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MOTTO 

 

 

“Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga 

berdoa dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah.” 

(Kahlil Gibran) 

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

betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah,” 

(Thomas Alva Edison) 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Alasan Pemilihan Judul 

Peranan perekonomian sudah tidak asing lagi di dalam meningkatkan 

kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, dalam bidang ekonomi sasaran utama 

pembangunan adalah terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan terciptanya struktur 

ekonomi yang seimbang, sehingga pembangunan dapat berjalan dan memenuhi 

sasaran yang diharapkan. 

Perbankan dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan, yaitu 

bank menghimpun dana dari masyarakat baik dari tabungan, giro, deposito dan 

sejenisnya. Dalam menarik minat masyarakat terhadap bank, bank harus berusaha 

memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Kualitas pelayanan sangat menentukan 

keberhasilan bank dalam mendapatkan nasabah yang sebanyak-banyaknya. 

Tentunya bagi nasabah yang ingin menanamkan dananya pada bank juga berusaha 

memilih produk perbankan dan pelayanan yang memuaskan sesuai dengan apa 

yang menjadi tujuan nasabah serta berupaya memperoleh manfaat dari bank yang 

dikehendaki. 

Menurut UU Bank Indonesia, lembaga perbankan dibedakan menjadi dua 

yaitu Bank Umum dan BPR. Bank Umum terdiri dari bank milik pemerintah 

maupun swasta, dan masih terbagi menjadi bank konvensional dan bank 

berdasarkan syariah. Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur ketentuan yang telah 

ditetapkan. Salah satu Bank Konvensional yang beroperasi di Indonesia adalah 

Bank X Cabang Jember. Simpanan dalam bentuk tabungan ini sangat menentukan 

dalam kelangsungan hidup Bank X Cabang Jember, karena adanya simpanan dari 

masayarakat Bank X Cabang Jember dapat menjalankan operasional sehari-hari.  

Administrasi tabungan adalah kegiatan berbagai komponen yang saling 

berhubungan dan bekerjasam secara sistematis dalam proses penyelenggaraan, 

pengumpulan, dan mengkajian informasi tabungan pada suatu bank. 
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Setiap transaksi yang terjadi pada semua badan usaha tidak akan terlepas dari 

bidang administrasi, tidak terkecuali sektor perbankan. Perputaran uang di sektor 

perbankan sangat membutuhkan pengaturan administrasi yang lebih baik. Sistem 

administrasi yang efektif dan efisien berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan 

apabila ditunjang dengan tenaga kerja yang terampil, terdidik, terlatih, dan ramah 

dalam melayani nasabah. Selain itu, tenaga kerja harus melakukan pekerjaan 

administrasi dengan tepat dan teliti.  

  Pada saat ini Bank X menyediakan beberapa produk tabungan, salah satunya 

produk Tabungan Taplus. Tabungan Taplus merupakan tabungan yang akan 

memberikan layanan PLUS dengan berbagai macam fitur  dan manfaat. 

Adapun alasan pemilihan tabungan Taplu sebagai objek pengamatan adalah : 

a. Pelaksanaan administrasi tabungan ini mulai dari pembukaan sampai dengan 

penutupannya sangat mudah. 

b. Dapat melakukan transaksi perbankan dimanapun dan kapanpun juga dengan 

melakukan aktifasi elektronik channel di kantor cabang ataupun ATM atau e-

channel internet banking. 

c. Suku bunga dihitung berdasarkan saldo harian 

d. Promo diskon dengan kartu debit di berbagai outlet terkemuka (di pusat 

perbelanjaan, makanan, restoran, maupun saranaz di kota anda). 

Administrasi didalam penyelenggaraannya diwujudkan melalui fungsi-fungsi 

manajemen, yang terdiri dari prencanaan, dan pengawasan. Maka adanya 

pelaksanaan administrasi tabungan yang baik dan benar merupakan peranan 

penting sebagai alat bantu untuk mempermudah proses pengambilan keputusan 

bagi manajemen yang nantinya bermanfaat bagi bank. 

 Uraian di atas jelas terlihat bahwa tabungan taplus memberikan berbagai 

keuntungan yang menjadikan hidup anda lebih nyaman dalam melakukan berbagai 

aktifitas transaksi perbankan .Adapun judul yang dikemukakan dalam judul Tugas 

Akhir ini adalah “Prosedur Administrasi Tabungan Taplus Pada Bank X 

(Persero) Tbk Cabang Jember”. 
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1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata 

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata  

Tujuan praktek kerja nyata ini antara lain adalah: 

a. Untuk mengetahui dan memahami secara langsung pelaksanaan 

administrasi Tabungan Taplus pada Bank X Cabang Jember. 

b. Untuk membantu pelaksanaan administrasi Tabungan Taplus pada 

Bank X Cabang Jember. 

 

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata 

Adapun kegunaan praktek kerja nyata ini adalah sebagai berikut: 

a. Memperoleh wawasan, pengetahuan dan pengalaman praktis secara 

langsung, khususnya mengenai pelaksanaan administrasi Tabungan 

Taplus pada Bank X Cabang Jember. 

 

1.3 Objek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata  

1.3.1 Objek Kegiatan Praktek Kerja Nyata 

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di PT. Bank X Cabang Jember yang 

beralamat di Jalan P.B. Sudirman No. 9 Jember.  

 

1.3.2 Jangka Waktu Kegiatan Praktek Kerja Nyata 

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan atau 

144 jam kerja efektif, yang dimulai pada tanggal 1 Februari sampai dengan 1 Maret 

2017 sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Program Diploma III 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, adapun jam kerja pada Bank 

Negara Indonesia Cabang Jember sebagai berikut: 

Senin - Kamis  : 08.00 – 17.00 

Istirahat  : 12.00 – 13.00 

Jumat   : 07.30 – 17.00 

Istirahat  : 11.30 – 13.00 

Sabtu - Minggu : Libur 
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1.5 Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata 

Jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada Bank X Cabang Jember dapat 

dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut. 

