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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Bank 

Bank merupakan perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan 

pelayanan jasa kepada masyarakat. Secara umum pengertian bank adalah suatu 

lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat berupa giro, tabungan, 

deposito dan pemberian jasa bank serta menyalurkan kembali dana tersebut kepada 

masyarakat atau pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit. 

 

Berdasarkan Undang-undang Perbankan No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas 

undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan 

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

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

rakyat banyak. Lebih jauh lagi, dalam pasal 1 ayat 3 undang-undang Nomor 10 

Tahun 1998 tersebut dijelaskan bahwa Bank umum adalah bank yang 

melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha secara konvensional dan/ atau berdasarkan 

prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas 

pembayaran.  
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2.1.1  Jenis-Jenis Bank  

Adapun berdasarkan Undang-undang Perbankan RI No. 10 tahun 1998 tentang 

perbankan menyebutkan jenis bank dari berbagai segi yaitu:  

a. Dilihat dari segi fungsinya  

b. Bank dari segi kepemilikan  

c. Bank dari segi status  

d. Bank dari segi cara menentukan harga  

 

Dari berbagai pendapat diatas, penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan bank adalah suatu badan usaha lembaga keuangan yang menghimpun dana 

dari masyarakat berupa tabungan, deposito, giro dan jasa lainnya serta menyalurkan 

kembali dana tersebut kepada masyarakat berupa kredit.  

 

Jenis bank di indonesia dibagi menjadi dua jenis bank, yaitu :  

1. Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas 

perkembangannya.  

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yakni bank yang hanya menerima simpanan 

hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang 

dipersamakan dengan itu.  
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2.1.2 Tugas-tugas bank umum  

Tugas-tugas bank umum adalah sebagai berikut :  

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito 

berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dana atau bentuk lainnya yang 

dipersamakan dengan itu.  

2. Memberikan kredit.  

3. Menerbitkan surat pengakuan hutang.  

4. Membeli, menjual dan meminjam atas resiko sendiri maupun untuk 

kepentingan dan atas perintah nasabahnya seperti :  

 Surat-surat wesel termasuk wesel yang akseptasi oleh bank yang masa 

berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan 

surat-surat yang dimaksud diatas.  

 Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa 

berlakunya tidak lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-

surat yang dimaksud diatas.  

 Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.  

 Sertifikat bank indonesia (SBI)  

 Obligasi  

 Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 Tahun.  
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 Menerima pembayaran dari tagihan atau surat berharga dan melakukan 

perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.  

 Menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga.  

 

2.2 Pengertian Deposito  

Deposito adalah simpanan yang penarikanya hanya dapat dilakukan pada waktu 

tertentu sesuai tanggal yang diperjanjikan antara  deposan dan bank.dilihat dari 

sudut biaya dana, dana bank yang bersumber dari simpanan dalam bentuk deposito 

merupakan dana yang relative mahal dibandingkan dengan sumber dana lainnya 

misalnya giro atau tabungan. Kelebihan sumber dana ini adalah sifatnya yang dapat 

dikategorikan sebagai sumber dana semi tetap karena penarikanya dapat 

diperkirakan dengan berdasarkan tanggal jatuh tempo sehinga fluktuasinya dapat 

diantisipasi. 

  

2.2.1 Macam-Macam Deposito 

Ada tiga macam Deposito Berjangka, yaitu : 

1. Deposito tabungan dan buku kas (pas-book)  

Merupakan jenis deposito yang paling dikenal diantara berbagai macam 

rekening simpanan dan tidak ada jatuh waktu khusus untuk deposito 

tersebut, serta dalam prakteknya dana-dana yang didepositokan dalam 

rekening-rekening tersebut dapat ditambahkan dan ditarik kembali pada 

waktu yang sesuai bagi depositonya.  Deposito-deposito tabungan 
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kekhasnya, yakni membayar tingkat bunga yang lebih rendah daripada 

deposito-deposito berjangka. 

2. Sertifikat deposito berjangka 

Merupakan bukti bahwa seseorang atau sebuah perusahaan yang berbentuk 

badan hukum telah mendepositokan sejumlah uang tertentu di sebuah bank. 

