tbk Cabang Jember.  

Adapun jam kerja yang berlaku sebagai berikut : 

Senin -Jum‟at :  07.30 - 17.00 

Istirahat   :  12.00 - 13.00 

Sabtu - Minggu :   Libur 

 

 

Berikut ini pada tabel 1.1 disajikan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan setiap hari kerja 

Selama jam kerja.  
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Tabel 1.1 jadwal PKN di PT Bank Jatim (persero) Tbk Cabang Jember 

No Kegiatan PKN 
Minggu ke 

Jam 
1 2 3 4 

1 

Pembukaan kegiatan PKN 

pada PT Bank 

Pembangunan Daerah 

Jawa Timur Tbk 

    

2 

2 

Perkenalan dengan 

pimpinan dan staff 

kaeyawan PT Bank Jatim 

(persero) Tbk cabang 

Jember( ditempatkan pada 

bagian PN & Teller) 

    

1 

3 

Perkenalan dengan 

lingkungan dan peraturan 

kerja perusahaan yang 

harus ditaati oleh setiap 

pelaksana PKN 

    

3 

4 

Menyusun catatan – 

catatan penting sebagai 

bahan penulisan laporan 

PKN dan Melaksanakan 

Praktek Kerja Nyata yang 

berkaitan dengan judul 

    

122 

5 
Konsultasi dengan dosen 

pembimbing 

    
4  

6 Menyusun Laporan PKN     12 

Total Jam Praktek Kerja Nyata 
144 

jam 

Sumber : PT. Bank Jatim (persero) Tbk Cabang Jember,Tahun 2016 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Bank  

Sebagai lembaga keuangan perbankan sangat berperan dalam era pembangunan saat ini. 

Peran yang sangat penting yaitu sebagai sumber permodalan dan perantara keuangan yang 

sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam hal ini pengertian bank semakin berkembang dan 

semakin kompleks dari waktu kewaktu yang mulanya bank sebagai usaha atau alat tukar 

menukar. 

Menurut Undang- Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan.Bank adalah badan usaha 

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, menyalurkan kepada 

masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pengertian Bank itu 

sendiri menurut (Kasmir 2002:2) adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit serta 

memberikan jasa – jasa lainnya. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bank adalah suatu lembaga keuangan yang 

kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Giro, Tabungan dan Deposito. 

Selanjutnya bank menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit dalam 

rangka meningkatkan perekonomian masyarakat. 

 

2.1.2 Macam -Macam Bank 

Macam-macam Bank dikelompokan menurut bebrapa kriteria yaitu menurut kegiatan / 

fungsinya, kepemilikan modalnya : 

a. Menurut kegiatan atau fungsinya Bank terbagi dalam tiga macam ,yaitu : Bank Sentral, 

Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. ( Undang-Undang No. 23 Tahun 1999, 

perbankan ) 

1) Bank Sentral 

 Bank sentral ( Bank Indonesia) adalah lembaga negara yang indenpendent/ mandiri / 

bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak pihak lain kecuali untuk hal – hal yang 

secara tegas diatur dalam undang – undang. 

2) Bank Umum 

Bank umum merupakan bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Pemerintah dapat menugaskan Bank Umum untuk melaksanakan program pemerintah 

guna mengembangkan sektor – sektor perekonomian tertentu atau memberikan perhatian 
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yang lebih besar pada koperasi dan pengusaha golongan ekonomi menengah, ekonomi 

lemah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak berdasarkan ketentuan 

yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 

3) Bank Perkreditan Rakyat 

Bank Perkreditan rakyat yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvesional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan 

jasa dalam satu lalu lintas pembayaran. 

b. Jenis Bank berdasarkan kepemilikannya dapat dibedakan sebagai berikut : 

1) Bank Milik Pemerintah 

Bank Milik Pemerintah merupakan bank yang akte pendiriannya maupun modal bank ini 

sepatutnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungannya dimiliki oleh pemerintah 

pula. Contoh Bank Milik pemerintah adalah Bank Jawa Timur, Bank Jawa Barat, Bank 

DKI,Bank Riau, Bank Sulawesi, BRI,BTN,BNI. 

2) Bank Milik swasta Nasioanal 

Bank Milik Swasta Nasional merupakan bank seluruh atau sebagian besar sahamnya 

dimiliki oleh swata nasional, sehingga keuntungannya menjadi milik swasta pula. Contoh 

Bank Milik Swasta Nasional : BCA, Bank Lippo, Bank Mega,Bank Danamon,Bank 

Bumi Putra,Bank Niaga. 

3) Bank Milik Koperasi 

Bank Milik Koperasi merupakan bank yang kepemilikan saham – sahamnya oleh 

perusahaan yang berbadan hukum koperasi contoh bank milik koperasi adalah Bank 

Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN). 

4) Bank Milik Asing 

Bank Milik Asing merupakan cabang dari bank yang ada diluar negri atau seluruh 

sahamnya dimiliki oleh pihak asing (luar negri). Contoh bank milik asing antara lain: 

City Bank, Bangkok Bank, America Express Bank. 

c. Jenis Bank berdasarkan bentuknya dapat dibedakan sebagai berikut : 

1) Bank Komersil merupakan bank yang menerima deposito dari nasabah dan menyediakan 

jasa alat pembayaran(cek), bersama – sama jasa tabungan dan fasilitas pinjaman. 