No. Kegiatan Praktek Kerja Nyata 
MingguKe- 

1 2 3 4 

1 Pengajuan Surat Permohonan PKN 
kepada Instansi yang terkait, 
mengurus surat ijin PKN dan 

membuat Prosedur PKN 

    

2 Perkenalan dengan Pimpinan dan 

Karyawan Bank Negara Indonesia 
Cabang Jember 

    

3    Pengarahan dan Penjelasan 

tentang gambaran umum dari Bank 
Negara Indonesia Cabang Jember 

    

4 Pelaksanaan PKN serta 

mengumpulkan data-data dan 
informasi untuk digunakan dalam 
menyusun Laporan PKN 

    

5 Konsultasi dengan Dosen  
Pembimbing secara periodik     

6 Penyusunan Laporan PKN     

7 Penggandaan Laporan PKN     

Sumber data : diolah 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Administrasi 

2.1.1 Pengertian Administrasi 

Berdasarkan segi etimologis, administrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu 

administrare yang berarti melayani, membantu. Sedangkan dalam bahasa Inggris, 

menggunakan istilah administration yang sebenarnya dari kata Ad (intensif) dan 

ministrare (to serve) yang berarti melayani. Akhirnya diartikan melayani dengan 

baik. Administrasi sendiri dilihat dari 2 sudut pandang, yaitu: 

a. Administrasi dalam arti sempit menurut Dewi ( 2011:3) adalah suatu kegiatan 

atau pekerjaan tulis menulis atau ketatausahaan atau kesekretarisan. Pekerjaan 

ini berkaitan dengan kegiatan menerima, mencatat, menghimpun, menggolah, 

menggadakan, mengirim, menyimpan, dan sebagainya. Sehingga apabila 

ditinjau dari faktor masa lalu, administrasi memiliki arti menurut pendapat para 

ahli salah satunya yaitu: 

1) Administrasi merupakan semua himpunan catatan-catatan mengenai 

perusahaan dan peristiwa-peristiwa perusahaan untuk keperluan pimpinan 

dan penyelenggaraan perusahaan (Van der Schroeff). 

b. Administrasi dalam Arti luas menurut Dewi ( 2011:3)  berarti suatu bentuk 

proses kerjasama beberapa individu, yaitu dengan cara yang efisien dalam 

mencapai tujuan yang sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, administrasi 

dipandang dari 3 sudut pengertian yaitu:  

1) Sudut proses yang berarti proses kegiatan pemikiran, penentuan tujuan, 

sampai pelaksanaan kerja hingga akhirnya tujuan yang telah ditentukan 

dapat tercapai. 

2) Sudut Fungsi yang berarti kegiatan yang dilakukan sekelompok individu 

baik  individu itu sendiri, sesuai dengan fungsi yang telah dilimpahkan 

untuk pencapaian tujuan yang sudah ditentukan, misalnya, kegiatan 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, dan sebagainya. 
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3) Sudut Institusional merupakan personil-personil baik individu maupun 

kelompok individu yang menjalankan suatu kegiatan untuk pencapaian 

tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya.  

Pengertian administrasi dalam arti luas menurut para ahli salah satunya 

menurut Sondang  P. Siagian dalam (Dewi, 2011:7) bahwa administrasi adalah 

semua proses kerjasama, antara dua orang atau lebih didasarkan rasionalitas tertentu 

untuk pencapaian tujuan yang ditentukan sebelumnya. Penulis menyimpulkan 

pengertian administrasi diatas masih menunjukkan ketidaksamaan pandangan. Di 

satu pihak administrasi diartikan sebagai tata usaha dan dilain pihak administrasi 

diartikan sebagai suatu kegiatan mengelola sumber daya manusia. 

 

2.1.2 Unsur-unsur administrasi 

Menurut Dewi (2011:10) bahwa dalam kegiatan administrasi terdapat 8 

unsur yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya , 

meliputi : 

a. Organisasi, yaitu kegiatan pengelompokkan dan menyusun kerangka kerja, 

jalinan hubungan kerja sama diantara para pekerja dalam suatu wadah bagi 

segenap usaha mencapai tujuan tertentu. 

b. Manajemen, yaitu kegiatan yang berfungi merencanakan , mengorganisasikan, 

membimbing, menggerakkan, dan mengawasi sekelompok orang, serta 

mengerahkan segenap fasilitas kerja agar tujuan usaha kerjasama yang telah 

ditentukan dapat tercapai. 

c. Komunikasi, yaitu kegiatan menyampaikan berita, pemberi ide, dan gagasan dari 

seseorang kepada orang lain, yang bersifat timbal balik antara pimpinan dengan 

pimpinan, pimpinan dengan bawahan, baik formal maupun nonformal 

mewujudkan usaha kerjasama. 

d. Informasi, yaitu kegiatan menghimpun, mencatat, mengolah, mengadakan, 

menyebarkan, dan menyimpan berbagai keterangan obyektif yang diperlukan 

dalam usaha kerjasama. 

e. Personalia, yaitu kegiatan mengatur dan mengurus penggunaan tenaga kerja 

yang diperlukan dalam usaha kerjasama. 
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f. Keuangan, yaitu kegiatan mengatur dan mengolah penggunaan segi pembiayaan 

sekaligus pertanggungjawaban keuangan dalam usaha kerjasama. 

g. Perbekalan, yaitu kegiatan merencanakan, mengurus, dan mengatur penggunaan 

peralatan keperluan kerja dalam usaha kerjasama. Mengurus perlengkapan ini 

penting agar tidak menimbulkan pemborosan. 

h. Humas, yaitu kegiatan menciptakan hubungan dan dukungan yang baik dari 

lingkungan masyarakat sekitar terhadap usaha kerjasama perusahaan.  

 

2.2.1 Bank 

2.2.2 Pengertian Bank 

 Kasmir (2014:3) mengatakan bahwa di dunia modern, peran perbankan 

dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara sangatlah besar. Hampir 

semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu 

membutuhkan jasa bank. Oleh sebab itu, saat ini dan dimasa yang akan datang kita 

tidak akan lepas dari dunia perbankan dan jika hendak menjalan aktivitas keuangan, 

baik perorangan maupun lembaga, baik sosial atau perusahaan. 

 Bank diartikan sebagai suatu lembaga keuangan yang kegiatan usahanya 

adalah menghimpun dana dari masyarakat dan untuk disalurkan kembali dana 

tersebut ke masyarakat dan memberikan jasa-jasa bank lainnya. 

Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, 

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan 

kegiatan usahanya (Hasibun Melayu, 2009:1) 

 

2.2.2 Fungsi Bank 

 Secara umum fungsi bank adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur 

dana masyarakat. 
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a. Penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan yang 

ditawarkan tergantung dari bank yang bersangkutan. Secara umum jenis 

simpanan adalah simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito. 

b. Penyalur dana adalah bank memberikan pinjaman ke masyarakat yang 

mengajukan permohonan. Jenis kredit yang biasa diberikan hampir semua bank 

adalah seperti kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan. 

c. Jasa-jasa lainnya merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank, yang 

kegiatannya atau fungsinya menghimpun dan menyalurkan dana kepada 

masyarakat. Contoh pengiriman uang (transfer), penagihan surat berharga yang 

berasal dari dalam kota atau kliring, penagihan surat berharga dari luar kota 

(inkaso) dan yang lainnya. 

 

2.2.3 Jenis-jenis Bank 

 Menurut (Kasmir, 2014:19) ada beberapa jenis bank di negara kita yang 

dapat dilihat dari segi fungsi, kepemilikan, status dan  segi cara menentukan harga, 

sebagai berikut: 

a. Dilihat dari segi fungsinya 

1. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang bersifat umum, dalam 

arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. 

2. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya 

jasa-jasa perbankan yang ditawarkan jauh lebih sempit jika dibandingkan 

dengan kegiatan atau jasa bank umum. 

b. Dilihat dari segi kepemilikan 

1. Bank milik pemerintah adalah bank yang akte pendirian maupun modal bank 

sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh 

keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah juga. 
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2. Bank milik swasta nasional adalah bank yang seluruh sahamnya dimiliki oleh 

swasta nasional dan didirikan oleh swasta, begitu pula dengan keuntungan. 