Ciri-ciri yang mendasar dari rekening deposito ini adalah bahwa dana yang 

didepositokan tidak dapat ditarik kembali oleh pemiliknya paling sedikit 

selama 30 hari (atau lebih) dan bahwa sertifikat-sertifikat dijual oleh bank 

dalam denominasi-denominasi tetap. 

Di lain pihak ada pula yang mendefinisikan sertifikat deposito sebagai 

simpanan berjangka atas pembawa atau unjuk dengan izin otoritas moneter 

dan dikeluarkan oleh bank sebagai bukti simpanan yang dapat 

diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak ketiga. 

Selain itu dikenal pula istilah sertifikat deposito yang dirundingkan dan 

sertifikat deposito yang tak dirundingkan. Perbedaan mendasar antara 

keduanya adalah bahwa sertifikat deposito yang dapat dirundingkan dapat 

dijual sebelum jatuh temponya oleh pembeli deposito asli (perdana), 

sedangkan pada sertifikat deposito yang tidak dapat dirundingkan, hanya  

pembeli  asli  yang  merupakan  satu-satunya  orang  yang  dapat  

menguangkanya. 

3. Deposito-deposito berjangka, rekening terbuka. 

Kata terbuka dalam istilah rekening terbuka berarti para deposan dapat 

mengembangkan jumlah barang pada deposito-deposito sesuka hatinya. 

Dalam arti bahwa jumlah tidak ditentukan oleh Bank.  
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Namun pengembangannya sesuai dengan prinsip deposito, tidak bisa ditarik 

sebelum waktunya. Deposito berjangka ini dikeluarkan atas nama. 

 

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa deposito-deposito berjangka 

ini dikeluarkan dalam berbagai macam oleh bank. Beberapa jenis lain 

diantaranya adalah : 

 Deposit on Call 

 simpanan yang berada dalam bank selama deposan membutuhkannya, 

berbeda dengan deposito berjangka lainnya apabila seorang ingin 

menarik simpanannya terlebih dahulu dia harus memberitahukan kepada 

bank, sesuai dengan perjanjian antara deposan dengan bank. Di luar 

negeri deposit on call ini banyak disukai oleh para nasabah. 

 Deposit Automatic Roll-Over.  

Jika deposito yang telah jatuh tempo, tetapi pinjaman pokok belum 

diuangkan berarti uang deposan menganggur tanpa uang bunga, tetapi 

tidak demikian halnya dengan deposit automatic roll over secara 

otomatis diperhitungkan dengan bunganya demikian juga dengan 

deposito yang habis waktunya dan deposan tertunda menarik uang 

depositonya yang sudah jatuh tempo. 

2.3 Pengertian Suku Bunga Bank  

Bunga adalah imbal jasa atas pinjaman uang. Imbal jasa ini merupakan suatu 

kompensasi kepada pemberi pinjaman atas manfaat kedepan dari uang pinjaman 
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tersebut apabila diinvestasikan. Jumlah pinjaman tersbut disebut "pokok utang" 

(principal). Persentase dari pokok utang yang dibayarkan sebagai imbal jasa ( 

bunga ) dalam suatu periode tertentu disebut "suku bunga" . 

 

2.3.1 Fungsi Suku Bunga  

Fungsi suku bunga terdapat 3 yaitu : 

a) Sebagai daya tarik bagi para penabung yang mempunyai dana lebih 

untuk diinvestasikan.  

 

b) Suku bunga dapat digunakan sebagai alat moneter dalam rangka 

mengendalikan penawaran dan permintaan uang yang beredar dalam 

suatu perekonomian. Misalnya, pemerintah mendukung 

pertumbuhan suatu sektor industri tertentu apabila perusahaan-

perusahaan dari industri tersebut akan meminjam dana. Maka 

pemerintah memberi ingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan 

sektor lain.  

c) Pemerintah dapat memanfaatkan suku bunga untuk mengontrol 

jumlah uang beredar. Ini berarti, pemerintah dapat mengatur 

sirkulasi uang dalam suatu perekonomian.  
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2.4 Pengertian dan Fungsi Funding Officer 

2.4.1 Pengertian Funding Officer 

Menghimpun dana (funding) dari masyarakat dalam bentuk simpana, dalam hal ini 

bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan 

utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya. 