2) Bank Tabungan adalah yang hanya menerima dana dalam bentuk tabungan dan 

menyaluraknnya dalam bentuk investasi jangka panjang. 

3) Bank investasi adalah bank yang membiayai kepentingan investasi dalam jangka panjang 

seperti sektor konstruksi. 
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2.1.3 Peran dan Tujuan Bank 

Dalam menjalakan kegiatannya Bank mempunyai peran penting dalam sistem keuangan, 

yaitu: (M. Fuad, Christian H., Nurlela, Y.E.F., 2000. Pengantar Bisnis) 

a. Sebagai transisi, memperlancar arus pertukaran barang dan jasa. 

b. Sebagai perantara dana (finasial intermediary) yang menghubungkan pihak surplus 

kepada pihak yang kekurangan dana. 

c. Sebagai lembaga penjamin (safety role) dalam pertukaran regional maupun internasional. 

d. Sebagai agen pembangunan untuk semua sektor bank. 

Bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Perbankan pada 

umumnya terbagi atas dua tujuan : 

a. Pertama, sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. 

Untuk ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan dan kartu kredit. Ini adalah peran 

bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. Tanpa adanya penyediaan alat 

pembayaran yang efisien ini, maka barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara 

barter yang memakan waktu. 

b. Kedua, dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak 

yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan 

pemanfaatan yang lebih produktif. Bila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu 

negara akan meningkat. Tanpa adanya arus dana ini, uang hanya berdiam di saku 

seseorang, orang tidak dapat memperoleh pinjaman dan bisnis tidak dapat dibangun 

arena mereka tidak memiliki dana pinjaman. 

 

2.2 Manajemen 

2.2.1 Pengertian Manajemen 

Manajemen sudah ada sejak dahulu, dimana sejak manusia memenuhi kebutuhannya 

melalui bantuan orang lain. Sehingga manajemen terdapat dalam semua kegiatan manusia 

baik dalam rumah tangga, sekolah, pemerintah, perusahaan dan sebagainya. 

Manajemen (Griffin.2003 Pengantar Manajemen) berasal dari kata to manage yang 

berarti mengatur (mengelola). Manajemen adalah suatu proses penyelenggaraan berbagai 

kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau ketrampilan orang 

yang menduduki jabatan menejerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka 

pencapaian tujuan melalui kegiatan – kegiatan orang lain. 
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2.2.2 Fungsi Manajemen 

Manajemen sebagai suatu proses karena semua manajer apapun keahlian dan 

keterampilannya terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai 

tujuan organisasi. Dan di bawah ini adalah fungsi-fungsi manejemen (Schermerhorn, J.R Jr., 

2003) 

a. Perencanaan ( Planning ) 

Meliputi pemilihan misi dan tujuan organisasi serta cara terbaik untuk mencapainya. 

b. Pengorganisasian ( organizing ) 

Adalah proses membagi pekerjaan, mengalokasikan sumberdaya, dan pengaturan serta 

koordinasi aktivitas anggota organisasi untuk melaksanakan rencana. 

c. Pengarahan ( actuating ) 

Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi 

serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung 

jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi. 

d. Pengendalian ( controling ) 

Pengukuran dan pengoreksian untuk kerja individu dan organisasi. 

 

2.2.3 Jenis – Jenis Manajemen 

Manajemen di bagi menjadi empat yaitu: (Schermerhorn, J.R Jr., 2003) 

a. Manajemen Sumber Daya Manusia: 

Kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh SDM yang terbaik bagi 

bisnis yang kita jalankan dan bagiamana SDM yang terbaik tersebut dapat dipelihara dan 

tetap bekerja bersama kita dengan kualitas pekerjaan yang senantiasa konstan ataupun 

bertambah. 

b. Manajemen Operasional: 

Kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk yang sesuai 

dengan standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen,dengan teknik 

produksi yang seefesien mungkin, dari mulai pilihan lokasi produksi hingga produksi 

akhir yang dihasilkan dalam proses produksi. 

c. Manajemen Pemasaran: 

Kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk 

mengidentifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh konsumen, dana bagaimana 

cara pemenuhannya dapat diwujudkan. 

d. Manajemen Keuangan: 
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Kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk 

memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan mampu mencapai tujuannya secara 

ekonomis yaitu diukur berdasarkan profit. Tugas manajemen keuangan diantaranya 

merencanakan dari mana pembiayaan bisnis diperoleh dan dengan cara bagaimana modal 

yang telah diperoleh dialokasikan secara tepat dalam kegiatan bisnis yang dijalankan. 

 

2.3 Manajemen Pemasaran Jasa 

2.3.1 Pengertian pemasaran jasa 

Menurut Lupiyoadi (2006;5) pemasaran jasa adalah setiap tindakan yang ditawarkan oleh 

salah satu pihak kepada pihak lain yang secara prinsip intangiable dan tidak menyebabkan 

perpindahan kepemilikan apapun, sedangkan menurut Umar (2003;76) pemasaran jasa adalah 

pemasaran yang bersifat intangiabledan immaterial dan dilakukan pada saat konsumen 

berhadapan dengan produsen. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemasaran jasa adalah suatu tindakan yang 

ditawarkan pihak produsen kepada konsumen, dalam arti jasa yang diberikan tidak dapat 

dilihat, dirasa, didengar atau diraba sebelum dikonsumsi. 

