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BAB III 

TEORI PERBANKAN 

A. Tarif 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata tarif berarti harga satuan  

jasa, aturan pungutan dan daftar bea masuk.
27

 Dalam kontek perbankan tarif 

dapat diartikan sebagai harga dari pemberian jasa oleh penyedia jasa. 

Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau 

barang lain. Istilah harga digunakan untuk menentukan nilai finansial pada 

suatu produk barang atau jasa. Dalam ilmu ekonomi harga dapat dikaitkan 

dengan nilai jual atau beli suatu produk barang atau jasa. Penepatan harga 

adalah hal penting. Karna harga menentukan nilai pendapatan yang diterima. 

Harga harus ditantukan dengan benar dalam arti tidak terlalu tinggi dan juga 

tidak terlalu rendah.
28

 

Bagi perbankan syariah harga adalah bagi hasil, sementara itu bagi bank 

konvensional, yang dimaksud harga adalah : 

a. Bunga, untuk segala macam kredit 

b. Biaya provisi (perhitungan tahunan) 

c. Komisi, untuk jasa-jasa bank lainnya 

d. Biaya administrasi 

e. Biaya kirim, untuk pasilitas pengiriman uang, transfer 
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f. Biaya tagih 

g. Biaya sewa, untuk fasilitas safe deposit box  

h. Biaya iuran, untuk kartu kredit 

Dalam konsep perbankan syariah, bunga diganti dengan bagi hasil. ini 

merupakan salah satu perbedaan antara bank syariah dengan bank 

konvensional. Bank syariah tidak boleh melakukan transaksi gharar (ketidak 

jelasan), sehingga harus jelas perjanjian di awal akad. 

Keputusan tentang harga harus ditentukan dengan pertimbangan yang 

masak, mengingat konsekuensi yang timbul atas penentuan harga sangat vital. 

Sebab, harga salah satu penentu apakah suatu produk atau jasa bisa laku di 

pasaran atau tidak, apabila salah dalam menentukan harga dapat 

menyebabkan kerugian atau pun tidak menarik minat pasar. Tujuan 

penentuan harga antara lain : 

a. Untuk bertahan hidup 

b. Untuk memaksimalkan laba 

c. Untuk memperbesar pangsa pasar (market share). Bank dapat 

menetapkan harga rendah dengan tujuan dapat mengambil pangsa 

pasar yang lebih besar. 

d. Untuk menjaga citra sebagai produk dengan kualitas baik. 

Biasanya bank akan menetapkan dengan harga tinggi. Umumnya 

harga tinggi kualitas tinggi. 
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e. Karena pesaing. Untuk beberapa bank yang tidak mempunyai data 

base yang baik, biasanya menentukan harga dengan melihat 

pesaing. 

Selain bertumpu pada besarnya biaya yang mengikuti suatu produk dan 

biaya pengoperasionalkan suatu produk, juga ditentukan dengan banyaknya 

fasilitas yang menyertai produk itu. Suatu jenis tabungan misalnya pasti telah 

memperhitungkan: 

a. Biaya dana (cost of fund) atas tabungan itu. 

b. Reserve requirement (GWM – giro wajib minimum). 

c. Biaya operasional untuk mengadministrasi tabungan. 

d. Laba yang diinginkan. 

e. Biaya pemasaran. 

Penetapan bagi hasil baik untuk pinjaman maupun tabungan, deposito dan 

giro dipengaruhi oleh beberapa hal yang saling terkait. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi harga bank, di antaranya adalah: 

a. Kebijakan pemerintah, dalam hal ini adalah OJK (Otoritas Jasa 

Keuangan) sebagai pemegang otoritas fiskal dan BI (Bank 

Indonesia) sebagai pemegang otoritas moneter. 

b. Kebutuhan dana. Bila bank membutuhkan dana yang besar 

misalnya dalam menutup kekurangan liquiditas bank berani 

membayar dana dengan bagi hasil tinggi. 

c. Pesaing.  
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d. Target laba yang diinginkan bank akan berhitung tentang imbalan 

(return on equity) yang telah ditetapkan dewan komisaris. 

e. Jangka waktu 

f. Kualitas jaminan 

g. Reputasi perusahaan 

B. ATM 

ATM (Automated teller machine) adalah suatu produk Bank yang yang 

diberikan kepada nasabah simpanan pihak ketiga yaitu pemilik rekening 

tabungan atau rekening rekening lainnya yang ditentukan oleh bank atas nama 

pribadi bukan atas nama lembaga. 

