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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Dunia perbankan sebagai lembaga keuangan dan peraturan akan selalu bersaing 

untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan pengusaha pemilik modal 

untuk menyalurkan dananya kepada pihak yang memerlukan. Oleh karena itu 

pemerintah selalu berusaha untuk menghidupkan dan memperbaiki dunia 

perbankan melalui berbagai paket kebijaksanaan yang berupa paket deregulasi, 

khususnya yang berkenaan dengan sektor perbankan. Pada dasarnya inti dari semua 

kebijaksanaan yang ada adalah untuk memberikan kebebasan kepada dunia 

perbankan dalam usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian 

menyalurkannya kembali kepada masyarakat.  

 

Masyarakat atau perusahaan sebagai pemilik dana mempunyai suatu keinginan, 

agar dana yang ada dapat berkembang. Bertambahnya nilai suatu dana merupakan 

suatu perkembangan yang diinginkan oleh para pemilik dana baik dalam jangka 

pendek maupun untuk masa yang akan datang.  
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Dalam liberalisasi perbankan telah mencapai beberapa sasaran baik dalam 

menghimpun sumber–sumber dana, peningkatan efisiensi kerja perbankan maupun 

dalam peningkatan mekanisme pasar uang yang lebih baik. Penghimpunan dana 

perbankan yang terdiri dari giro, deposito dan tabungan selama periode akhir tahun 

mengalami peningkatan Di tengah pesatnya perkembangan penghimpunan dana dan 

penyalurannya kredit perbankan pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan baru, 

yang bertujuan untuk melengkapi dan menyempurnakan perkembangan sektor 

perbankan.  

 

Kebijaksanaan suku bunga yang realitas akan terus dikembangkan dan ini tentunya 

akan mempengaruhi tinggi rendahnya suku bunga yang ditetapkan sedemikian rupa 

yang tidak memberatkan bagi usaha pembangunan dan juga tidak memberatkan 

para nasabah atau para pengusaha. Selain itu kebijaksanaan suku bunga harus 

mencerminkan langkanya modal yang tersedia dalam perekonomian dan 

keseluruhan biaya penyaluran modal dari penabung kepada peminjam.  

 

Kegiatam umum bank sebagai intermediary financial pada dasarnya adalah 

memobilisasi dana dari masyarakat untuk selanjutnya disalurkan kepada perorangan 

atau lembaga yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman atau kredit untuk 

keperluan investasi. Individu atau lemabaga yang memiliki kelebihan dana 

memerlukan institusi yang dapat mengelola kelebihan dananya tersebut secara 

efektif dan menguntungkan. Mereka dapat mempercayakan pengelolaan dana 

tersebut kepada bank dalam bentuk tabungan, deposito maupun giro. 
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Nasabah lebih memilih menginvestasikan kelebihan dananya pada tempat yang 

memberikan keuntungan yang besar di sertai degan rasa aman. Perbankan 

merupakan salah satu tempat popular menurut UU RI No 10 Tahun 1988 tanggal 10 

November 1988 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan 

meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana,menyalurkan dana, dan 

memberikan jasa bank lainnya.  

 

Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank 

sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan 

penghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan giro, tabungan, dan deposito. bank merupakan sarana yang memudahkan 

aktivitas masyarakat untuk menyimpan uang, dalam hal perniagaan maupun untuk 

investasi masa depan. Dunia perbankan merupakan slah satu institusi yang sangat 

berperan dalam bidang perekonomian suatu Negara (khususnya dibidang 

pembiayaan perekonomian). manfaat perbankan dalam kehidupan Sebagai modal 

investasi, yang berart, transaksi derivative dapat dijadikan sebagai salah satu model 

berinvestasi. Walaupun pada umumnya merupakan jenis  

 

Dalam memasarkan deposito, PT. Bank BTPN Kantor Cabang Bandar Lampung 

memberi banyak kemudahan dalam bentuk bunga yang bersaing, rasa aman dalam 

menginvestasikan uangnya, serta kualitas pelayanan yang lebih baik. Oleh karena 

itu PT. Bank SulSelBar Cabang Utama Makassar berusaha memaksimalkan bunga 

deposito yang bersaing sehingga nasabah ingin menginvestasikan uangnya 

khususnya para pengusaha dengan menawarkan produk deposito yang berbeda dari 
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bank lainnya, salah satunya dengan menawarkan produk deposito dengan tingkat 

suku bunga. 

 

Salah satu tujuan perbankan adalah mencari laba yang maksimal, tetapi seiring 

dengan kemajuan janam tujuan tersebut bekembang menjadi luas. Karena 

menyangkut kelangsungan hidup perbankan di masa yang akan datang maka dalam 

pencapaian tujuan ini tentunya kegiatan perbankan harus dijalankan secara efektif 

dan efisien lebih-lebih dalam menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu dan 

persaingan yang semakin ketat sekarang ini. 

 

Persaingan antar bank untuk menghimpun dana masyarakat berkaitan dengan erat 

dengan nilai kepercayaan masyarakat (nasabah )untuk menyimpan uangnyapada 

bank tersebut.Karena para nasabah cenderung untuk menyimpan dananya apabila 

mereka yakin dana tersebut terlindungi.Dan seorang nasabah akan merasa puas 

apabila pelayanan yang diberikan oleh customer service sesuai dengan yang meraka 

harapkan,selanjutnya akan meningkatkan loyalitas yang kemudian akan dapat 

meningkat penjualan produk dan jasa bank sehingga meningkat pendapatan atau 

laba dari bank. 