3. Bank milik koperasi adalah bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh 

perusahaan yang berbadan hukum koperasi. 

4. Bank milik asing adalah cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik 

swata asing atau pemerintah asing. 

5. Bank milik campuran adalah kepemilikan saham dimiliki oleh pihak asing 

dan pihak swata nasional. Dan kepemilikannya sahamnya dipegang oleh 

warga negara Indonesia. 

c. Dilihat dari segi status 

1. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri 

atau berhubungan dengan mata uang asing. Contoh transfer ke luar negeri, 

inkaso ke luar negeri. 

2. Bank non devisa adalah bank yang belum mempunyai izin untuk 

melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, maka tidak dapat melaksanakan 

transaksi seperti bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan 

darip bank devisa, dimana transaksi dilakukan masih dalam batas-batas 

negara. 

d. Dilihat dari segi cara menentukan harga 

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga, baik 

harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok, sebagi berikut: 

1. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat) menggunakan dua 

metode: 

a. Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro, 

tabungan dan deposito serta harga untuk produk pinjaman ditentukan 

berdasarkan tingkat suku bunga.  

b. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan 

berbagai biaya-biaya dalam nominal atau presentase tertentu. 

2. Bank yang berdasarkan prinsip syariah (Islam) 

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan menggunakan prinsip 

syariah adalah sebagai berikut: 
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a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. 

b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal. 

c. Pembiayaan jual beli dengan memperoleh keuntungan. 

d. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan. 

e. Adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari 

pihak bank oleh pihak lain. 

 

2.2.4 Tujuan Bank 

Tujuan Bank dalam konteks perekonomian Indonesia adalah untuk 

menunjang pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan 

pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan 

rakyat banyak (Sarwedi, 2006:5) 

 

2.3 Kredit 

2.3.1 Pengertian Kredit 

Dalam bahasa latin kredit disebut, credere yang artinya percaya, yaitu 

pemberi kredit percaya kepada penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan pasti 

dikembalikan sesuai perjanjian. Bagi penerima kredit menerima kepercayaan, 

sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar pinjaman tersebut sesuai jangka 

waktu yang telah ditentukan (Kasmir 2014:112) 

 Menurut Undang – Undang tentang Perbankan No. 7 Tahun 1992 Pasal 1, 

ayat 12 pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-

meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 

untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, 

imbalan atau pembagian hasil keuntungan. 

 

2.3.2 Unsur-unsur Kredit 

 Lembaga kredit memberikan kredit kepada masyarakat berdasarkan atas 

kepercayaan, sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Maka 

suatu lembaga kredit baru akan memberikan kredit kalau ia benar-benar yakin 
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bahwa penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai 

dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua pihak. Tanpa 

keyakinan tersebut, suatu lembaga kredit tidak akan meneruskan simpanan 

masyarakat yang diterimanya (Ismail, 2011:94) 

Dengan demikian terdapat beberapa unsur-unsur dalam kredit yaitu : 

a. Kreditur, adalah pihak yang memberikan kredit (pinjaman) kepada pihak lain 

yang mendapatkan pinjaman. Pihak tersebut bisa perorangan atau badan usaha. 

Bank yang memberikan kredit kepada pihak peminjam merupakan kreditur. 

b. Debitur, adalah pihak yang membutuhkan dana, atau pihak yang mendapatkan 

pinjaman dari pihak lain seperti bank. 

c. Kepercayaan, adalah suatu kepercayaan yang diberikan oleh kreditur kepada 

peminjam (debitur) sehingga debitur akan memenuhi kewajibannya untuk 

membayar pinjamannya sesuai degan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. 

d. Perjanjian, adalah suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan 

antara bank (kreditur) dengan pihak peminjam (debitur). 

e. Resiko, adalah suatu kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran 

kredit bank. 

f. Jangka Waktu, adalah lamanya waktu yang diperlukan oleh debitur untuk 

membayar pinjamannya kepada kreditur. 

g. Balas Jasa, adalah imbalan atas dana yang disalurkan oleh kreditur sehingga 

debitur akan membayar sejumlah uang tertentu sesuai dengan perjanjian. 

 

 2.4 Tabungan 

2.4.1 Pengertian Tabungan 

Menurut Undang-undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Tabungan 

adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu 

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

yang dipersamakan dengan itu. Tabungan merupakan media penyimpanan uang 

yang sangat disukai oleh seluruh masyarakat. Bank adalah tempat penyimpanan 

tabungan kita, masyarakat menggunakan fasilitas bank tersebut karena keamanan 

tabungan mereka lebih terjamin disana. Simpanan tabungan merupakan salah satu 
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bentuk penyimpanan uang yang sangat efektif karena jenis penyimpanannya dapat 

dibuka dengan persyaratan dan ketentuan yang sangat sederhana dan mudah. 

 

2.4.2 Sarana Penarikan 

Kasmir (2014:93) menyatakan bahwa ada beberapa sarana penarikan yang 

dapat digunakan, berbagai sarana atau alat penarikan. Ada beberapa alat penarikan 

yang dapat digunakan, hal ini tergantung bank masing-masing, mau menggunakan 

sarana yang mereka inginkan.  

Alat atau sarana yang sering digunakan adalah sebagai berikut: 

a.  Buku Tabungan 

Buku tabungan yaitu buku yang dipegang oleh nasabah, yang berisi catatan saldo 

tabungan, penarikan, penyetoran, dan pembebanan-pembebanan yang mungkin 

terjadi. Buku ini digunakan pada saat penarikan sehingga langsung dapat 

mengurangi saldo yang ada di buku tabungan. 

b.  Slip Penarikan 

Slip penarikan merupakan formulir penarikan, nasabah cukup menulis nama, 

nomor rekening, jumlah uang, serta tanda tangan nasabah untuk penarikan 

sejumlah uang. Slip penarikan ini biasanya digunakan bersamaan dengan buku 

tabungan. 

c.  Kwitansi 

Kwitansi merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang 

fungsinya sama dengan slip penarikan, tertulis nama penarik, nomor penarik, 

jumlah uang yang ditarik dan tanda tangan penarik. Alat ini juga dapat digunakan  

secara bersamaan dengan buku tabungan. 

d.  Kartu ATM 

Kartu ATM yaitu sejenis kartu yang terbuat dari bahan plastik yang dapat 

digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungan, baik di bank maupun di 

mesin Automatic Teller Machine (ATM). Mesin ATM ini biasanya tersebar di 

seluruh wilayah yang merupakan tempat yang dianggap strategis. 
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2.4.3 Jenis-Jenis Tabungan 

Kasmir (2014 : 94) menyatakan bahwa dalam dunia perbankan di Indonesia 

terdapat beberapa jenis- jenis tabungan. Perbedaan jenis tabungan ini hanya terletak 

dari fasilitas yang diberikan kepada nasabah. Dengan demikian nasabah 

mempunyai banyak pilihan.  