Automatic Teller Machine (ATM) merupakan sistem pelayanan jasa bank 

secara elektronik, dimana nasabah dapat melakukan transaksi keuangan, 

seperti menarik atau mengambil uang secara tunai dan melihat saldo rekening 

giro atau rekening tabungan tanpa berhadapan langsung dengan petugas bank, 

baik di dalam maupun di luar jam kerja.
29

  

Pengertian ATM ini sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yang 

artinya Anjungan Tunai Mandiri. ATM adalah alat kasir otomatis tanpa uang 

ditempatkan di dalam atau di luar pekarangan bank, yang sanggup 

mengeluarkan uang tunai dan menangani transaksi kegiatan secara rutin.
30

 

ATM merupakan salah satu jasa Bank yang berfungsi sebagai perantara 

melakukan transaksi yang dilakukan oleh nasabah dengan petugas perbankan 

(teller) yang bertujuan mencapai kemudahan dalam bertransaksi. 
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36 

Pada awalnya sebagian ATM hanya berada pada lobi-lobi hotel atau di 

dinding bank itu sendiri, kini mesin ATM dapat ditemui di luar lokasi bank 

yang tingkat arus lalu lintas nya tinggi dan juga strategis mulai dari pusat 

perbelanjaan seperti Mall, stasiun kereta api, kantor pemerintahan, bandara 

hingga tempat-tempat hiburan lainnya. 

Dengan diletakannya lokasi tersebut maka akan menambah daya tarik 

nasabah untuk lebih sering meggunakan ATM dan memudahkan nasabah 

untuk bertransaksi menggunakan ATM, tanpa susah payah ke bank yang 

bersangkutan. 

C. Tabungan 

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan nomor 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. 

Pengertian penarikan hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu 

yang disepakati maksudnya adalah untuk menarik uang yang disimpan di 

rekening tabungan antar satu bank dengan bank lainnya berbeda, tergantung 

dari bank yang mengeluarkannya.
31

  

Dalam penarikan dana dalam rekening tabungan dapat menggunakan 

beberapa sarana dalam perbankan di antaranya adalah : 
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1. Buku Tabungan 

Merupakan buku yang dipegang oleh nasabah. Buku tabungan berisi 

catatan saldo tabungan, transaksi penarikan, transaksi penyetoran, dan 

pembebanan-pembebanan yang mungkin terjadi pada tanggal tertentu. 

2. Slip Penarikan 

Merupakan formulir untuk menarik sejumlah uang dari rekening 

tabungannya.  

3. Kwitansi 

Kwitansi juga merupakan formulir penarikan dan juga merupakan 

bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan 

slip penarikan. 

4. Kartu yang terbuat dari plastik 

Yaitu kartu yang terbuat dari jenis atau bahan lainnya, yang dapat 

digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya, baik bank 

maupun dimensi Automated Teller Machine (ATM). Mesin ATM biasanya 

tersebar di tempat-tempat yang strategis. 

Dalam praktik perbankan di Indonesia pada dewasa ini terdapat 

beberapa jenis tabungan. Berikut adalah jenis-jenis tabungan yang ada di 

Indonesia : 

1. Tabungan Konvensional 

Tabungan konvensional hampir dimiliki oleh seluruh masyarakat 

Indonesia. Tabungan ini paling populer karena cara untuk mengajukannya 

mudah dan prosesnya sangat cepat. Saat menggunakan tabungan ini di 
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tarik biaya administrasi sesuai dengan ketentuan dari pihak bank tersebut. 

Juga sudah dijamin LPS (Lembaga Penjamin Simpanan). 

2. Tabungan Berjangka 

Tabungan berjangka adalah tabungan yang pengambilannya tidak bisa 

dilakukan setiap saat, di mana pengambilan uang hanya bisa dilakukan 

sesuai jadwal kesepakatan. 

Untuk jangka waktu tabungan berjangka atau deposito ini, tersedia 

dalam jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan hingga 12 bulan. 

3. Tabungan Haji 

Tabungan haji diperuntukkan pada umat Islam yang ingin menunaikan 

ibadah haji dalam jangka waktu tertentu. 

Untuk jenis tabungan ini, biasanya nasabah diwajibkan untuk 

menyetor uang sekitar Rp 100.000,.00 hingga Rp 500.000,. per bulan. 

Setelah terkumpul Rp 25.000.000,.00 – Rp 30.000.000,.00 sudah bisa 

mendaftar ke Kementrian Agama. 

4. Tabungan Investasi 

Tabungan Investasi adalah tabungan yang biasa digunakan oleh 

nasabah yang bertransaksi jual-beli saham. 

5. Tabungan Anak 

Tabungan anak bertujuan untuk mengedukasi anak-anak agar belajar 

lebih hemat terhadap uang yang anda miliki. 
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6. Tabungan Giro 

Tabungan giro adalah tabungan khusus untuk transaksi bisnis. 

