
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Di era modern ini istilah bank sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. 

Perkembangan perbankan di indonesia juga cukup pesat. Hal ini di dorong karna 

masyarakat sangat antusias dalam menggunakan produk dan jasa perbankan. 

Kemudahan dan keamanan membuat masyarakat semakin percaya pada lembaga 

perbankan. Bank merupakan lembaga keuangan terpenting dalam suatu Negara 

yang mempengaruhi perekonomian baik secara makro maupun mikro. Bank 

didirikan sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat 

dan menyalurkan ke masyarakat pula. Bank menjadi perantara antara orang-orang 

yang kelebihan dana dengan orang-orang yang kekurangan dana.  

Bank mempunyai peranan penting dalam memberikan pelayanan dalam 

masyarakat guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Agar dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakat bank harus memiliki dana yang dikumpulkan melalui 

berbagai produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Pada saat ini di Indonesia 

banyak bank bermunculan dengan berbagai keunggulan yang dimilki.Semakin 

banyak bank yang ada maka akan menumbuhkan persaingan antar bank tersebut. 

Dalam menghadapi persaingan antar bank, maka diperlukan inovasi terkait 

produk-produk dan jasa baru dan meningkatan pelayanan sehingga dapat menarik 

nasabah. 

Bank Nagari adalah sebuah bank yang dimiliki Pemerintah Daerah 

berhadapan secara head-to-head dengan bank-bank kelas nasional dan asing 

diwilayah operasionalnya di Sumatera Barat. Pada awal berdirinya, Bank Nagari 

mempunyai nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Bank Nagari 

didirikan pada tanggal 12 Maret 1962. Semenjak berdirinya dan sampai saat ini 3 

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat terus melakukan penambahan 

modal, perubahan struktur organisasi serta kegiatan usaha yang disesuaikan 

dengan kebutuhan dan perkembangan bank dari tahun ke tahun. Bank Nagari 



 

memiliki tugas melayani nasabah, menawarkan produk jasa perbankan, serta 

menghimpun dan menyalurkan dana pada masyarakat. Bank Nagari dalam 

melakukan kegiatan usahanya menawarkan beberapa produk simpanan kepada 

masyarakat seperti Giro, Tabungan Sikoci, Tabungan Simpeda, Tabunganku, 

Tabungan Tahari, dan Deposito Berjangka. 

 Dalam menghadapi persaingan antar bank, Bank nagari sebagai bank milik 

pemerintah daerah yang berguna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat 

khususnya di Sumatra Barat, melakukan inovasi terhadap produk yang 

dimilikinya. Salah satunya dengan meluncurkan produk sikoci syariah. Sikoci 

Syariah adalah Simpanan dana nasabah Bank yang penarikannya dapat dilakukan 

kapan saja. Simpanan Dana ini dikhususkan untuk perorangan,non 

perorangan/institusi dan organisasi kemasyarakatan lainnya non badan hukum. 

dengan setoran awal minimal sebesar Rp. 25.000,-. Saldo minumum ditetapkan 

minimal sebesar Rp. 25.000,-. Maksimal Administrasi Bulanan Rp. 2.500 dari 

bagi hasil dan Administrasi Bulanan Rp. 2.500,-. 

 Saat ini sikoci Syariah menjadi salah satu produk yang diminati masyarakat 

dan memiliki potensi yang cukup besar dalam pengembangannya. Dengan saldo 

awal minimal 25.000 dan dilengkapi dengan fasilitas jaminan asuransi jiwa 

nasabah, hal ini yang membuat nasabah tertarik untuk membuka tabungan sikoci 

Syariah. Selain itu Tabungan sikoci syariah tidak hanya untuk pegawai negeri sipil 

saja, akan tetapi semua profesi baik karyawan perusahaan/ instansi/ lembaga/ 

yayasan, pekerja mandiri maupun wirausahawan dapat mempersiapkan masa tidak 

aktif bekerja lagi atau yang disebut pensiun.  

Tabungan sikoci syariah menjadi perencanaan masa depan nasabah untuk  

menjamin kelangsungan hidup seseorang atau untuk mengantisipasi kesulitan 

ekonomi yang mungkin terjadi jika dia tidak lagi mempunyai penghasilan tetap. 

Tabungan sikoci syariah dapat meningkatkan Citra dan Bonafiditas pemilik, di 

mana bisa membuat nasabah merasa aman dan terjamin dan juga pelayanan secara 

cepat dan tepat, Bunga menarik dan bersaing,dihitung berdasarkan saldo harian. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatra_Barat


 

Otomatis dijamin asuransi jiwa,Nisbah bagi hasil yang kompetitif,serta dapat 

bertransaksi di seluruh kantor Bank Nagari,menggunakan sistem online yang 

memudahkan semuanya,dan juga dapat dijadikan sarana pembayaran seperti 

air,listrik. 