 

2.3.2 Bauran Pemasaran jasa 

Bauran pemasaran jasa (Kotler, Philip.2002) merupakan pengembangan bauran 

pemasaran produk industri. Bauran pemasaran(Marketing Mix) produk mencakup yaitu 

:product, price, place dan promotion.  

Menurut Lupiyoadi(2006;5)  bauran pemasaran terdiri dari tujuh hal yaitu : 

a. Produk yaitu jasa apa yang akan ditawarkan kepada konsumen 

b. Harga (price) yaitu bagaimana penentuan strategi harga yang digunakan 

c. Place yaitu bagaimana sistem penghantaran atau penyampaian yang akan diterapkan 

penjual 

d. Promotion yaitu promosi yang akan dilakukan  

e. Orang (people) yaitu tipe kualitas dan kuantitas orang yang akan terlibat dalam 

pemberian jasa 

f. Proses yaitu bagaimana proses dalam operasi jasa 

g. Customer Service bagaimana yang akan diberikan kepada konsumen. 
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2.4 Prosedur 

2.4.1 Pengertian Prosedur menurut ahli   

Menurut Mulyadi (2001:5) mendefinisikan : “ Prosedur adalah suatu urutan kegiatan 

klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat 

untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-

ulang. Didalam suatu sistem, biasanya terdiri dari beberapa prosedur dimana prosedur-

prosedur itu saling terkait dan saling mempengaruhi. Akibatnya jika terjadi perubahan maka 

salah satu prosedur, maka akan mempengaruhi prosedur-prosedur yang lain”. 
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BAB 3 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1 Latar Belakang Sejarah 

3.1.1 Sejarah Singkat PT. Bank Jatim (persero) Tbk Cabang Jember 

PT. Bank Jatim (persero) Tbk Cabang Jember dalam upaya untuk meningkatkan 

profesionalitas dan independensi sebagai pelayan masyarakat di bidang jasa keuangan, 

dipandang perlu untuk merubah bentuk badan hukum. Bank Pembangunan Daerah Jawa 

Timur,dari Perusahaan Daerah (PD), menjadi Perseroan Terbatas (PT).Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Timur berdasarkan Akta Notaris R. Sonny Hidayat Julistyo, SH No. 1 tanggal 1 

Mei 1999 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia 

dengan Surat Keputusan No. C2-8227/HT.01.01 Th 1999 tanggal 5 Mei 1999. Selanjutnya 

secara resmi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur berstatus menjadi PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Timur dengan call name Bank Jatim. 

Sebagai salah satu bank peserta Program Rekapitalisasi, pada tahun 2002, PT. Bank 

Jatim(persero) Tbk Cabang Jember telah berhasil melakukan percepatan penyelesaian 

Program Rekapitalisasi, dengan struktur permodalan yang lebih kokoh, penerangan 

prudential banking dan pengendalian resiko yang lebih baik serta dukungan dari semua 

pihak. Bank Jatim semakin mantap dalam melangkah guna memberikan yang terbaik dimasa-

masa mendatang. Untuk mendorong perekonomian dan meningkatkan taraf hidup rakyat, 

maka didirikan cabang-cabang PT. Bank Jatim (persero) Tbk Cabang Jember di beberapa 

kota. Berdasarkan hal tersebut, maka pada 1 Juli tahun 1974 didirikan PT. Bank Jatim 

Cabang Jember dengan izin usaha no. Kep. 269/DMJ/III 3/ 5/ 1974. Pada saat awal pendirian 

kantor PT. Bank Jatim (persero) Tbk Cabang Jember untuk sementara waktu bergabung 

dengan kantor Pemerintah Daerah Tingkat II sampai tahun 1990 dan pada tahun 1991 

menempati kantor sendiri di jalan PB. Sudirman no. 41-43 Jember dan mulali tanggal 13 

September 2005 mulai menempati gedung baru di jalan Ahmad Yani No. 3A Jember. 

Landasan hukum berdirinya PT. Bank Jatim (persero) Tbk Cabang Jember adalah 

berdasarkan Akta Notaris Anwar Mahajudin No. 91 pada tanggal 17 Agustus 1961. 

Sedangkan landasan operasionalnya adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia no. BUMN 9-4-5 tanggal 15 Agustus 1961. Dan bertindak sebagai pendiri pada 

waktu itu adalah Soewondo Ranuwidjojo (Gubernur KDH Tingkat I Propinsi Jawa Timur) 

dan Kolonel Surachman (Panglima Daerah Militer VII Brawijaya). 
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Perkembangan selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu, 

dasar hukum pendiriannya disempurnakan melalui Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 

I Jawa Timur dari status sebagai Perseroan Perbatas berubah menjadi Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD). Guna memantapkan langkah operasionalnya, PT. Bank Jatim (persero) Tbk 

Cabang Jember memperolah ijin berusaha sebagai Ban Devisa Melalui Surat Keputusan Bank 

Indonesia No. 23/28/KEP/DIR tanggal 2 Agustus 1990. 

 

3.1.2 Visi dan Misi PT. Bank Jatim (persero) Tbk Cabang Jember. 

Visi dan Misi PT. Bank Jatim Cabang Jember adalah mampu berkembang secara 

mandiri. Menjadi perusahaan terbaik didaerahnya, memliki manajemen yang professional. 

Untuk mencapai misi tersebut, maka yang direncanakan oleh PT. Bank Jatim (persero) Tbk 

Cabang Jember disamping sebagai bank yang mengelolah dana pemerintah daerah adalah 

mendorong pengembagan potensi ekonomi daerah melalui pengembangan usaha kecil dan 

menengah khusunya masyarakat Jawa Timur dan memperoleh laba secara wajar.  