Kemudian untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil 

simpanannya. Tujuan lainnya adalah untuk memudah melakukan transaksi 

pembayaran. 

Dengan penjelasan diatas dapat disimpulkan pengertian Funding Officer adalah 

seorang karyawan yang bekerja di bidang marketing yang diharapkan dapat 

menghimpun dana pada suatu bank yang dikelola dalam bentuk simpanan. 

Penempatan dana yang dicari oleh Funding Officer termasuk pada sisi pasiva dalam 

neraca bank yaitu, deposito,tabungan, dan giro. 

 

2.4.2 Fungsi Funding Officer 

Funding Officer merupakan bidang terpenting dalam suatu bank. Hal itu 

disebabkan karena tanpa seorang Funding Officer suatu bank tidak akan dapat 

menghimpun dana dengan target yang diharapkan. 

Maka dari itu berikut adalah fungsi dari Funding Officer : 

a. Sebagai Funding Relation Officer  

Yaitu berfungsi sebagai orang yang dapat membina hubungan baik dengan 

seluruh nasabah, termasuk merayu atau membujuk agar nasabah tetap bertahan 

tidak lari dari bank yang bersangkutan apabila menghadapi masalah. 
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b.  Sebagai Komunikator 

Sebagai Komunikator Funding Officer berfungsi sebagai orang yang 

menghubungi dan memberikan informasi jika ada produk-produk baru dari 

bank yang bersangkutan. 

 

2.5 Pengertian dan Tujun Pemasaran Bank 

2.5.1 Pengertian Pemasaran Bank 

Secara umum pengertian pemasaran bank adalah suatu proses untuk menciptakan 

dan mempertukarkan produk atau jasa bank yang ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan nasabah dengan cara memberikan kepuasan. 

Dari definisi diatas perlu kita ketahui bahwa produk bank adalah jasa yang 

ditawarkan kepada nasabah untuk mendapatkan perhatian,untuk dimiliki, 

digunakan atau dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah. 

 

2.5.2 Tujuan Pemasarana Bank 

Dalam praktiknya tujuan suatu perusahaan dapat bersifat jangka pendek atau jangka 

panjang.Dalam jangka pendek biasanya hanya bersifat sementara dan juga 

dilakukan sebagai langkah untuk mencapai tujuan jangka panjang.  

Demikian pula dalam hal menjalankan kegiatan pemasaran suatu perusahaan 

memiliki banyak kepentingan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 
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Secara umum tujuan pemasaran bank adalah sebagai berikut : 

a. Memaksimumkan konsumsi atau dengan kata lain memudahkan dan 

merangsang konsumsi, sehingga dapat menarik nasabah untu membeli produk 

yang ditawarkan bank secara berulang-ulang. 

 

b. Memaksimumkan kepuasan pelanggan melalui berbagai pelayanan yang 

diinginkan nasabah. Nasabah yang puas akan menjadi ujung tombak pemasaran 

selanjutnya karena kepuasan ini akan ditularkan kepada nasabah lainnya 

melalui ceritanya (getuk tular). 

 

c. Memaksimumkan pilihan (ragam produk) dalam arti bank menyediakan 

berbagai jenis produk bank sehingga nasabah memiliki beragam pilihan pula. 

 

d. Memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan bagi 

nasabah dan menciptakan iklim yang efisien.  

