
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1.1. Sejarah singkat berdirinya Bank BRl

Pada tanggal 16 Desembar 1895, Raden Wirjaatmadja dan kawan-kawan
mendirikan Bank Perkredttan Rakyat yang pertama di Indonesia dengan nama
Hulp en Spaarbank der Inlandsche Besluurs Amblenaren ( Bank bantuan dan
simpanan milik pegawai pangreh praja berkebangsaan pribumi ). Tujuan utama
pendinan bank im adalah untuk membantu para pnyayi bangsa Indonesia pnbumi
agar tidak jatuh dalam cengkraman para pelepas uang atau rentenir.

Bank "pnyayi" ini terletak d, Purwokerto kemudian mengalami reorgamsasi
setelah As.sten Res,den Banyumas, E.Sieburgh diganti oleh W.P.D. De Wolff

Van Westerrode pada tahun 1897 dengan menerapkan sistem pengelolaan bank-
bank petan, di Jerman. Bank pnyayi kemudian diganti namanya menjadi
Poerwokertosche Hulp, Spoor en Landbouw Credielbank ( bank bantuan,
simpanan dan kredit usaha tani purwokerto ) dan diproyeksikan menjadi sentral

dan bank-bank koperasi d, pedesaan sebagaimana bank-bank petam di jerman.
Dalam perkembangannya, pada tahun 1898, bank tersebut lebih dikenal sebaga,
Volksbank (bank rakyat) karena jangkauan operasinya tidak terbatas hanya pada
priyayi tetapi juga meliputi rakyat banyak pada umumnya. Akan tetapi Volksbank
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tersebut mengalami kesulitan, sehingga pemerintah Hindia Belanda turut campur

tangan dalam perkreditan rakyat dan sejak tahun 1904 mendirikan Dienst der

Volkscredietwezen (Dinas Perkreditan Rakyat) yang membantu Volksbank secara

materiil dan inmateriil dengan tambahan modal, bimbingan, pembinaan, dan

pengawasannya, sehingga perkreditan rakyat mulai tahun 1904 menjadi

Regeringzorg (tugas pemerintah)

Pemerintah Hindia Belanda semakin menyadari pentingnya pengawasan dan

pembinaan terhadap Bank Rakyat yang telah ada. Karena itu berdasarkan surat

keputusan Raja Belanda, No.118 tanggal 10 Juli 1912, Staatblad 1912 No.392,

pemerintah mendirikan Centrale Kas Voor Net Volkscredietwezen sebagai Bank

Sentral bagi Volksbank. Dengan tujuan menyediakan dana usaha dan memberikan

bantuan dalam pengelolaan ( pembinaan dan pengawasan ) kepada badan-badan

kredit rakyat, serta menerima berbagai simpanan dana dari badan-badan kredit

rakyat tersebut. Sebagai akibat resesi dunia tahun 1929-1932, banyak Volksbank

yang tidak dapat berjalan dengan baik. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, pada

tanggal 19 Februari 1934 berdirilah Algemeene Volkscredietbank (AVB) dan

dituangkan dalam Staatblad (Berita Negara ) No.82 yang berstatus Badan Hukum

Eropa. Modal pertama berasal dari hasil likuidasi centrale kas ditambah dengan

kekayaan bersih dari Volksbank. Dengan demikian AVB sebagai kelanjutan dari

Centrale Kas merupakan integrasi dari Volksbank.

Pada masa pendudukan Jepang, AVB diubah menjadi Syomm Ginko ( bank

Rakyat ) berdasarkan Undang-undang No.39 tanggal 3 Oktober 1942. Dengan

ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan anggaran dasar AVB terdahulu. Setelah



Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Syomin

Ginko dirubah menjadi Bank Pemerintah yang pertama dengan nama " Bank

Rakyat Indonesia " pada tanggal 22 Februari 1946, Berdasarkan peraturan

pemerintah No.l tahun 1946 dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah

Indonesia.

Pada masa Agresi Belanda I tahun 1947, Belanda kembali menguasai hampir

seluruh wilayah Indonesia dan adanya perjanjian Renville yang ternyata

mengganggu kelancaran operasi BRl karena wilayah kerjanya semakin sempit.

Jumlah kantor cabang yang semula 68 dipersempit menjadi 29 cabang yang

lanhsung dipimpin oleh Kantor Besar di Yogyakarta. Gangguan ini dirasakan

semakin berat ketika Belanda melakukan Agresi II tahun 1948 dan pihak

Netherlands Indies Civil Administration (NICA) mendirikan kembali kantor besar

AVB. Pada tahun 1948 setelah ibukota RI Yogyakarta kembali diduduki Belanda

maka Kantor Besar BRl dihapuskan oleh NICA dan direksi BRl dipenjarakan

karena tidak mau bekerjasama dengan AVB. Sejak itu kegiatan BRl untuk

sementara waktu terhenti selama kurang lebih satu tahun, sampai perjanjian Roem

Royen tanggal 7Mei 1949 disepakati.