  

 

 

 

 

Gambar 3.1.2 : Logo PT. Bank Jatim  (persero) Tbk Cabang Jember. 

Sumber : PT.Bank Jatim (persero) Tbk Cabang Jember, Tahun 2016 

Untuk menunjukan citra PT. Bank Jatim (persero) Tbk Cabang Jember mempunyai logo dan 

arti sebagai berikut ini : 

a. Bentuk Sayap Garuda 

Inspirasi bentuk dari logo Bank Jatim merupakan burung garuda yang mengepak ke atas 

sebagai tanda siap terbang. Sayap adalah anggota tubuh yang bersifat aerodinamis dan 

sebagai penyeimbang ketika hendak terbang. Fungsi inilah yang ingin dicerminkan dalam 

logo Bank Jatim dengan harapan dapat terbang tinngi menuju goal yang diinginkan, serta 

terjadi keseimbangan perekonomian dana yang diperoleh dari landing yaitu dana 

pemerintah, dan findig yaitu dana yang dipeoleh dari public sehingga tercipta perekonomian 

berazaskan kerakyatan. 

Burung garuda adalah lambang Nasional Indonesia. Dalam mitologi jawa, burung garuda 

adalah “The Bird Of Life”burung kehidupan yang membawa kemuliaan. Lima helai bulu 

yang ditampilkan merupakan cerminan 5 semangat baru Bank Jatim. Lima semangat itu 
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terdiri dari 3 pilar serta 2 landasan utama perbankan. Tiga pilar terdiri dari: Agent of 

Development, Institutiobal Endurance, dan Service. Dua landasan utama perbankan adalah 

Good Corporate Goverment dan Risk Management. Lima semangat yang baru Bank jatim 

terdiri dari Professionalism, Partnetship, Care, Services dan Trustwothy. 

b. Warna Merah 

Warna merah menggambarkan energi, semangat perjuangan yang tiada henti. Warna 

merah terang sebagai helai bulu teratas mencerminkan refreshment atau nafas baru Bank 

Jatim. Gradiasi warna menggambarkan Tranformasi Bank Jatim kearah yang lebih baik. 

Warna merah gelap merupkan perpaduan warna merah dan hitam menunnjukan kekokohan 

dan kematangan Bank Jatim yang telah berdiri selama 50 tahun. 

 

3.1.3 Lingkup Usaha 

Adapun lingkup usaha dari Bank Jatim adalah sebagai berikut: 

a. Menghimpun dana dan mengelola dana, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta 

asing yang berasal dari masyarakat, pemerintah maupun pihak ketiga lainya. 

b. Membiayai transaksi perdagangann dalam negeri dan luar negeri serta membantu 

pengembangan usaha yang bersifat produktif melalui pemberian kredit 

c. Melaksanakan perdagangan valuta asing 

d. Menerbitkan surat berharga seperti obligasi,promes,commercial paper dan sejenisnya 

e. Melakukan penyertaan dalam modal perusahaan  

f. Mengelola keungan pemerintah daerah 

g. Melakukan pembiayaan prasarana- prasarana daerah dan bertindak sebagai penyalur 

biaya pembangunan proyek pemerintah pusat yang ada didaerah. 

 

3.1.4 Struktur Organisasi  

Struktur Organisasi dalam sebuah perusahaan memiliki peranan yang sangat penting 

karena dengan adanya struktur organisasi, maka secara sistematis dapat diketahui wewenang 

,tanggung jawab  dan pembagian tugas dari masing-masing karyawan dalam perusahaaan. 

Dengan demikian diharapkan terjadi kerja sama yang baik antar karyawan dalam 

menjalankan tugasnya masing-masing sehingga tujuan  perusahaan dapat tercapai 
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Struktur organisai PT. Bank Jatim (persero) Tbk Cabang Jember, Tahun 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1.4 :Struktur Organisasi PT. Bank Jatim (persero) Tbk Cabang Jember. 

Sumber :PT. Bank Jatim (persero) Tbk  Cabang Jember, Tahun 2016 

 

Pada PT. Bank Jatim (persero) Tbk Cabang Jember digunakan tipe organisasi garis dan 

staf karena perusahaan yang besar, daerah kerjanya yang luas dan mempunyai bidang-bidang 

tugas yang beraneka ragam serta rumit secara sistematis struktur organisasi yang ada di Bank 

Jatim (persero) Tbk Cabang Jember dapat dilihat pada Gambar 3.1.5 

 

 

3.1.5 Susunan Tingkat Jenjang Dan Tugas Pokok Masing-Masing Bagian pada PT. Bank Jatim 

(persero) Tbk Cabang Jember 

a. Pimpinan Cabang 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :  
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1) Membawahi Pemimpin Bidang Operasional dan seksi-seksi dibawahi wewenang untuk 

mencapai sasaran dari tugas pokok. 

2) Memanfaatkan ,mengatur dan membina hubungan baik personil maupun peralatan yang 

berada dibawahnya wewenangnya untuk dapat mencapai produktifitas kerja yang 

setinggi-tingginya. 

3) Memberikan petunjuk dan keterangan bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 

4) Sebagai staf direksi dalam meningkatkan ushan opersionalnya baik mengenai sistem dan 

prosedur maupun tata laksana pengolah bank. 