Berikut ini adalah table yang memperlihatkan perkembangan kondisi suku bunga 

deposito berjangka dan jumlah perkembangan nasabah pada PT BTPN.  
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Table 1. Perkembangan suku bunga deposito berjangka pada PT BTPN kantor 

cabang Bandar lampung dalam 3 periode (2010-2012) 

 

Periode 
Suku Bunga Deposito 

1 

BULAN  

3 

BULAN 

6 

BULAN  

12 

BULAN  

2010 7,00 % 7,50 % 8,00 % 8,25 % 

2011 7,25 % 7,75 %  8,25 % 8,75 % 

2012 7,00 % 7,25 % 7,50 % 7,70 % 

Sumber PT BTPN KC Bandar Lampung,2013 

 

Table 1 memperlihatkan tingkat suku bunga deposito berjangka pada PT BTPN. 

tingkat suku bunga tertinggi pada Bank BTPN adalah pada tahun 2011 dengan 

jangka waktu selama 12 bulan sebesar 8,75% dan terendah pada tahun 2010 dan 

2012 dengan jangka waktu selama 1 bulan sebesar 7,00%. 

    

  

Table 2. Kondisi deposito Berjangka pada PT Bank BTPN Kantor Cabang Bandar 

Lampung dalam 3 periode (2010-2012) 

 

 

Periode Jumlah Rekening Nasabah % Perkembangan 

2010 544 0 

2011 675 24% 

2012 990 47% 

Rata-rata  736 -0.22% 

  Sumber PT BTPN KC Bandar Lampung,2013 

 

Pada table 2 memperlihatkan kondisi jumlah rekening nasabah yang mengalami 

kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010-2011 mengalami kenaikan sebesar 

24% dan pada tahun 2011-2012 juga mengalami kenaikan sebesar 47%. 
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1.2 Permasalahan 

 

Berdasarkan table 1dan 3 di atas maka permasalahan yang diajukan dalam laporan 

ini adalah :” Apakah Terjadi Peningkatan Tingkat Suku Bunga Deposito 

Berjangka  pada tahun 2013-2015 ? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan  

 

1.3.1 Tujuan dari penelitian adalah mengetahui dampak yang ditimbulkan 

dari tingkat suku bunga Deposito Berjangka PT Bank BTPN Kantor 

Cabang Bandar Lampung terhdap masalah. 

1.3.2 Manfaat dari penelitian adalah sebagai bahan informasi bagi 

masyarakat dan lembaga perbankan dalam menetapkan kebijakan 

tingkat suku bunga Deposito Berjangka dan dampaknya terhadap 

jumlah nasabah. 

 

1.4 Metode penulisan 

 

Metode penulisan yang digunakan adalah melalui penelitian lapangan dan 

penelitian keperpustakan. 

 

1.4.1 Penelitian Lapangan 

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan langsung di 

suatu perusahaan yaitu PT Bank BTPN Kantor Cabang Bandar 

Lampung. 
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1.4.2 Penelitian Perpustakaan 

Penelitian perpustakaan adalah penelitian yang memanfaatkan 

literature-literatur yang berhubungan dengan masalah penulisan. 

 

1.4.3 Jenis data dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan adalag data skunder ,data yang 

diperolehdari dokumen-dokumen PT Bank BTPN Kantor Cabang 

Bandar Lampung. 

 

1.5 Alat Analisis 

1.5.1 Analisis Trend 

Analisis trend merupakan suatu metode analisis yang ditujukan 

untuk melakukan suatu estimasi atau oeramalan pada masa yang 

akan datang. 

Rumus : 

Y= a + bX 

a=∑    

b=∑      

 

keterangan : 

Y=variabel yang dicari trendnya 

X=variabel waktu 

a=nilai konstanta 

b=parameter 

n=jangka waktu 
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1.5.2 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif yaitu analisis yang menggambarkan atau 

mendeskripsikan kumpulan data atau hasil pengamatan yang 

berfungsi untuk memberikan gambaran umum tentang data yang 

diperoleh . 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Untuk memudahkan dalam memahami pembahasan karya tulis ilmiah ini, 

maka penulis akan memaparkannya secara sistematis ke dalam beberapa 

bab sebagai berikut:  

 

Bab I Pendahuluan  

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.  

 

Bab II Landasan Teori 

Bab ini menguraikan tentang landasan teoritik, penelitian yang relevan atau 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh penulis. 

 

Bab III Gambaran Umum Perusahaan  

Bab ini menguraikan tentang sejarah pendirian PT. Bank BTPN Kantor 

Cabang Bandar Lampung. 
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Bab VI Pembahasan 

Bab ini membahas tentang PREDIKSI TINGKAT SUKU BUNGA 

DEPOSITO BERJANGKA PADA PT BANK BTPN dengan menggunakan 

anilisis trend sederhana. 

 

Bab V Saran dan Kesimpulan  

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan atas hasil yang 

dilakukan dan saran-saran dari penulis dari hasil analisis tersebut.  

 