Setelah perjanjian Roem Royen disepakati, maka BRl kembali beroperasi di

wilayah RI. Berdasarkan perjanjian itu, terdapat pula Negara (federal) Indonesia

Serikat, selain Negara Bagian RI ( Yogyakarta ). Keadaan tersebut menimbulkan

adanya "dua BRl". Mulai 1 Januari 1950, secara de jure kantor pusat AVB di

Jakarta menjadi Kantor Pusat Bank Bank Rakyat Repiblik Indonesia Serikat
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(BARRIS), sementara BRl Yogyakarta hanya merupakan Kantor Pusat BRl

Negara Bagian.

Meskipun pada tanggal 15 Agustus 1950, RIS dihapus dan Bangsa Indonesia

kembali menjadi NKRI sesuai dengan proklamasi 17 Agustus 1945. Akan tetapi

AVB baru dibubarkan pada tanggal 29 Agustus 1951 berdasarkan UU No.12

tahun 1951. Selain itu PeraturanPemerintah No.l tahun 1946 diperbaharui dengan

PP No.25 tahun 1951 tanggal 20 April 1951 yang menjadikan BRl sebagai Bank

Menengah.

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden untuk kembali ke UUD 1945, maka

dengan Perpu No.41 tahun 1960 tanggal 26 Oktober 1960 lembaran negara nomor

128/1960 di bentuk Bank Koperasi, Tani, dan Nelayan (BKTN) yang merupakan

peleburan dari beberapa bank, yaitu Bank Rakyat Indonesia, Bank Tani dan

Nelayan, dan Netherlandsche Handels Maatschpij (NHM). Belum sampai

integrasi ketiga Bank Pemerintah ini terlaksana, semua Bank Umum Negara serta

Bank Tabungan Pos berdasarkan Penpres No.8 tahun 1965 tanggal 4 Juni 1965

dijadikan satu dengan Bank Indonesia.

Pada waktu kebijaksanaan pemerintah mengarah kepada terciptanya Bank

Tunggal, BKTN turut di integrasi ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank

Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayam berdasarkan Penpres No. 9 tahun

1965 dan surat menteri Bank Sentral No. 42 tahun 1965 dan Nomor 47/1965.

Pempres tersebut baru berjalan satu bulan, dikeluarkan Penpres Nomor 17 tahun

1965 tentang pembentukan Bank Tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia,
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dimana Bank Indonesia Urasan Koperasi, Tani dan Nelayan (dulunya BKTN) di

integrasi dengan nama BNI Unit II.

Selanjutnya BNI Unit II dalam opersionalnya bekerja dengan nama BNI Unit

II Bidang Rural (hasil peleburan BRl dan Bank Tani dan Nelayan), sedangkan

NHM menggunakan nama BNI Unit II Bidang Eksim. Pada akhir tahun 1968,

berdasarkan UU nomor 14 tahun 1967 tentang UU pokok perbankan dan UU

nomor 13 tahun 1968 tentang UU Bank Sentral, mengembalikan fungsi Bank

Indonesia sebagai Bank Sentral. BNI Unit II Bidang Rural/ Eksim di pindahkan

menjadi bank-bank milik negara dengan nama :

> BRl yang menampung segala hak dan kewajiban serta kekayaan dan

perlengkapan BNI Bidang Rural dengan UU nomor 21 tahun 1968.

> Bank Ekspor Imporlndonesia yang menampung segala hak dan kewajiban

serta kekayaan dan perlengkapan BNI Unit II Bidang Eksim dengan UU

Nomor 22 tahun 1968.

Sejalan dengan dikeluarkannya UU No. 7 tahun 1992, BRl sebagaimana bank-

bank pemerintah lainnya mulai menyesuaikan bentuk badan hukumnya

menjadi Perusahaan Perseroan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 21

tahun 1992 tentang penyesuaian badan hukum BRl menjadi Perusahaan

Perseroan (Persero). Secara resmi bentuk badan hukum BRl berubah menjadi

berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero). Selanjutnya dengan akta pendirian

No. 133 tanggal 13 Juli 1992 yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri

Kehakiman RI No.C.2-6584.HT.01.01.th 92 tanggal 12 Agustus 1992, dan

telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 3A tahun 1992
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nama BRl berubah menjadi "Perusahaan Perseroan (Persero) PT. BRl" yang

disingkat menjadi "PT>BRI (Persero)" dan dalam praktek sehari-hari sering

disebut juga "PT. BRl".