Jenis-jenis tabungan sebagai berikut: 

a. Tabanas merupakan tabungan pembangunan nasional. 

b. Taska merupakan bentuk tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa. 

c. Tabungan lainnya merupakan tabungan selain Tabanas dan Taska, tabungan ini 

dikeluarkan oleh masing-masing bank dengan ketentuan-ketentuan yang diatur 

oleh Bank Indonesia. 

 

2.4.4 Persyaratan Bagi Penabung 

Untuk menabung di bank diperlukan berbagai persyaratan. Bertujuan agar 

pelayanan yang diberikan kepada nasabah menjadi sempurna. Di samping itu, juga 

memberikan keamanan dan kemudahan seta keuntungan bagi bank maupun 

nasabahnya. 

 Kasmir (2014:95) menyatakan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan 

tabungan dapat diatur oleh bank penyelenggara, asal sesuai dan tidak bertentangan 

dengan ketentuan Bank Indonesia. Pengaturan sendiri oleh masing-masing bank 

agar tabungan dibuat semenarik mungkin sehingga, nasabah bank tertarik untuk 

menabung di bank yang mereka inginkan. 

a.  Bank penyelenggara  

Setiap bank dapat menyelenggarakan tabungan, baik bank pemerintah maupun 

bank swasta, dan semua bank umum serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

kecuali bank asing.  

b.  Persyaratan Penabung 

Untuk syarat-syarat menabung, seperti prosedur yang harus dipenuhi, jumlah 

setoran, jumlah penarikan, umur penabung, maupun kelengkapan bank lainnya 

tergantung bank yang bersangkutan.  

c.  Jumlah Setoran 
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Baik untuk setoran minimal waktu pertama sekali menabung maupun setoran 

selanjutnya serta jumlah minimal yang harus tersedia di buku tabungan tersebut, 

juga diserahkan kepada bank penyelenggara. 

d.  Pengambilan Tabungan  

Merupakan jumlah maksimal yang harus ditarik, yaitu tidak melebihi saldo 

minimal dan frekuensi penarikan dalam setiap harinya, apakah setiap saat atau 

setiap hari tergantung bank yang bersangkutan.  

e.  Bunga dan Insentif 

Besarnya bunga tabungan dan cara perhitungan bunga didasarkan apakah harian, 

saldo rata-rata/ saldo terendah diserahkan sepenuhnya kepada bank-bank 

penyelenggara. Begitu pula dengan insentif, baik berupa hadiah, cendera mata, 

dan lain sebagainya dengan tujuan untuk menarik nasabah agar menabung di 

bank tersebut.  

f.  Penutupan tabungan  

Syarat-syarat untuk ditutupnya oleh bank dapat dilakukan oleh nasabah sendiri 

atau ditutup oleh bank karena alasan tertentu. Sebagai cintoh nasabah sudah 

tidak aktif lagi melakukan transaksi selama tiga bulan berturut-turut.  

Demikian dalam hal prhitungan tabungan dapat pula dihitung dengan beberapa 

metode, tergantung dari bank yang bersangkutan atau bank  tertentu. 

 

2.5 Nasabah  

Definisi nasabah baru dapat direalisasikan dalam Undang-Undang  No. 10 

Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan diatur perihal nasabah yang terdiri dari dua pengertian yaitu:  

a. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank  dalam 

bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang 

bersangkutan. 

b. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau 

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu 

berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.  
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2.6 Tabungan Taplus 

Tabungan Taplus adalah produk tabungan unggulan pada Bank X yang akan 

memberikan layanan plus bagi para nasabahnya dengan berbagai macam fitur serta 

manfaat. Tabungan taplus juga menciptakan kemudahan dan memberikan berbagai 

keuntungan yang menjadikan hidup anda lebih nyaman dalam melakukan berbagai 

aktivitas transaksi perbankan.  

Keuntungan dan fasilitasnya suku bunga progresif dengan tingkat bunga 

yang menarik. Bunga dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian. Semakin besar 

nasabah menabung, semakin besar pula keuntungan yang akan diterima. Kartu debit 

untuk memenuhi kebutuhan uang tunai, pembayaran serta pembelanjaan. Promo 

diskon dengan kartu debit diberbagai outlet terkemuka (di pusat pembelanjaan, 

makanan, restoran, maupun sarana di kota anda. Transfer online antar bank. Dapat 

melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun dengan aktifasi e-channel. Rekening 

tabungan taplus diikutsertakan dalam program undian berhadiah. 
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BAB 3. GAMBARAN UMUM OBYEK PRAKTEK KERJA NYATA 

 

 

3.1 Sejarah Singkat PT. Bank X (Persero) Tbk. Cabang Jember 

Bank X didirikan dan dipersiapkan pada tanggal 5 Juli 1946, PT. Bank X 

menjadi Bank pertama milik negara yang lahir setelah kemerdekaan Indonesia. 

Lahir pada masa perjuangan kemerdkaan Republik Indonesia, Bank X sempat 

berfungsi sebagai Bank Sentral dan Bank Umum sebagaimana tertuang pada 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2/1946, sebelum akhirnya 

beroperasi sebagai bank komersial sejak tahun 1955. Oeang Republik Indonesia 

atau ORI sebagai alat pembayaran resmi pertama yang dikeluarkan Pemerintah 

Indonesia pada tanggal 30 Oktober 1946 dicetak dan di edarkan oleh Bank X. 

Menyusul penunjukan De Javance Bank yang merupakan warisan dari 

Pemerintah Belanda sebagai Bank sentral pada tahun 1949, Pemerintah membatasi 

peran Bank X sebagai Bank sentral. Bank X lalu diterapkan sebagai Bank 

pembangunan dan diberikan hak untuk bertindak sebagai Bank devisa pada tahun 

1950 dengan akses langsung untuk transaksi luar negeri. Kantor cabang Bank X 

pertama di luar negeri dibuka di Singapura pada tahun 1955. 

Peranan Bank X untuk mendukung perekonomian Indonesia semakin 

strategis dengan munculnya inisiatif untuk melayani seluruh lapisan masyarakat 

dari Sabang sampai Merauke pada tahun 1960-an dengan memperkenalkan sebagai 

layanan perbankan seperti Bank Terapung, Bank Keliling, Bank Bocah, dan Bank 

Sarinah. Tujuan utama dari pembentukan Bank Terapung adalah untuk melayani 

masyarakat yang tinggal di kepulauan seperti di Kepulauan Riau atau daerah yang 

sulit dijangkau dengan transportasi darat seperti Kalimantan. Bank X juga 

meluncurkan Bank Keliling, yaitu jasa layanan perbankan di mobil keliling sebagai 

upaya proaktif untuk mendorong masyarakat menabung. 

 Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 1968 sebagai bank umum dengan nama 

Bank X 1946, Bank X bertugas memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi 

dalam pembangunan ekonomi nasional. Segmentasi nasabah juga telah dibidik 

Bank X sejak awal dengan dirintisnya bank yang melayani khusus nasabah wanita 
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yaitu Bank Sarinah di mana seluruh petugas bank adalah perempuan dan Bank 

Bocah yang memberikan edukasi kepada anak-anak agar memiliki kebiasaan 

menabung sejak dini. Pelayanan Bank Bocah dilakukan juga oleh anak-anak. 

Bahkan sejak 1963, Bank X telah merintis layanan perbankan di perguruan tinggi 

saat membuka Kantor Kas Pembantu di Universitas Sumatera Utara (USU) di 

Medan. Saat ini Bank X telah memiliki kantor layanan hampir di seluruh perguruan 

tinggi negeri maupun swasta terkemuka di Indonesia. 

Dalam masa perjalanannya, Bank X telah mereposisi identitas korporatnya 

untuk menyesuaikan dengan pasar keuangan yang dinamis. Identitas pertama sejak 

Bank X berdiri berupa lingkaran warna merah dengan tulisan  Bank X 1946 

berwarna emas melambangkan persatuan,keberanian, dan patriotisme yang yang 

memang merefleksikan semangat Bank X sebagai bank perjuangan. Pada tahun 

1988, identitas korporat berubah menjadi logo layar kapal dan gelombang untuk 

merepresentasikan posisi Bank X sebagai Bank Pemerintah Indonesia yang siap 

memasuki pasar keuangan dunia dengan memiliki kantor cabang di luar negeri. 

Gelombang mencerminkan gerak maju Bank X yang dinamis sebagai bank 

komersial Negara yang berorientasi pada pasar. 

Setelah krisis keuangan melanda Asia tahun 1998 yang mengguncang 

kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, Bank X melakukan program 

restrukturisasi termasuk diantaranya melakukan rebranding untuk membangun dan 

memperkuat reputasi Bank X. Identitas baru dengan menempatkan angka ‘46’di 

depan kata ‘X’. Kata ‘X’ berwarna tosca yang mencerminkan kekuatan, keunikan, 

dan kekokohan. Sementara angka ‘46’ dalam kotak orange diletakkan secara 

diagonal untuk menggambarkan X baru yang modern. 

 

3.2 Visi dan Misi PT.Bank X (Persero) Tbk. Cabang Jember 

 Semua perusahaan yang didirikan pasti mempunyai visi dan misi, yang 

digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan perusahaan agar semakin 

berkembang. PT. Bank X mempunyai visi misi sebagai berikut. 
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3.2.1 Visi 

Menjadi Lembaga Keuangan yang Unggul dalam Layanan dan kinerja 

 

3.2.2 Misi 

a. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada seluruh 

nasabah, dan selaku mitra pilihan utama; 

b. Meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor; 

c. Menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan sebagai kebanggaan untuk 

berkarya dan berprestasi; 

d. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan 

komunitas; dan 

e. Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola peusahaan yang baik 

bagi industri. 

 

3.3 Budaya Perusahaan PT.Bank X (Persero) Tbk. Cabang Jember 

Budaya Kerja ”PRINSIP46”merupakan Tuntunan Perilaku Insan, terdiri 

dari: 

4 (Empat) Nilai Budaya Kerja 

a. Profesionalisme 

b. Integritas 

c. Orientasi Pelanggan 

d. Perbaikan Tiada Henti 

6 (Enam) Nilai Perilaku Utama Insan  

a. Meningkatkan Kompetensi dan Memberikan Hasil Terbaik  

b. Jujur, Tulus dan Ikhlas 

c. Disiplin, Konsisten dan Bertanggungjawab 

d. Memberikan Layanan Terbaik Melalui Kemitraan yang Sinergis 

e. Senantiasa Melakukan Penyempurnaan 

f. Kreatif dan Inovatif 
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3.4 Struktur Organisasi 

Struktur badan usaha dibentuk karena adanya tujuan tertentu yang ingin 

dicapai. Tujuan tersebut menentukan macam dan luasnya pekerjaan yang harus 

dilakukan. Untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab semua pihak jelas hak 

yang ada dalam perusahaan, dapat dilihat dari struktur organisasinya. Struktur 

organisasi merupakan kerangka yang dapat menunjang segenap tugas dan pekerjaan 

dalam usaha mencapai tujuan di perusahaan itu sendiri. 

Dengan adanya struktur organisasi yang baik, akan terjadi suatu kerjasama 

antara karyawan yang ada di perusahaan. Dengan demikian pertentangan-

pertentangan atau kesalah pahaman yang mungkin terjadi di dalam perusahaan akan 

dapat dihindari dan dicegah sedini mungkin, sehingga apa yang menjadi tujuan 

perusahaan akan dapat tercapai sebaik mungkin. 

Pada PT. Bank X (Persero) Tbk. Cabang Jember, struktur organisasi yang 

digunakan adalah struktur organisasi linier (garis lurus), dengan jalur kekuasaan 

langsung diberikan dari atasan kepada bawahan masing-masing dan karyawan 

langsung bertanggung jawab secara vertikal kepada atasannya untuk memudahkan 

pelaksanaannya pada setiap pekerjaan pekerjaan yang harus diketahui dengan jelas 

dan tepat batasan mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab setiap karyawan. 

Bentuk organisasi tersebut umumnya digunakan untuk organisasi yang daerah 

kerjanya luas dan mempunyai bidang tugas yang beraneka ragam diperlukan dan 

dipergunakan secara maksimal dan efisien. 

Gambaran struktur organisasi pada PT.Bank X (Persero) Tbk Kantor 

Cabang Utama Jember, sebagai berikut: 
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      Gambar 3.1 : Struktur Organisasi PT. Bank X (Persero) Tbk. Cabang Jember 

Sumber : PT. Bank X (Persero) Tbk. Cabang Jember  
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3.4.1 Susunan Tingkat Jenjang dan Tugas Pokok Masing-Masing Bagian 

Dari setiap struktur organisasi yang ada, dapat dijelaskan beberapa kegiatan 

pokok pada setiap bagian sebagai berikut:  

a.  Pimpinan Cabang 

Pimpinan cabang memiliki jabatan untuk menetapkan rencana kerja dan 

anggaran, sasaran usaha dan tujuan yang akan dicapai dengan aktif menyelia 

secara langsung unit-unit kerja menurut bidang tugasnya di area kerja sejalan 

dengan sistem serta prosedur yang berlaku. 

Tanggung jawab utama pimpinan cabang adalah:  

1. Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas kantor 

cabang dan kantor layanan terutama dalam hal meningkatkan mutu 

pelayanan yang unggul terhadap nasabah, pengembangan, dan 

pengendalian usaha serta pengelolaan administrasi cabang sehingga dapat 

memberikan kontribusi laba yang nyata terhadap bank. 

2. Bertanggung jawab sepenuhnya untuk membina dan mengembangkan 

kepegawaian kantor cabang dan kantor layanan dalam usaha meningkatkan 

prestasi dan mutu kerja pegawai. 

3. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan manajemen secara 

optimal melalui pembentukan komite-komite yang melibatkan kantor 

cabang dan kantor layanan secara berkesinambungan sehingga berjalan dan 

berfungsi secara efektif.  

b.  Pemimpin bidang pelayanan nasabah  

Pemimpin bidang pelayanan nasabah memiliki jabatan untuk memberikan 

dukungan kepada pemimpin cabang dalam mengkoordinasi dan mengendalikan 

aktivitas operasional dan pelayanan transaksi produk dan jasa bank kepada 

nasabah. Tanggung jawab utama pemimpin bidang pelayanan nasabah antara 

lain sebagai berikut:  

1. Menyelia seluruh aktivitas pelayanan nasabah di front office dan 

mengupayakan pelayanan yang optimal. 
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2. Memimpin dan bertanggung jawab penuh seluruh aktivitas harian 

pelayanan nasabah di front office sesuai standart layanan sehingga mampu 

memberikan kontribusi terhadap laba bank secra keseluruhan. 

3. Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unit-unit yang dibawahnya 

dalam memantau dan memastikan bahwa perbaikan atau penyempurnaan 

atas temuan hasil pemeriksaan audit (intern dan ekstern) telah dilakukan 

sesuai dengan rencana atau sasaran atau perbaikan atau penyempurnaan 

yang diberikan oleh auditor. 

c.  Pemimpin bidang operasional 

Pemimpin bidang operasional memiliki jabatan untuk mengelola dan menyusun 

rencana kerja, anggaran, penetapan target pelayanan, aktivitas administrasi dan 

transaksi back office serta mengelola sumber daya manusia kantor cabang. 

Tanggung jawab utama pemimpin bidang operasional antara lain:  

1. Bertanggung jawab penuh dan berperan aktif dalam kegiatan 

2. Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas harian 

administrasi di back office serta aktifitas operasional lainnya dalam rangka 

memberikan peningkatan bisnis dan memaksimalkan kontribusi laba 

terhadap laba bank secara keseluruhan.  

3. Mengelola secara profesional pengembangan karyawan back office melalui 

pelatihan (internal atau eksternal) termasuk usul kandidat untuk promosi 

atau rotasi kepada pimpinan cabang.  

4. Mengimplementasikan standart pelayanan bersama unsur pemimpin untuk   

mencapai unsur standart pelayanan.  

d.  Pemimpin bidang pembinaan kantor layanan 

Pemimpin bidang pembinaan kantor layanan (PBY) memiliki jabatan untuk 

mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan aktivitas operasional dan 

pelayanan transaksi dan jasa bank kepada nasabah.  

Tanggung jawab utama pimpinan kantor layanan antara lain:  

1. Menyelia seluruh aktivitas pelayanan nasabah di front office dan 

mengupayakan pelayanan yang optimal.  
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2. Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas harian 

pelayanan nasabah di front office sesuai standart layanan.  

3. Pengelolaan secara profesional pengembangan karyawan unit pelayanan 

dengan pelatihan (internal atau eksternal) termasuk memberikan usul 

kandidat untuk promosi atau rotasi cabang utama.  

e.  Penyelia pelayanan uang tunai 

PUT bertugas untuk melayani semua jenis transaksi kas atau tunai dan 

pemindahan, melayani kegiatan eksternal payment point dan mengelola kas 

ATM. Tanggung jawab utama penyelia pelayanan uang tunai adalah sebagi 

berikut:  

1. Melayani semua jenis transaksi kas atau tunai dan pemindahan.  

2. Melayani kegiatan eksternal payment point.  

3. Mengelola kas ATM.  

4. Mengelola sistem penerimaan atau antrian nasabah. 

5. Mengelola pelaksanaan layanan untuk kenyamanan nasabah.  

f.  Tanggung jawab utama penyelia sentra kas  

1. Mengelola ULE (uang layak edar).  

2. Mengelola UTLE (uang tidak layak edar).  

3. Memenuhi kebutuhan kas cabang dibawah koordinasi. 

4. Menata laksanakan aktivitas kas untuk anggota fokus grup.  

g.  Tanggung jawab penyelia administrasi umum  

1. Mengelola logistik kantor cabang utama dan kantor layanan.  

2. Menyelenggarakan administrasi umum dan kepegawaian kantor cabang 

utama  dan kantor layanan.  

3. Mengkompilasi tindak lanjut hasil temuan audit kantor cabang utama dan 

kantor layananan.  

h. Tanggung jawab utama penyelia pemasaran  

1. Menjual produk dan jasa bank.  

2. Melakukan ekstentif dan intensif marketing.  

3. Melakukan penelitian potensial ekonomi dan menyusun peta bisnis 

regional.  
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4. Melakukan kredit kolektifitas I dan II yang direkstrukturisasi.  

5. Mengelola kredit bermasalah, kolektibilitas III, IV, V dan hapus buku. 

6. Melakukan penyelamatan atau penyelesaian kredit bermasalah, kolektifitas, 

III,      IV, V dan hapus buku.  

7. Membantu wilayah dalam upaya penyelesaian kredit.  

8. Membantu administrasi dan laporan kredit bermasalah.  

i.  Tanggung jawab penyelia utama pelayanan nasabah  

1. Mengelola transaksi produk dana (giro, tabungan, deposito, dll).  

2. Melayani penerbitan kartu. 

3. Melayani transaksi pencarian bunga deposito.  

4. Melayani informasi transaksi produk dana, jasa dan kredit. 

5. Melayani tranaksi kiriman uang dan melayani transaksi uang negeri. 

j.  Satpam 

Satpam memiliki jabatan untuk melaksanakan pengamanan masing-masing 

penjaga yang menjadi daerah kerjanya. 

Tanggung jawab utama antara lain sebagai berikut:  

1. Melakukan penjagaan dan pengawasan gedung kantor, rumah dinas tertentu 

dan objek lainnya.  

2. Kegiatan perawatan atau perbaikan kantor, antara lain terhadap petugas 

cleaning service, pekerja bangunan, dan sebagainya.  

3. Melayani penitipan dan penyerahan kembali kunci-kunci ruangan kantor 

dan kendaraan dinas yang disimpan di kantor.  

4. Ikut berpartisipasi dalam rangka terselenggaranya fungsi pertahanan sipil di 

Bank.  

g. Sopir 

Sopir memiliki jabatan untuk melayani transportasi pegawai untuk keperluan 

dinas. 

Tanggung jawab utama sopir antara lain sebagai berikut:  

1. Melayani transportasi untuk kepentingan dinas (pegawai dan tamu).  

2. Memelihara kendaraan agar selalu dalam keadaan baik.  
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3. Memelihara dan menjaga kelengkapan dokumen kendaraan seperti STNK 

dan peralatan yang dibutuhkan. 