Tabungan ini berbentuk cek dan giro. Nasabah tidak akan menerima buku 

rekening seperti nasabah biasa, namun bank akan mengirim rekening 

koran berisi daftar transaksi selama satu bulan. 

7. Tabungan Mata Uang Asing 

Investasi dengan mata uang asing cukup bermanfaat, keuntungan 

diperoleh jika terjadi kenaikan nilai mata uang negara tersebut, saat 

ditukarkan akan mendapatkan keuntungan dari investasi ini.
32

 

8. Tabungan Syariah 

Tabungan syariah adalah tabungan yang segala transaksinya 

berpedoman pada Al-Quran dan Hadits. Akad atau perjanjian yang 

digunakan disesuaikan dengan produk-produk perbankan yang sudah ada. 

9. Tabanas 

Tabanas adalah tabungan pembangunan nasional. Tabanas bersama-

sama dengan Tabungan Asuransi Berjangka (Taska), diperkenalkan dalam 

rangka dilancarkannya Gerakan Tabungan Nasional (GTN) pada tanggal 

20 Agustus 1971.  

 

10. Taska 

Taska adalah tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa. 
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D. Loyalitas 

Loyalitas adalah sesuatu yang tidak dapat dibeli dengaan uang. 

Loyalitas hanya bisa didapatkan, namun tidak bisa dibeli. Loyalitas 

memiliki kata dasar loyal yang berasal dari bahasa Prancis kuno Ioial. 

Menurut Oxford Dictionary, pengertian loyalitas adalah the quality of 

being loyal di mana loyal di defenisikan sebagai giving or showing firm 

and constant support or allegiance to a person or institution. Jika diartikan 

secara bebas, pengertian loyalitas menurut Oxford Dictionary adalah mutu 

dari sikap setia (loyal), sedangkan loyal didefenisikan sebagai tindakan 

memberi atau menunjukkan dukungan dan kepatuhan yang teguh dan 

konstan pada seseorang atau institusi. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia menerangkan pengertian loyalitas sebagai kepatuhan atau 

kesetiaan.
33

 

Loyalitas pelanggan merupakan suatu ukuran keterikatan konsumen 

terhadap sebuah merek. Ukuran ini mampu memberikan gambaran tentang 

mungkin tidaknya pelanggan beralih ke merek produk yang lain, apabila 

merek tersebut didapati adanya perubahan baik menyangkut harga  maupun 

atribut lain. 

Maulana mengatakan seorang konsumen dikatakan loyal apabila 

konsumen tersebut mempunyai suatu komitmen yang kuat untuk 

menggunakan atau membeli lagi secara rutin terhadap suatu produk atau 
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jasa
34

. Calon pelanggan terbaik perusahaan adalah pelanggan yang telah 

membeli produknya di masa lalu.
35

 Loyalitas nasabah merupakan tujuan 

utama pemasaran, loyalitas akan memberi banyak keuntungan bagi 

perusahaan, ada dua keuntungan yang diterima bank, yaitu: 

1) Nasabah yang lama akan tetap dipertahankan atau dengan kata lain 

nasabah akan loyal  kepada bank, sehingga loyalitas sangat perlu 

dipertahankan dan ditingkatkan karena mempertahankan pelanggan yang 

sudah ada lebih mudah dan lebih menghemat biaya dibandingkan dengan 

mencari pelanggan baru. sehingga akan mendorong seseorang untuk 

melakukan pembelian berulang (purchase intention). 

2) Loyalitas akan menular kepada nasabah baru, dengan berbagai cara 

sehingga mampu meningkatkan jumlah nasabah. Artinya nasabah tersebut 

akan dengan cepat menular ke nasabah lain dan dapat berpotensi 

menambah nasabah
36

. 

Ada lima faktor yang mempengaruhi loyalitas nasabah, apakah 

nasabah akan tetap bertahan disebuah merek atau pindah ke merek lain. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas tersebut antara lain.
37

 

1. Nilai relatif untuk berkompetisi. 

2. Adanya switching barrier. 

3. Karakter nasabah. 
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4. Lingkungan persaingan. 

5. Pengalaman pribadi nasabah. 

Tingkat kesetiaan dari pada nasabah terhadap suatu barang atau jasa 

tertentu tergantung pada beberapa faktor, yaitu besarnya biaya untuk 

berpindah ke merek barang atau jasa yang lain, adanya kesamaan mutu, 

kualitas atau pelayanan dari jenis barang atau jas pengganti dan berubahnya 

tingkat kepuasan yang didapat dari merek baru dibanding dengan pengalaman 

terhadap merek sebelumnya yang pernah dipakai. 