Untuk mengenang sejarah BRl, maka berdasarkan surat keputusan direksi

BRl No.Keputusan : S.67-Dir/12/1982 tanggal 2 Desmber 1982 ditentukan

bahwa han jadi BRl adalah Tnggal 16 Desember 1895.

3.1.2. Personalia

1. Struktur Organisasi

Dalam struktur organisasi PT. BRl Kanca Cik Di Tiro menggunakan

struktur matrik yaitu struktur dimana komunikasi dan wewenang mengalir

secara vertikal dalam unit fungsional dari atas ke bawah. Bagan Struktur

Organisasi PT. BRl Kanca Cik Di Tiro dapat dilihat sebagai berikut:
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2. Tugas dan Tanggung Jawab pada Struktur Organisasi

a) Sebagai manajer cabang yang mengkoordinasi kegiatan bisnis dan non

bisniskantor cabang sesuai rencana yang telah ditetapkan. Secara garis

besar tugas-tugas pimpinan cabang adalah sebagai berikut:

> Di bidang bisnis, Pimca memutuskan, memperpanjang kredit

sesuai wewenangnya.

< > Di bidang non bisnis, Pimca memantau sistem dan prosedur dan

mengoptimalisasi ketaatan pegawai akan sistem dan prosedur

dengan pengawasan melekatyang telah ditentukan kantorpusat.

> Mewakili direksi dalam urusan denga nasabah dan pemerintah

setempat di wilayah kerjanya.

b) Manager Operasional

e Memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

> Mengkoordinir kegiatan operasional kantor cabang sesuai sistem

dan prosedur dan bertanggung jawab kepada pemimpin cabang

terhadap kelancaran bidang operasional.

> Mengoptimalisasikan pelayanan.

> Memutuskanpersetujuan biaya operasional sesuai kemenangan.

> Bertanggungjawab atas kebenaran kas secara fisik.

> Mengelola SDM kantor cabang seefektif dan seefisien mungkin.

c) Account Officer (AO)

f) Adalah bagian yang menangani masalah pelayanan kredit.

Dibagi menjadi:
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> AO Kredit Umum bertugas mencari nasabah baru, bertanggung

jawab terhadap pemeriksaan kredit sampai memutuskan untuk

pemberian kredit.

> AO Program menangani kredit pemerintah

> AO Tapsun menangani kredit pegawai tetap dan pensiunan.

> Mantri BKD ( Badan Kredit Desa) menangani kredit untuk desa.

d) Operation Kredit ( OPK)

Bagian yang menangani administrasi perkreditan.

Dibagi menjadi:

> OPK Umum menangani administrasi kredit secara umum.

> OPK Tapsun menangani administrasi kredit pegawai tetap dan

pensiunan.

e) Unit Pelayanan Nasabah ( UPN )

> Sebagai pintu gerbang dan pusat informasi untuk memulai

hubungan dengan nasabah.

> Melayani segala macam pembukaan rekening baru.

> Melayani rehabilitasi rekening koran yang sudah di blacklist oleh

Bank Indonesia.

> Memberikan informasi yang sejelasnya kepada nasabah yang

belum mengerti akan produk perbankan.

> Menampung dan menyelesaikan keluhan nasabah.

f) Administrasi Dana Jasa
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Bagian yang menangani administrasi atau pelayanan terhadap dana-
danajasa, antaralain:

> Penerimaan setoran PLN

> Penerimaan setoran Pajak PBB

> Penerimaan setoran Listrik

> Penerimaan setoran denda tilang

> Penerimaan setoran SIM

> Penerimaan setoran Pajak lain, (PPn, PPh, Pegawai).

g) Teller

Bagian ini bertugas sebagai berikut:

> Menenma dan membayar uang tunai dan nasabah atau dan pihak
lain setelah melaksanakan dan memastikan kebenarannya (
pemeriksaan tanda tangan, batas kewenangan membayar, dan
tersedianya dana).

> Melayani dan menenma penyetoran dengan cek, BG, dan warkat

pemindah bukuan.

> Menyerahkan kepada kepala kasir atau seksi kas, dana yang

melebihi batas simpanan yang diijinkan.

> Menyimpan dan memelihara dana tunai dalan jumlah sesuai yang

diijinkan.

> Mengunci mesin validas, dan cap tanda pengenal kasir dan
dtanpatkan pada lempa. yang aman selama jam operasi kas /

sesudahnya.



h) Sekretariat

> Membantu tugas pimpinan.