5) Dalam menjalankan tugasnya , wajib mengatur dan menjaga hubungan kerja sama 

sebaik-baiknya antar cabang yang dipimpinnya dengan cabang lain. 

6) Demi kelancaran tugasnya dalam hal-hal yang berhubungan dengan fungsi nya, pimpina 

cabang berkewajiban mengadakan hubungan dengan instansi di luar bank setelah 

mendapatkan persetujuan dari direksi. 

7) Memberikan laporan secara berkala kepada direksi mengenai keadaan,perkembangan 

dan atau hasil-hasil yang telah dicapai oleh cabang yang telah dipimpinnya. 

8) Setiap laporan yang diterima dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan 

laporan lebih lanjut atau untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya, atas 

segala tugas dan kewajiban yang telah dilaksanakan. Pimpinan  cabang bertanggung 

jawab kepadaa direksi. 

b. Wakil Pimpinan Cabang  

Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : 

1) Membantu pimpinan cabang dalam pelaksanaan tugas-tugas intern cabang. 

2) Memimpin dan membawahi kegiatan seksi-seksi dalam bidangnya. 

3) Mewakili pimpinan cabang dalam hal pimpinan cabang berhalangan sesuai dengan 

penunjukkan direksi. 

4) Atas segala tugas dan kewajibannya. Wakil pimpinan cabang bertanggung jawab kepada 

pimpinan cabang. 

c. Pimpinan Bidang Operasional (PBO) 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :  

1) Membantu pimpinan cabang dalam melaksanakan korodinasi tugas-tugas intern cabang. 

2) Memimpin dan membawahi Penyelia dalam bidangnya. 

3) Mewakili pimpinan cabang dalam hal jika pimpinan cabang berhalangan sesuai dengan 

petunjuk direksi. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


4) Atas segala tigas dan kewajiban yang telah dilaksanakan pimpinan bidang operasional 

bertanggung jawab pada pimpinan cabang. 

d. Kontrol Intern 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :  

1) Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiataan di masing-masing unit kerja 

(penyelia) agar sesuai dengan ketentuan. 

2) Melakukan pencegahan timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas di masing-masing 

unit kerja serta membuat laporan atas hasil pengamatan yang dilakukan bila dipandang 

perlu. 

3) Melayani petugas pemeriksa atau pengawas baik dari intern maupun ekstern untuk 

kepentingan pemeriksaan. 

4) Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan fungsi dasar uraian 

jabatannya yang belum dijabarkan dalam tugas-tugas pokok di atas. 

e. Penyelia Pelayanan Nasabah & Teller 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : 

1) Melayani pembayaran dan setoran uang nasabah dan bukan nasabah sesuai wewenang 

yang diberikan. 

2) Menyediakan uang kas untuk kepentingan operasional sesuai ketentuan. 

3) Mengambil dan menyetorkan uang kas ke Bank Indonesia atau bank lainnya untuk 

keperluan penyediaan uang kas dan kerjasama dengan cabang pembantu. 

4) Membuat laporan keadaan uang kas.Menyelenggarakan kegiatan kantor kas, kas keliling 

atau kas mobil dan penyimpanan uang kas 

5) Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit kerjanya agar sesuai 

dengan ketentuan, melakukan pencegahan timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas 

unit kerjanya serta membuat laporan atas hasil pengamatan bila dipandang perlu. 

6) Bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan biaya yang terjadi di bawah 

lingkungan wewenangnya. 

7) Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan fungsi dasar uraian 

jabatannya yang belum dijabarkan dalam tugas-tugas pokok di atas. 

f. Penyelia Pemasaran dan Kredit 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : 

1) Menghimpun dan mengelola dana dalam bentuk perkreditan dalam batas wewenang 

cabang serta memantau kredit macet yang dikeluarkan Bank Indonesia. 
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2) Menganalisis permohonan kredit dan Bank Garansi diluar penawaran dan full cover 

dengan jumlah plafond sesuai wewenangnya. 

3) Melakukan koordinasi dengan kantor pusat berkaitan dengan penyaluran kredit dengan 

jumlah plafond tertentu yang pemprosesan permohonan kreditnya dilaksanakan oleh 

kantor pusat. 

4) Mengadakan supervisi dan penagihan atas Kredit Menengah, Kecil, Mikro dan Program 

yang tergolong lancar dan dalam perhatian khusus karena terlambat terealisasi. 

5) Menyelenggarakan administrasi debitur yang kreditnya tergolong kurang lancar, 

diragukan, macet, dan debitur yang telah dihapus bukukan tetapi masih tercantum dalam 

rekening administratif. 

6) Memantau aktifitas pemberian kredit dan penagihan kredit yang bermasalah. 

7) Melaksanakan administrasi, laporan Kredit, melakukan pememantau perkembangan 

daftar hitam dan kredit macet yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. 

8) Membuat laporan Bank Indonesia dan pihak lainnya. 

9) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam melaksanakan perhitungan dan 

pelaporan penyisihan penghapusan aktiva produktif sesuai wewenang. 

10) Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit kerjanya agar sesuai 

dengan ketentuan, melakukan pencegahan timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas 

di unit kerjanya serta membuat laporan atas hasil pengamatan yang dilakukan bila 

dipandang perlu. 

11) Bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan biaya yang terjadi di bawah 

lingkungan wewenangnya. 

12) Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan fungsi dasar uraian 

jabatannya yang belum dijabarkan dalam tugas-tugas pokok di atas. 

g. Penyelia Umum dan Sumber Daya Manusia 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : 

1) Menyelenggarakan usaha-usaha kesekretariatan, personalia, umum dan usaha-usaha lain 

yang sejenis sepanjang usaha tersebut menjadi wewenang kantor cabang. 

2) Menyelenggarakan kegiatan penghitungan atau pembayaran gaji pegawai, pajak dan 

asuransi pegawai serta hak-hak pegawai lainnya. 

3) Mengadakan pencatatan dan pendistribusian barang-barang persediaan kepada seluruh 

penyelia yang membutuhkan serta membuat pertanggungjawaban setiap akhir bulan. 

4) Mengelola barang-barang persediaan. 
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5) Mengelola barang-barang inventaris dan aset bank serta pengamanannya termasuk 

asuransi. 

6) Menyusun laporan secara berkala atas kegiatannya. 

7) Mengusahakan dan menyelenggarakan kas kecil yang jumlahnya disesuaikan dengan 

ketentuan yang berlaku. 

8) Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit kerjanya agar sesuai 

dengan ketentuan, melakukan pencegahan timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas 

unit kerjanya serta membuat laporan atas hasil pengamatan bila dipandang perlu. 

9) Bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan biaya yang terjadi di bawah 

lingkungan wewenangnya. 

10) Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan fungsi dasar uraian 

jabatannya yang belum dijabarkan dalam tugas-tugas pokok di atas. 

h. Penyelia Akuntansi 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : 

1) Menyelenggarakan pembukuan atas transaksi semua aktivitas yang terjadi. 

2) Membuat bukti-bukti pembukuan. 

3) Membuat neraca, laporan rugi-laba serta laporan-laporan lainnya ke Bank Indonesia. 

4) Melakukan analisis dan laporan keuangan cabang. 

5) Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit kerjanya agar sesuai 

dengan ketentuan, melakukan pencegahan timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas 

unit kerjanya serta membuat laporan atas hasil pengamatan bila dipandang perlu. 

6) Bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan biaya yang terjadi di bawah 

lingkungan wewenangnya. 

7) Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan fungsi dasar uraian 

jabatannya yang belum dijabarkan dalam tugas-tugas pokok di atas. 

i. Penyelia Luar Negeri 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 

1) Mengadakan pelayanan, penyelesaian pembiayaan transaksi-transaksi ekspor-impor dan 

usaha valuta asing. 

2) Mengadakan kerja sama dengan bank-bank koresponden. 

3) Melaksanakan semua kegiatan bidang luar negeri dan valuta asing. 

4) Mengadakan pengamatan posisi valuta asing bank dan mutasi rekening valuta asing. 

5) Membuat laporan-laporan ke Bank Indonesia. 
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6) Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit kerjanya agar sesuai 

dengan ketentuan, melakukan pencegahan timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas 

unit kerjanya serta membuat laporan atas hasil pengamatan bila dipandang perlu. 

7) Bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan biaya yang terjadi di bawah 

lingkungan wewenangnya. 

8) Melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang masih berkaitan dengan fungsi dasar uraian 

jabatannya yang belum dijabarkan dalam tugas-tugas pokok di atas 

j.  Personalia 

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunaan nasional pada PT Bank Jatim Cabang 

Jember sebagaimana telah disebutkan dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945 dan 

GBHN bahwa pegawai di tuntut untuk mempunyai kesetian dan ketaatan pada pancasila dan 

UUD 1945, bermental baik, berdaya guna bersih, berkualitas dan sadar akan tanggung jawab 

sebagai dimaksud di atas yaitu pelaksanaan pembangunan. 

Untuk mewujudkan pegawai sebagaimana disebut maka perlu pembinaan misalnya, 

memulai pelatihan-pelatihan terhadap pegawai dengan sebaik-baiknya, maka PT. Bank Jatim 

Cabang Jember menganut dua macam pembinaan pegawai yaitu: 

1) Sistem karier yaitu suatu sistem kepegawaian dimana pengangkatan pertama didasarkan 

atas kecakapan pegawai yang bersangkutan, sedangkan dalam pengembangans 

elanjutnya didasarkan pada masa kerja , kesetiaan, pengabdian dan syarat-syarat lain 

yang menentukan. 

2) Parameter prestasi kerja yaitu suatu penilaian dan kualifikasi kepegawaian dimana 

pengangkatan seseorang untuk menduduki suatu jabatan didasarkan pada kecakapan dan 

prestasi nyata yang dicapai pegawai yang bersangkutan. 

 

Pembinaan pegawai Bank Jatim Cabang Jember diatur secara menyeluruh.hal ini 

dimaksudkan untuk memudahkan penyelenggaraan keseragaman perlakuan dan kepastian 

hukum bagi segenap karyawan. Dalam rangka kewibawaan pegawai bank maka tindakan 

penyelesaian secara intern tidak membuahkan hasil, maka tidakan kepolisian perlu diambil 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

3.1.6 Jumlah Karyawan PT.Bank Jatim (persero) Tbk Cabang Jember  

Jumlah karyawan PT. Bank Jatim (persero) Tbk Cabang Jember terdiri dari 64 orang. 

