
Yan

Oleh Q

Sudah
 
Seber
 
Seber
 
Anda 
 
Mung
dan le
 
Pendu
denga
 
Apa ya
Peti U
 
Menu
syarat
 
Bahas
kapan
transf
 
Jika d
1. Pen
2. Seb
 
Sesua
1. Buk
2. Slip
3. ATM
4. Sar
 
Bagaim
Perhit
 
a. Me
Besarn
denga
Misaln
x (sald
 
b. Me
Pada m
saldo 
 
c. Me
Pada m
setiap
 
Maka
 
1. Seb
 
2. Suk
 
3. Beb
 
4. Ata
 
Sudah
 
Keleb
- Tida
mensy
- Tabu
- Tabu
- Saat
- Prod
tabun
 
Kelem
- Bung
- Dike
 
Happy
 
Yudit
Indep
Quan
www

 

ng Perlu

 
QM Financial | Yah

hkah Anda men

apa besar Anda

apa sering And

 tidak pernah m

gkin pertanyaan
embaga keuang

uduk Indonesia
an produk keua

ang terlintas pe
Uang, Simpanan

urut Undang-un
t tertentu yang 

sa mudahnya d
n saja. Saat ini, 
fer, dan lain seb

dicermati dari fu
nyisihan sebagia
bagai alat untuk

ai dengan perke
ku tabungan 
p penarikan 
M (Anjungan T
rana lainnya (Fo

mana sistem pe
tungan Bunga T

etode Saldo T
nya bunga tabu

an jumlah hari p
nya untuk men
do terendah pa

etode Perhitu
metode ini, bun
 akhir tabungan

etode Perhitu
metode ini bun

p harinya. 

 hal-hal yang p

elum Anda me

ku bunga tabun

berapa bank me

as bunga tabung

h mulai mengen

bihan: 
ak memerlukan
yaratkan setora
ungan juga mem
ungan bersifat c
 ini produk tab

duk tabungan b
ngan, bank bias

mahan: 
ga tabungan bi
enai biaya admi

y investing! 

t Yunanto 
pendent Fina

ntum Magna F
w.qmfinancial

u Diperh

 

hoo! SHE – Jum,

nabung? 

a menabung? 

da menabung? 

menabung? 

n terakhir yang
gan. 

a cenderung ko
angan seperti ta

ertama kali me
n, Dompet, Cel

ndang No 10 Ta
 disepakati, teta

apat disimpulk
 tabungan tidak
bagainya. 

fungsi dan tujua
an hasil pendap
k melakukan tr

embangan jama

Tunai Mandiri) 
ormulir Transf

erhitungan dal
Tabungan adal

Terendah.  
ungan dihitung
pada bulan lap

nghitung bunga
ada bulan Mei) 

ungan Bunga
nga dalam satu
n setiap hari da

ungan Bunga 
nga dihitung da

perlu diperhatik

enabung, tanyak

ngan dapat beru

enetapkan suku

gan yang diper

nal dan menget

n dana yang bes
an awal hanya R
mberi bunga ya
cair/likuid. Kap

bungan di bank
biasanya dileng
anya akan men

asanya kecil, se
inistrasi tiap bu

ancial Planne
Financial 
l.com 

hatikan 

 10 Mei 2013 16:1

g paling keras te

nsumtif, fakta 
abungan ataupu

endengar kata t
engan, Keruntu

ahun 1998 Tent
api tidak dapat

kan bahwa tabu
k hanya diguna

annya maka tab
patan sebagai c

ransaksi bisnis 

annya maka tab

 
fer, Internet Ba

am penilaian b
ah sebagai beri

g dari jumlah sa
poran dan dibag
a pada bulan M
 

 Berdasarkan
u bulan dihitung
alam bulan berj

 Berdasarkan
ari saldo harian

kan sebelum me

kan metode per

ubah sewaktu-w

u bunga tabung

oleh, akan dike

tahui tabungan

sar untuk memb
Rp25.000 
ang memungkin
pan saja Anda 

k juga dilengkap
gkapi dengan bu
ngirimkan lapor

ehingga dana A
ulannya. 

er 

Sebelu

14 WIB 

erdengar. Fakta

 ini diambil dar
un deposito. 

tabungan ? 
ung. 

tang Perbankan
t ditarik dengan

ungan adalah p
akan sebagai sa

bungan dapat d
cadangan hari t
atau usaha (ind

bungan sudah d

anking, Mobile 

bunga tabungan
ikut: 

aldo terendah p
gi dengan jumla
ei, maka besarn

n Saldo Rata-
g berdasarkan 
jalan, dibagi de

n Saldo Haria
n. Bunga tabung

emiliki tabunga

rhitungan bung

waktu, karena i

gan tetap untuk

enakan pajak se

n? Kini mari cer

buka rekening 

nkan dana And
dapat mengam

pi dengan berba
uku tabungan s
ran transaksi b

Anda lambat pe

m Buka

anya hanya 50%

ri total konsum

n, tabungan ad
n cek, bilyet gir

roduk simpana
arana menyimp

didefinsikan se
tua (dana pensi
dividu/ kelomp

dibuat jauh leb

Banking, dll) 

n itu sendiri? 

pada bulan lapo
ah hari dalam s
nya bunga dihi

-rata.  
 saldo rata-rata
engan jumlah h

an.  
gan dalam bula

an adalah: 

ga yang diberla

itu suku bunga

k jangka waktu

esuai ketentuan

rmati lebih dala

 awal di bank, k

da dapat terus b
mbil simpanan A

agai fasilitas, se
sehingga memu
bulanan. 

erkembanganny

a Tabung

% masyarakat d

msi dibagi denga

dalah simpanan
ro, dan /atau al

an di bank yang
pan uang, tetapi

ebagai berikut: 
iun). 

pok). 

bih mudah deng

oran, dikalikan
satu tahun. 
itung: Bunga ta

a dalam bulan b
hari dalam bula

an berjalan dihi

akukan oleh ban

a ini disebut suk

u tertentu (fixed

n berlaku. 

am akan kelebi

karena rata-rat

berkembang.  
Anda.  
eperti Kartu AT
udahkan Anda 

ya.  

gan 

di Indonesia ya

an pendapatan

n yang penarika
lat lainnya yang

g penyetoran m
i juga ditambah

 

gan hadirnya: 

n dengan suku b

abungan = (bun

berjalan. Saldo
an tersebut. 

itung dengan m

nk tersebut. 

ku bunga meng

d rate). 

ihan dan kelem

ta setoran awaln

TM, Kartu Deb
 mengetahui jum

ang cukup fami

 nasional. Mala

annya hanya da
g dipersamakan

maupun penarik
h dengan fasilit

bunga per tahu

nga %) x (jumla

 rata-rata dihitu

menjumlahkan 

gambang atau f

mahannya. 

nya kecil. Bahk

et, bahkan asur
mlah saldo tera

iliar dengan du

ahan  masih ad

apat dilakukan 
n dengan itu. 

kannya dapat d
tas lain seperti

un kemudian di

ah hari pada bu

ung berdasarka

 hasil perhitung

floating rate. 

kan ada bank ya

ransi.  
akhir. Jika tida

unia perbankan

a yang awam 

 menurut 

dilakukan 
 debet, ATM, 

kalikan 

ulan Mei/365) 

an jumlah 

gan bunga 

ang 

ak ada buku 

 