 

3.5     Kegiatan Pokok Bank X Cabang Jember 

PT.Bank X Cabang Jember adalah perusahaan yang bergerak pada bidang 

jasa keuangan perbankan, kegiatan yang sedang dilaksanakan Bank X Cabang 

Jember saat ini sebagai berikut:  

a. Menghimpun Dana (Funding) yaitu kegiatan menghimpun dana merupakan 

kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan membeli dana dapat 

dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Simpanan sering 

disebut dengan nama rekening atau account. Jenis-jenis simpanan diantaranya 

dalam bentuk tabungan, giro dan deposito.  

b. Menyalurkan Dana (Lending) yaitu menyalurkan dana merupakan kegiatan 

menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal 

dengan nama kegiatan Lending. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dila-

kukan melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan 

nama kredit. Adapun berbagai macam kredit yang diberikan nasabah 

yaitu Kredit Investasi, Kedit Modal Kerja, dan Kredit-kredit lainnya. 

c. Memberikan jasa- jasa Bank (Services) merupakan kegiatan penunjang untuk 

mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Sekalipun 

sebagai kegiatan penunjang, kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan 

bagi bank dan nasabah. Misalkan Bank X memberikan jasa-jasa kiriman uang 

dari luar negeri untuk disampaikan kepada orang-orang yang menerima kiriman 

tersebut serta memberikan jasa transfer kepada bank-bank lainnya. Jasa-jasa 

Bank X Cabang Jember diantaranya, Kiriman Uang Dalam Negeri (Transfer), 

Kiriman Uang Internsional, Safe Deposit Box, Voucher Multiguna, Inkaso,   

Surat Keterangan Bank, Cek Wisata (Travellers Cheque), Uang Kertas Asing.  

d. Menerima laporan tagihan rekening telepon kepada beberapa kantor cabang.  

e. Melaksanakan kegiatan jual beli valuta asing di kantor cabang. 
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3.6 Produk-produk PT. Bank X (Persero) Tbk. Cabang Jember 

Bank X (Persero) Tbk memiliki beberapa jenis produk keuangan, produk-

produk dari PT.Bank X (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:  

a. Produk Simpanan 

1. Tabungan Taplus 

Tabungan Taplus adalah produk tabungan unggulan pada Bank X yang akan 

memberikan layanan plus bagi para nasabahnya dengan berbagai macam 

fitur serta manfaat. Tabungan taplus juga menciptakan kemudahan dan 

memberikan berbagai keuntungan yang menjadikan hidup anda lebih 

nyaman dalam melakukan berbagai aktivitas transaksi perbankan.  

2. Tabungan Taplus Bisnis 

Tabungan Taplus Bisnis adalah produk tabungan yang diperuntukkan bagi 

pelaku ushaa maupun non perorangan, yang dilengkapi dengan fitur dan 

fasilitas yang memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam mendukung 

transaksi bisnis. 

3. Tabungan Taplus Muda 

Tabungan Taplu muda adalah produk simpanan dalam bentuk tabugan yang 

merupakan turunan dari Tabungan Taplus bagi kaum muda dengan usia 

mulai dari 15 sampai dengan usia 25 tahun.  

4. Tappa (Tabungan Taplus Pegawai/Taplus Anggota) 

Tabungan Tappa (Tabungan Taplus Pegawai/Taplus Anggota) merupakan 

tabungan yang menjalin kerjasama dengan yang berfungsi sebagai sarana 

tabungan, kartu identitas Pegawai/Anggota.  

5. Tapma (Taplus Mahasiswa) 

Tabungan Tabungan Taplus Mahasiswa adalah tabungan yang diberikan 

kepada para mahasiswa Perguruan Tinggi yang bekerjasama dengan 

Tabungan yang berfungsi untuk menampung keperluan pembayaran SPP 

dan atau lainnya.  
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6. Tabungan Haji 

Tabungan Tabungan Haji adalah tabungan yang dapat membantu 

perencanaan dana kebutuhan Ibadah Haji melalui fasilitas dalam inspirasi 

mewujudkan niat ibadah haji anda.  

7. Tapenas (Tabungan Perencanaan Masa Depan) 

Tabungan Tapenas adalah tabungan merencanakan untuk keluarga anda 

sejak dini dengan Tapenas (Tabungan Perencanaan Masa Depan), yaitu 

simpanan berjangka untuk membantu perencanaan keuangan anda untuk 

mewujudkan tujuan masa depan dengan lebih pasti dan aman.  

8. Tabungan Taplus Anak 

Tabungan Tabungan Taplus anak adalah tabungan yang diperuntukkan bagi 

anak-anak yang berusia dibawah 17 tahun.  

9. Simpanan Pelajar  

  Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) adalah tabungan untuk siswa PAUD, 

TK, SD, SMP, SMA, Madrasah (MI, Mts, MA) atau sederajat yang 

diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia, dengan persyaratan 

mudah dan sederhana serta fitur yang menarik dalam rangka edukasi dan 

induksi keuangan untuk mendorong budaya menabung.  

10. Tabunganku 

Tabunganku adalah produk tabungan dari X untuk perorangan dengan 

persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-

bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

11. Tabungan Pandai 

Tabungan Pandai adalah tabungan yang dalam rangka meningkatkan 

aktivitas layanan keuangan masyarakat, Otoritas Jasa Keuanagan (OJK) 

bersama industri perbankan dan jasa keuangan lainnya berkomitmen untuk 

mendukung terwujudnya keuangan inklusif melalui penyediaan layanan 

keuangan tanpa menggunakan jaringan kantor secara fisik dengan 

mekanisme Branchiess Banking. Untuk selanjutnya disebut sebagai layanan 

keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan Insklusif (Laku Pandai). 
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12. Giro 

Giro perorangan merupakan sarana transaksi keuangan yang bisa anda 

andalkan untuk usaha maupun untuk keperluan keluarga anda karena 

mempunyai begitu banyak fasilitas yang menguntungkan yang dapat anda 

manfaatkan. 

13. Dollar  

Dollar adalah simpanan dalam mata uang asing (USD/SGD) yang memiliki 

nilai tukar yang lebih stabil dan aman serta memberikan berbagai 

kemudahan.  

14. Deposito 

Deposito merupakan simpanan berjangka yang menjadikan simpanan anda 

aman dengan tingkat suku bunga yang menarik. 

15. Duo 

Duo merupakan simpanan berjangka dengan sistem perhitungan bunga 

berbunga yang memberikan fleksibilitas kepada anda untuk mengganti mata 

uang simpanan anda sebelum waktu jatuh tempo.  

16. Simponi 

Tabungan Simponi adalah layanan program pensiun yang diselenggarakan 

oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT.Bank X (Persero) Tbk (DPLK 

X) sejak tahun 1994 berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 

tentang Dana Pensiun. Siapa pun anda, bisa menjadi peserta Simponi.  

b. Produk Pinjaman  

1. Griya 

Griya adalah fasilitas kredit untuk pembelian rumah tinggal,  apartemen, 

rumah susun, ruko/rukan, rumah peristirahatan, (villa), dan pembelian 

kavling /tanah matang di real estate yang konstruksinya dibiayai oleh Bank 

X , untuk pembangunan /renovasi, refinancing, Take Over.  