Adapun status jumlah karyawan terdiri dari 48 orang sebagai pegawai tetap dan sisanya 
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sebanayak 16 orang pegawai kontrak. Secara rinci jumlah karyawan PT.Bank Jatim (persero) 

Tbk Cabang Jember dapat dilihat dalam Tabel 3.1.6 
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Tabel 3.1.6 Jumlah Pegawai tahun 2016 PT.Bank Jatim (persero) Tbk Cabang Jember. 

 

 

No 

 

Jabatan 

Status  

Jumlah 

Karyawan 

Pegawai  

Tetap 

Pegawai  

Kontrak 

1 Pimpinan Cabang 1 - 1 

2 Pimpinan Bidang Operasional 1 - 1 

4 Pimpinan Capem Tanggul 1 - 1 

10 Pimpinan kantor kas dan staf 10 10 20 

15 Peny. Umum dan SDM 2 - 2 

16 Peny. PN  dan Teller 2 - 2 

17 Peny. Akutansi 1 - 1 

18 Peny. Luar Negeri 2 - 2 

19 Peny. Pemasaran 2 - 2 

25 Staff Peny. Pemasaran 10 5 15 

26 Staff Peny. Akuntasi 1 1 2 

27 Staff Peny. PN dan Teller 7 15 22 

28 Staff Peny. Umum dan SDM 6 3 9 

29 Pramubakti 5 - 5 

30 Satpam 4 7 11 

31 Pengemudi 8 11 19 

 Jumlah 63 52 155 

 

Sumber : PT. Bank Jatim (persero) Tbk Cabang Jember, Tahun 2016 

 

3.2 Jenis Produk dan Layanan PT. Bank Jatim (persero) Tbk Cabang Jember 

3.2.1 Jenis – Jenis Tabungan Bank Jatim 

Ada beberapa jenis tabungan yang terdapat pada PT. Bank Jatim (persero) Tbk Cabang 

Jember diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Simpedes 

Simpanan Pembangunan Daerah merupakan salah satu produk Bank Jatim yang berfungsi 

sabagai sarana untuk mengembangkan ekonomi daerah dan membantu membiayai 

pembangunan. 
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b. Siklus 

Tradisi keluarga sejahtera merupakan salah satu produk Bank Jatim yang penarikannya hanya 

dapat dilakukan dengan syarat – syarat tertentu sesuai ketentuan yang diterapkan oleh pihak 

bank. 

c. Simpel 

Simpanan pelajar merupakan produk Bank Jatim yang diperuntukan bagi pelajar dari paud 

sampai dengan SMA untuk menabung masadepan. Produk ini merupakan bentuk kerja sama 

dengan pemerintah untuk meningkatkan pendidikan dan budaya menabung sejak dini. 

d. Tabunganku 

Merupakan produk yang diterbitkan kepada semua bank- bank di Indonesia guna 

menumbuhkan budaya menabung serta mensejahterakan masyarakat. 

e. Tabungan Haji 

Merupakan simpanan guna membantu meringankan masyarakat Jawa Timur yang beragama 

Islam khusunya bagi mereka yang berkeingninan untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah 

Suci Mekah. 

f. Deposito 

Deposito merupakan suatu jenis simpanan yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu 

tertentu menurut perjanjian dengan bank yang bersangkutan. Kantor pusat maupun kantor 

cabang PT. Bank Jatim (persero) Tbk Cabang Jember melayani pelaksanaan penerimaan 

simpanan dalam bentuk deposito. Deposito diperuntukan bagi nasabah, badan hukum , dinas 

–dinas dan sebaginya. 

g. Giro 

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan 

cek,surat perintah pembayaran lain, atau dengan cara pemindah bukuan. Berdasarkan 

jenisnya dikelompokkan menjadi 2 kelompok Giro besar yaitu Giro Umum dan Giro 

Pendapatan Daerah. 

 

3.2.2 Layanan Jasa PT. Bank Jatim (persero) Tbk Cabang Jember 

Adapun jasa–jasa perbankan pada PT. Bank Jatim (persero) Tbk Cabang Jember adalah : 

a. Transfer 

Transfer adalah salah satu pelayanan kepada masyarakat dengan bersedia melaksanakan 

amanat nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang baik dalam rupiah maupun valuta asing 

yang ditujukan kepada pihak lain (perusahaan,lembaga dan perorangan) ditempat lain baik 

dalam negeri maupun luar negeri. 
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b. Inkaso 

Inkaso adalah pemberian kuasa pada bank oleh peusahaan atau perseorangan untuk 

menagihkan persetujuan pembayaran (akseptasi) atau menyerahkan begitu saja kepada pihak 

yang bersangkutan (tertarik) ditempat lain (dalam negeri maupun luar negeri) atau surat 

berharga dalam rupiah atau valuta asing seperti wesel, cek surat aksep. 

c. Bank Garansi 

Bank garansi adalah kesanggupan tertulis yang diberikan bank kepada pihak penerima 

jaminan bahwa bank akan membayar sejumlah uang kepadanya pada waktu tertentu jika 

pihak yang dijaminkan tidak memenuhi kewajibannya. 

1) Referensi Bank 

Referensi bank merupakan jasa yang diberikan oleh bank jatim sebagai jaminan moral 

kepada nasabah yang telah mempunyai hubungan baik dengan bank atas terlaksananya 

suatu pekerjaan yang menjanjikan namun tidak menjamin adanya resiko kerugian. 

 

 

2) Money changer 

Money changer merupakan jasa penukaran mata uang asing yang disediakan oleh PT Bank 

Jatim ( persero) Tbk Cabang Jember 

a) Melaksanakan pembayaran gaji pegawai Negeri. 

b) Menerima pembayaran PDAM,pajak,telepon dan Listrik. 