 

 

2.6 Sifat-sifat Nasabah 

Dalam melayani nasabah sebaiknya seorang pegawai bank mampu memahami dan 

mengerti akan sifat masing-masing nasabahnya.Hal ini disebabkan masing-masing 

nasabah memiliki sifat-sifat yang berbeda, misalnya daerah asal, agama, 

pendidikan, pengalaman dan budaya.Secara umum setiap nasabah memiliki 

keinginan yang sama, yaitu ingin dipenuhi keinginan dan kebutuhannya serta selalu 

ingin memperoleh perhtian. 
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Beriku ini sifat-sifat nasabah yang harus dikenal: 

1. Nasabah dianggap sebagai raja 

Pegawai bank harus menganggap nasabah adalah raja, artinya seorang raja 

harus dipenuhi segala keinginan dan kebutuhannya.Pelayanan yang diberikan 

haruslah seperti melayani seorang raja dalam arti masih dalam batas-batas etika 

dan moral dengan tidak merendahkan derajat bank atau pegawai bank itu 

sendiri. 

 

2. Mau dipenuhi segala keinginan dan kebutuhannya 

Kedatangan nasabah ke bank adalah agar hasrat dan keinginannya terpenuhi, 

baik berupa informasi, pengisian aplikasi, atau keluhan-keluhan.Dan tugas 

pegawai bank adalah berusaha memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah. 

 

3. Tidak mau didebat dan disinggung 

Sudah merupakan hukum alam bahwa nasabah paling tidak mau dibantah.Usaha 

setiap pelayanan dilakukan melalui diskusi yang santai atau yang rileks.Pandai-

pandailah mengemukakan pendapat sehingga nasabah tidak mudah tersinggung. 

 

4. Nasabah mau diperhatikan 

Nasabah yang datang ke bank pada hakikatnya ingin memperoleh perhatian. 

Jangan sekali-kali menyepelekan atau membiarkan nasabah, berikut perhatian 

secara penuh sehingga nasabah benar-benar merasa diperhatikan. 

 

5. Nasabah merupakan sumber pendapatan bank 

Pendapatan utama sebuah bank adalah transaksi oleh nasabahnya. Oleh karena 

itu, jika mengabaikan nasabah berarti menghilangkan pendapatan. Nasabah 

merupakan sumber pendapatan yang harus dijaga. 
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2.7 Konsep Pelayanan Prima 

 

2.7.1 Pengertian Pelayanan 

Pelayanan adalah suatu kinerja penampilan yang tidak berwujud dan cepat hilang, 

lebih dapat dirasakan daripada dimiliki serta pelanggan lebih dapat berpartisipasi 

aktif dalam proses mengkonsumsi pelayanan tersebut. 

 

2.7.2 Penerima Pelayanan Prima 

Di dalam penerima pelayanan prima terdapat 2 pelanggan yang termasuk 

didalamnya, yaitu :  

a) Pelanggan Internal  

Pelanggan Internal adalah orang-orang yang terlibat dalam proses penyediaan  

jasa atau proses produksi mulai dari perencanaan, penciptaan barang dan jasa 

sampai kepada pemasaran dan pengadministrasian.  

 

Mereka semua harus dapat mengembangkan buday pelayanan prima baik 

kepada sesama karyawan, bawahan maupun atasan dalam rangka 

mewujudkan pelayanan prima bagi pelanggan eksternal. 

 

b) Pelanggan Eksternal 

Pelanggan Eksternal adalah orang-orang yang berada di luar organisasi 

(perusahaan) yang menerima layanan penyerahan barang atau jasa dari 

organisasi (perusahaan). 
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2.7.3 Harapan Pelanggan 

Memperoleh kepuasan dengan pengorbanan yang sebanding baik pelanggan 

internal maupun pelanggan eksternal. Perusahaan akan memberikan layanan kepada 

pelanggan eksternal melalui jasa-jasa pelanggan internal (para pegawai), 

keberhasilan pelanggan eksternal tergantung kepada kinerja pelanggan internal. 

Harapan kinerja pelanggan internal : 

 Kebersamaan dan kerjasama 

 Struktur, system dan prosedur kerja yang efisien 

 Kualitas kerja 

 Hubungan kerja 

 Imbalan 

Harapan pelanggan eksternal 

 Kemudahan dalam memperoleh barang atau jasa 

 Peersyaratan kualitas barang atau jasa 

 Harga yang kompetitif 

 Cara pelayanan yang tepat, cepat, dan murah 

 Layanan purna jual sebagai jaminan dan tanggung jawab 