Produk Tabungan Sikoci merupakan salah satu unggulan Bank Nagari yang 

ditawarkan baik oleh Kantor Cabang Painan, yang telah terintegrasi ke dalam 

jaringan sistem real time online. Setiap nasabah dari Tabungan Sikoci ini akan 

memperoleh buku tabungan sebagai bukti kepemilikan tabungan dan mendapatkan 

kartu serba guna yang berfungsi sebagai kartu ATM dan kartu debit. Tabungan 

Sikoci ini mulai dikenalkan pada masyarakat sejak tanggal 10 Oktober 2001 dalam 

rangka menghimpun dana dari masyarakat. Peningkatan penguasaan pangsa pasar 

dan peningkatan posisi bersaing di Kota Painan adalah sasaran strategis utama 

yang harus dicapai Bank Nagari Cabang Painan melalui implementasi strategi 

pemasaran dalam mengeksekusi Visi Bank Nagari untuk menjadi Bank 

Pembangunan Daerah terkemuka dan terpercaya di Indonesia serta mengeksekusi 

misi Bank Nagari yaitu memberikan kontribusi dalam mendorong 4 pertumbuhan 

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta memenuhi dan menjaga kepentingan 

stakeholder secara konsisten dan seimbang. 

Dalam hal pengelolaan pada umumnya pembukaan rekening tabungan sikoci 

syariah di Bank Nagari Cabang Painan dilakukan dengan syarat para nasabah 

membawa syarat-syarat sebagai kelengkapan dalam membuat tabungan yaitu 

membawa data diri berupa ktp, materai, serta mengisi data dan formulir yang 

disediakan oleh pihak Bank dimana disana terdapat beberapa penjabaran dan juga 

syarat dalam membuat tabungan sikoci syariah. dan juga membawa uang 

pendaftaran sebagai syarat utama pembuatan tabungan dimana uang tersebut yang 

menjadi setoran awal pada buku tabungan. 

Selanjutnya dalam hal pengembangan Bank Nagari Cabang Painan melakukan 

berbagai kerja sama dengan beberapa instansi, seperti yang diketahui Bank Nagari 

melakukan kerja sama dengan berbagai macam instansi baik itu negeri dan swasta. 



 

Kerja sama yang dilakukan biasanya melakukan kerja sama dalam hal pembuatan 

rekening seperti contoh melakukan kerja sama dengan beberapa pihak sekolah 

untuk membuka tabungan agar mempermudah siswa maupun guru dalam hal 

bertransaksi. 

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk 

membuat proposal magang dengan judul : “Strategi Pengelolaan dan 

Pengembangan Tabungan Sikoci Syariah Pada Bank Nagari Cabang 

Painan“. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan permasalahannya yaitu: 

1. Bagaimana strategi pengelolaan tabungan sikoci syariah pada PT .Bank Nagari 

Cabang Painan? 

2. Bagaimana pengembangan tabungan sikoci syariah pada PT. Bank Nagari Cabang 

Painan? 

1.3 Tujuan  

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan tujuan dari pembuatan tugas akhir 

yaitu: 

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi pengelolaan tabungan sikoci syariah pada 

PT. Bank Nagari Cabang Painan. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengembangan tabungan sikoci syariah pada PT. 

Bank Nagari Cabang Painan. 

1.4 Manfaat  

Manfaat pembuatan tugas akhir ini merupakan suatu penerapan ilmu – ilmu 

yang telah dipelajari selama masa perkuliahan sehingga dapat bermanfaat: 



 

1. Bagi Penulis 

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Program 

Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Serta dapat menambah 

wawasan dan sebagai sarana penerapan teori-teori yang telah diperoleh di bangku 

kuliah ke dalam masalah yang sesungguhnya khusunya akuntansi bank dan 

strategi pengelolaan dan pengembangan tabungan sikoci syariah. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil tugas akhir ini diharapkan dapat membantu dan digunakan sebagai 

pertimbangan pemimpin dalam upaya pelaksanaan perancangan akuntansi bank 

serta strategi pengelolaan dan pengembangan tabungan sikoci syariah.  

3. Bagi Pembaca 

Dapat memberikan beberapa manfaat, seperti tambahan pengetahuan, 

wawasan, informasi dan sebagai referensi bacaan dalam pembuatan tugas akhir 

dimasa yang akan datang. 

1.5 Sistematika Penulisan Laporan 

Adapun sistematika penulisan laporan magang sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan 

Mencakup Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian 

serta Sistematika Penulisan Tugas Akhir.  

BAB II Landasan Teori  

Menggambarkan tentang tinjauan pustaka atau segala sesuatu yang akan menjadi 

landasan teori dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini. 

 

BAB III Gambaran Umum dan Profil Lembaga  



 

Berisi gambaran umum perusahaan yang terdiri dari sejarah dan perkembangan 

perusahaan,visi dan misi,logo dan struktur organisasi PT Bank Nagari Cabang 

Painan.  

 

BAB IV Pembahasan  

Berisikan hasil studi lapangan selama di PT. Bank Nagari Cabang Painan yang 

lanjut menjelaskan “Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Tabungan Sikoci 

Syariah Pada Bank Nagari Cabang Painan”  

BAB V  Penutup  

Berisi kesimpulan dan saran dari pembuatan tugas akhir tentang Strategi 

Pengelolaan dan Pengembangan Tabungan Sikoci Syariah Pada Bank Nagari 

Cabang Painan. 

 