 

3.3 Penyaluran Dana Bank Jatim 

       Salah satu keberhasilan suatu Bank adalah apabila Bank tersebut berhasil dibidang 

pengelolaan kredit karena usaha perkreditan memberikan kontribusi pendapatan yang paling 

besar bagi usaha suatu Bank. Oleh karena itu pengelolaan kredit yang sehat sangat diperlukan 

oleh PT.Bank Jatim (persero) Tbk Cabang Jember. Berikut jenis – jenis produk kredit yang 

disalurkan oleh PT. Bank Jatim(persero) Tbk Cabang Jember : 

a. Kredit Investasi Umum 

b. Kredit Ekspor Impor 

c. Kredit Modal Kerja Umum 

d. Kredit Multiguna 

e. Kredit Mikro 

f. Kredit KPR-BP 
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BAB V KESIMPULAN 

Berdasarkan Praktek Kerja Nyata yang telah dilakukan pada PT Bank Jatim (persero) Tbk 

Cabang Jember,maka dapat diambil kesimpulan: 

a. Pelaksanaan Tabungan Haji Pada PT Bank Jatim (persero) Tbk Cabang Jember 

Pembukaan Rekening Tabungan Haji pada PT Bank Jatim (persero) Tbk Cabang Jember, 

melalui beberapa proses yaitu calon nasabah melakukan pengisian beberapa formulir 

diantaranya, formulir Aplikasi pembukaaan rekening Tabungan Haji, formulir data nasabah 

kemudian melakukan transaksi, setelah kelengkapan persyaratan calon nasabah pembukaan 

Tabungan Haji terpenuhi, Barulah akan di berikan buku rekening khusus penabung Tabungan 

Haji untuk di simpan dan di gunakan pada saat menabung kembali. 

b. Kegiatan Selama PKN (praktek kerja nyata) Pada PT Bank Jatim (persero) Tbk Cabang 

Jember 

1) Pengisian Formulir Tabungan Haji Pada PT Bank Jatim (persero) Tbk Cabang Jember 

Kegiatan yang dilakukan di PT Bank Jatim (persero) Tbk Cabang Jember  membantu 

memberikan penjelasan kepada calon nasabah dalam mengisi beberapa formulir. Setelah 

calon nasabah Tabungan Haji menyelesaikan beberapa pengisian  formulir dan  transaksi, 

kemudian data tersebut di filekan ke dalam komputer.  

2) Mencatat Daftar Nasabah Tabungan Haji PT Bank Jatim (persero) Tbk Cabang Jember 

kedalam Buku Register 

Setelah data daftar calon nasabah Tabungan Haji difilekan kedalam komputer kemudian 

membantu mencatat daftar calon nasabah Tabungan Haji ke dalam buku register khusus 

penabung Tabungan Haji, setelah melalui beberapa  rangkaian tersebut, barulah calon 

nasabah Tabungan Haji dapat di kategorikan sebagai nasabah resmi Tabungan Haji PT Bank 

Jatim (persero) Tbk Cabang Jember. 
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DAFTAR PUSTAKA 

 

Buku Pedoman Kerja PT Bank Jatim (persero) Tbk Cabang Jember. 

M. Fuad, Christian H., Nurlela, Y.E.F., 2000. Pengantar Bisnis. Penerbit Pustaka Umum: 

Jakarta. 

Griffin. 2003. Pengantar Manajemen. Penerbit erlangga-Jakarta. 

Schermerhorn, JR.Jr., 2003. Management 5e. Penerbit Andi: Yogyakarta. 

Umar . 2003.Pemasaran Jasa. Jakarta Business Research Center. Beta. 

Kasmir, 2002. Manajemen Perbankan. Jakarta: PT Raya Grafindo Persada. 

Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi Edisi Tiga. Jakarta : Salemba Empat. 

Kotler, Philip. 2002. Manajemen Pemasaran di Indonesia : Analisis, Perencanaan, 

Implementasi dan Pengendalian. Salemba Empat. Jakarta. 

Lupiyoadi. 2006. Pemasaran Jasa : Karakteristik Jasa dan Pelayanan.  

(http://e-journal.uajy.ac.id/2625/3/2EM16110.pdf) 

Undang-undang No. 23 Tahun 1999 Tentang perbankan. 

Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang perbankan. 

Undang-undang perbankan No.10 Tahun 1998 Tentang Tabungan  
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Lampiran 1 

Surat Balasan Permohonan Tempat PKN 
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Lampiran 2 

Daftar Absensi PKN 
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Lampiran 3  

Surat Permohonan Nilai 
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Lampiran 4 

Surat Hasil Nilai PKN 
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Lampiran 5 

Surat Keterangan Selesai Magang 
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Lampiran 6 

Surat Persetujuan Penyusunan Laporan PKN 
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Lampiran 7 

Kartu Konsultasi 
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Lampiran 8 

Slip Aplikasi Pembukaan Tabungan Haji 
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Lampiran 9 

Slip Data Nasabah 
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Lampiran 10 

Slip Bukti Setoran Warna Putih 
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Lampiran 11 

Slip Bukti Setoran Warna Kuning 
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Lampiran 12 

Slip Aplikasi Penutupan Rekening 
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Lampiran 13 

Buku Rekening Tabungan Haji 
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