> Memenuhi akan kebutuhan karyawan / wati.

> Menangani gaji karyawan.

> Memegang kas kecil perusahaan.

> Memperhatikan dan memeriksa absensi para karyawan.

> Menangani masalag keluar masuknya surat.

> Mengiventarisir seluruh asset perusahaan.

3.1.3. Produk dan Jasa pelayanan

1. Produk-produk PT. BRl Kanca Cik Di Tiro :

a) Giro rupiah

b) Tabungan

c) Deposito

d) Kliring

e) Transfer

f) Letter of credit

g) Kredit

h) Bank Guarantee

i) ATM BRl

j) Payment Collection

2. Jasa Pelayanan pada PT. BRl Kanca Cik Di Tiro :

a. Penerimaan setoran PLN
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b. Penerimaan setoran Pajak PBB

c. Penerimaan setoran Listrik

d. Penerimaan setoran denda tilang

e. Penerimaan setoran SIM

f. Penerimaan setoran Pajak lain, ( PPn, PPh, Pegawai).

g. Money changer

h. Daerah Pemasaran dan Promosi

3.2. LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Bank BRl Kantor Cabang Cik Di Tiro Yogyakarta,

dimana penelitian ini dilakukan dari tanggal 19 Mei 2005 sampai dengan 16 Juni

2005. Penelitian dilakukan pada jam kerja yaitu pukul 08.00 sampai dengan pukul

14.00 setiap hari senin sampai dengan hari jumat atau hari kerja. Bagian yang

diteliti yaitu loket penyetoran dan pengambilan dana yang berjumlah 8 loket.

3.3. VARIABEL PENELITIAN

Pada penelitian ini variabel yang digunakan yaitu jumlah orang yang antri

pada loket-loket di bank, waktu pelayanan yaitu waktu dalam melayani nasabah

dan biaya pelayanan yaitu biaya yang dikeluarkan bank dalam melayani nasabah

serta biaya tunggu yaitu biaya yang dikeluarkan nasabah ketika menunggu dalam

antrian.
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3.3.1. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan kumpulan individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang

telah ditetapkan. Sampel merupakan bagian dari populasi yaitu dimana hanya

sebagian dari populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan

sifat serta ciri yang dikehendaki dari populasi. Populasi dalam penelitian ini

meliputi seluruh jumlah nasabah yang datang untuk mengantri pada loket-loket

penyetoran dan pengambilan dana. Sampel yang diambil selama 20 hari kerja

untuk penelitian ini berjumlah 180 nasabah bank.

3.4. DATA DAN CARA PENGUMPULAN DATA

3.4.1. Data Yang Diperiukan

Untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi, diperiukan data yang

relevan, antara lain:

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian yang meliputi:

a. Tingkat intensitas (kegunaan) pelayanan nasabah dalam satuan waktu tertentu.

b. Jumlah kedatangan nasabah dalam satuan waktu tertentu.

c. Jumlah fasilitas pelayanan.

d. Biaya Operasional, yaitu biaya pelayanan dan biaya menunggu.

Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu :

a) Observasi langsung, yaitu melalui pengamatan objek penelitian secara

langsung.



b) Wawancara, yaitu melalui wawancara langsung dengan pimpinan

perusahaan dan karyawan yang berwenang memberikan penjelasan.

2. Data Sekunder

Adalah data mengenai subyek penelitian yang diperoleh dari pihak lain yang

meliputi teori -teori yang didapat dari:

a) Referensi buku perpustakaan

b) Referensi buku catatan kuliah

Metode yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder adalah studi

kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dari berbagai literatur dan bahan

kuliah yang erat hubungannya denngan masalah yang diteliti untuk menunjang

hasil yang diperoleh dari lapangan.

3.4.2. Metode Analisa Data

Metode yang digunakan dalam menganalisa data adalah Metode Probabilistik

yang perhitungannya secara matematik, menghitung probabilitas kemungkinan

tidak ada nasabah yang menunggu dalam antrian dan dalam seluruh sistem. Yang

menjadi obyek dalam penelitian adalah

nasabah yang antri pada loket penyetoran dan pengambilan dana di Bank BRl

Kanca Cik Di Tiro., dengan mengambil sampel dari populasi yang ada. Analisa ini

menjelaskan keterkaitan data penelitian yang disusun dalam tabel dengan

menggunakan hitungan dan kalimat yang menjelaskan hasilnya. Data tersebut

diperoleh dari hasil pengamatan dan kuesioner yang ditujukan kepada nasabah.