2. Griya Multiguna 

Adalah kredit yang memanfaatkan rumah tinggal untuk memperoleh kredit 

yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan (multiguna). 
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3. Fleksi 

Adalah layanan kredit yang memberikan nasabah kemudahan memperoleh 

kredit tanpa agunan.  

4. Oto  

Adalah fasilitas kredit untuk untuk pembelian kendaraan bermotor roda 2 

dan roda dengan jaminan berupa kendaraan bermotor yang dibiayai tersebut. 

5. Cerdas 

Adalah layanan kredit yang memberikan nasabah kemudahan memperoleh 

kredit tanpa agunan untuk biaya pendidikan pre-school hingga pasca sarjana 

pada lembaga pendidikan di Dalam Negeri yang terakreditasi (diakui) pada 

Departement Pendidikan Nasional dan telah berdiri (beroperasi) minimal 3 

(tiga) tahun.  

6. Instan 

Adalah produk dan layanan yang memfasilitasi kredit  bagi anda para 

pemegang deposito, Tabungan dan Giro dari PT.X 

7. Wirausaha 

Adalah suatu fasilitas kredit dari Bank X untuk usaha kecil dengan fasilitas 

kredit Rp. 50 juta hingga Rp. 1 Milyar.  

8. Kartu Tunai 

Adalah kredit tanpa agunan dengan media pencairan dana atau pinjaman 

berupa kartu yang khusus diterbitkan untuk kebutuhan uang tunai anda. 

c. Jasa-jasa PT.Bank X (Persero) Tbk 

1. Kiriman Uang Dalam Negeri (Transfer) 

Transfer atau kiriman uang adalah suatu jasa bank untuk pengiriman dana 

dari suatu cabang ke cabang lainnya atau ke bank lain atas permintaan 

nasabah untuk dibayarkan kepada penerima di cabang atau bank bank lain.  

2. Kiriman Uang Internasional 

 Layanan ini memfasilitasi pengiriman uang dari satu negara ke negara lain 

melalui sarana draft, SWIFT, TT/Kawat. Transfer ke luar negeri dilakukan 

dalam valuta asing yang mempunyai catatan kurs pada Bank X.  
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3. Safe Deposit Box 

 Jasa layanan penyimpanan barang berharga atau dokumen dalam ruang 

penyimpanan yang didukung oleh sistem keamanan canggih, tahan api, dan 

tahan bongkar yang paling canggih. 

4. Voucher Multiguna 

 Adalah rupiah Travellers Cheque sebagai pengganti uang tunai yang praktis 

bagi siapapun, terutama para wisatawan, pengusaha, pedagang dan 

profesional yang sering melakukan perjalanan ke luar kota.  

5. Inkaso 

 Adalah layanan untuk menagih pembayaran atas surat atau dokumen 

berharga kepada tempat atau kota lain di dalam negeri. Surat atau dokumen 

yang dapat di inkasokan adalah wesel atau draft, cek bilyet giro, kuintansi, 

surat promes atau askep dan hadiah undian.  

6. Surat Keterangan Bank 

 Pelayanan SKB diberikan untuk nasabah perorangan atau badan hukum. 

SKB, yang berupa keterangan secara tertulis ini, diberikan oleh Bank 

kepada nasabahnya untuk satu macam keperluan dan bersifat untuk 

mengikat, tidak menjanjikan dan tidak memberikan jaminan.  

7. Traveller’s cheque 

 Penyediaan cek sebagai alat pembayaran yang sangat aman bagi nasabah 

yang melakukan perjalanan ke luar negeri.  

8. Uang Kertas Asing 

 Fasilitas untuk mengatasi kebutuhan valuta asing, baik untuk keperluan 

berpergian ke luar negeri maupun penyelesaian kewajiban di dalam dan di 

luar negeri. 

 

3.7 Kegiatan Bagian yang Dipilih 

 Kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dipilih pada Bank X Cabang Jember 

ialah prosedur administrasi tabungan Taplus, kegiatanya meliputi: 

a. Pembukaan rekening tabungan Taplus  

b. Penyetoran rekening tabungan Taplus  
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c. Penarikan rekening tabungan Taplus  

d. Penutupan rekening tabungan Taplus  
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BAB 5. KESIMPULAN 

 

 

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata yang telah dilaksanakan 

pada tanggal 1 Februari sampai dengan 1 Maret 2017 di PT. Bank X Cabang Jember 

dengan judul “Prosedur Administrasi Tabungan Taplus pada Bank X (Persero) Tbk. 

Cabang Jember” yang didukung oleh teori-teori serta masukan-masukan yang 

diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan :  

a. Prosedur Pembukaan Tabungan Taplus, yang dimulai dengan nasabah 

mendatangi customer service untuk mengisi formulir pembukaan tabungan 

dengan membawa kartu identitas. Lalu mengisi slip setoran dan menyerahkan 

slip setoran beserta uang tunai Rp.250.000,- sebagai setoran awal yang akan 

disetorkan kebagian teller, kemudian teller akan membuatkan buku tabungan 

dengan mencantumkan nomor rekening dan nama nasabah.  

b. Prosedur Penyetoran Tabungan Taplus, dilakukan dengan mengisi slip setoran 

yang telah disediakan oleh Bank X. Setoran awal sebesar Rp. 250.000 dan untuk 

setoran selanjutnya bebas. 

c. Prosedur Pnarikan Tabungan Taplus, dengan mengisi slip penarikan yang telah 

disediakan oleh Bank X. Apabila penarikan dilakukan oleh bukan penabung 

sendiri atau diwakilkan, maka harus dilengkapi surat kuasa dari penabung dan 

membawa kartu identitas diri. Saldo yang tersisa setelah pengambilan harus 

minimal Rp.150.000.  

d. Prosedur Penutupan Tabungan Taplus, yang dimulai dengan nasabah mendatangi 

customer service untuk mengisi formulir penutupan/penarikan tabungan. Lalu 

menyerahkan formulir penutupan/penarikan, buku tabungan dan kartu identitas. 

Untuk saldo yang masih ada didalam rekening buku tabungan akan dicairkan 

secara tunai dan dikenakan biaya administrasi Rp.10.000,- . Setelah itu buku 

tabungan sudah tidak bisa digunakan lagi atau sudah diblokir. 

e. Memperoleh wawasan  dan pengalaman praktis secara langsung mengenai 

pelaksanaan administrasi tabungan taplus dan sebagai latihan kerja. 
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Lampiran 1. Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 2. Surat Persetujuan Tempat Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 3. Surat Pernyataan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 4. Daftar Nilai Praktek Kerja Nyata 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

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


59 
 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

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


60 
 

Lampiran 5. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 6. Persetujuan Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

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


62 
 

Lampiran 7. Kartu Konsultasi Bimbingan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 8. Formulir Pembukaan Rekening Perorangan 
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Lampiran 9. Formulir Setoran Rekening  
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Lampiran 10. Formulir Penarikan  
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Lampiran 11. Kartu Contoh Tanda Tangan 
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