Ada lima cara mengukur loyalitas, antara lain:
38

 

1. Pengukuran Perilaku. 

2. Pengukuran Switching Cost. 

3. Pengukuran Kepuasan. 

4. Pengukuran Kepuasan Terhadap Merek. 

5. Pengukuran Komitmen. 

Loyalitas pelanggan juga akan menjadi kunci sukses, tidak hanya 

dalam jangka pendek tetapi juga keunggulan bersaing berkelanjutan. Hal ini 

karena loyalitas nasabah memiliki nilai stratejik bagi perusahaan. Loyalitas 

pelanggan terhadap sebuah merek merupakan salah satu aset dari merek. Ini 

tentu amat mahal nilainya karena untuk membangunnya banyak tantangan 
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yang harus dihadapi secara membutuhkan waktu yang sangat lama. Loyalitas 

nasabah memiliki nilai stratejik bagi perusahaan antara lain:
39

 

a. Mengurangi Biaya Pemasaran 

Beberapa penelitian menunjukan biaya yang dicapai untuk menarik 

pelanggan baru enam kali lebih besar dibanding dengan biaya untuk 

mempertahankan nasabah. Tidak gampang membentuk hal positif terhadap 

merek baru. 

b. Trande Leverage 

Loyalitas terhadap merek dengan menyediakan Trande Leverage. Bagi 

perusahaan. Sebuah produk dengan merek yang memiliki pelanggan loyal 

akan menarik para distributor untuk memberikan ruang yang lebih besar 

dibandingkan dengan merek lain di perusahaan mereka. Karena mereka tahu 

bahwa konsumen ataupun nasabah akanberulang kali membeli merek 

tersebut bahkan mengajak orang lainuntuk membeli merek tersebut. 

c. Menarik Pelanggan Baru 

Pelanggan yang puas dengan merek yang dibelinya data mempengaruhi 

konsumen lain. Bixer dan Scherrer menyatakan bahwa pelanggan yang tidak 

puas akan menyampaikan ketidakpuasaan kepada 8 hingga 10 orang. 

Sebaliknya jika puas akan menceritakan atau merekomendasikan kepada 

orang lain untuk memilih produk jasa yang telah memberikan kepuasan. 
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d. Waktu Untuk Merespon Ancaman Pesaing 

Loyalitas terhadap merek memungkinkan perusahaan memiliki waktu untuk 

merespon tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pesaing. Jika pesaing 

mengembangkan produk yang lebih superior, perusahaan memiliki 

kesempatan untuk membuat produk yang lebih baik dalam jangka waktu 

tertentu karena bagi pesaing relative sulit untuk mempengaruhi pelanggan-

pelanggan kita yang setia dan percaya karena mereka membtuhkan waktu 

yang lama. 

Usaha perbankan dalam meningkatkan loyalitas nasabah : 

a. Berikan perhatian bifore dan after  

Sebagian pelaku pasar hanya fokus terhadap penawaran yang akan mereka 

sampaikan, tanpa memperhatikan keinginan konsumen. Berikan perhatian 

khusus pada konsumen baik sebelum terjadi transaksi maupun pasca 

pembelian. 

b. Ciptakan hubungan yang saling menguntungkan 

Dalam memasarkan sebuah produk, tak jarang para pelaku pasar lebih 

mendominasi komunikasi yang terbangun. Mereka memposisikan para 

konsumen sebagai pendengar, dan pemasar sebagai narasumberr utamanya. 

Strategi pemasaran seperti ini tentunya terbilang kuno, sebab sekarang ini 

para konsumen sudah mulai cerdas dan bisa menentukan produk-produk 

unggulan yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Oleh sebab itu, pastikan 
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hubungan yang terbangun antara konsumen dan bank bisa seimbang dan 

saling menguntungkan. 

c. Lakukan follow up pasca penjualan 

Untuk mempertahankan loyalitas nasabah, ada baiknya memfollow up ulang 

pasca transaksi pertama.agar bisa mengukur seberapa puas nasabah dalam 

memakai sebuah produk yang digunakan. 

d. Tawarkan program menarik untuk menjaga loyalitas nasabah 

Dengan menawarkan program premium atau kartu keanggotaan untuk 

meningkatkan loyalitas nasabah. Misalnya dengan menawarkan diskon 

khusus bagi nasabah setia dan penawaran lainnya. 

e. Berikan keuntungan bagi nasabah setia 

Tawarkan peluang investasi bagi para nasabah yang bisa memberikan bagi 

hasil yang besardan sekaligus bisa membantu bank dalam meningkatkan 

pemasaran produk.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


