
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan  

4.1.1  Sejarah Singkat Perusahaan 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, merupakan badan usaha milik 

negara yang dirintis oleh seorang putra pribumi yang memiliki kesadaran tinggi 

untuk memulai usaha perbankan, dengan melayani pinjam-meminjam serta 

menerima tabungan dari masyarakat. Rintisan tersebut dimulai pada tahun 1894 

oleh Patih Banyumas yang bernama  “Raden Bei Aria Wirjaatmadja” dengan 

mendirikan “De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden”.  

Kegiatan bank tersebut pada awalnya hanya untuk menampung 

pemasukan angsuran dari para peminjam kas masjid yang dikelola oleh patih 

tersebut. Kemudian setelah modal usaha terkumpul, melalui bantuan asisten 

residen Banyumas “E. Sieburg” pada tanggal 16 Desember 1895 maka pendirian 

bank tersebut diresmikan dan sampai saat ini diakui sebagai tanggal dan tahun 

berdirinya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

Awal mulai beroperasinya secara resmi, bank tersebut berganti nama 

menjadi “Hulp en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren” yang 

kemudian dikenal sebagai “Bank Perkreditan Rakyat” yang pertama di Indonesia.  

Bank yang menjadi “embrio” PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

tersebut melewati suatu sejarah panjang dengan mengalami berkali-kali 

pergantian nama dengan kronologi sebagai berikut: 
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a. Pada tahun 1897, bank ini bernama “Poerwokertosche Hulp en Spaar 

Landbouw Credietbank” yang kemudian dikalangan masyarakat pada waktu 

itu lebih dikenal sebagai “Volksbank” atau “Bank Rakjat”. 

b. Tahun 1934, bank ini berubah nama lagi menjadi “Algemeenvolkscredietbank 

(AVB)”. 

c. Pada masa penjajahan Jepang, yaitu pada tahun 1942, berganti nama lagi 

menjadi “Syomin Ginko”. 

d. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 tahun 1946, 

bank ini berganti nama menjadi Bank Rakjat Indonesia (BRI) dengan status 

sebagai Bank Pemerintah. 

e. Tahun 1948, saat Belanda menduduki ibukota Republik Indonesia di 

Yogyakarta, kegiatan BRI terhenti untuk sementara waktu. Setelah perjanjian 

“ROEM-ROYEN” pada tahun 1949, BRI aktif kembali dengan wilayah kerja 

daerah Renville (Republik Yogyakarta), sedangkan daerah lainnya BRI 

menjadi “Bank Rakjat Republik Indonesia Serikat (BARRIS)”. Perkembangan 

politik di Indonesia selanjutnya mempengaruhi sejarah BRI dan BARRIS 

sehingga kemudian keduanya menyatu kembali menjadi Bank Rakjat 

Indonesia (BRI). 

f. Tahun 1960, dengan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 

(PERPU) No. 41 tahun 1960, dibentuklah “Bank Koperasi Tani dan Nelajan 

(BKTN)” yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani dan Nelajan (BTN), 

dan Nederlandsche Handels Maatschapij (NHM). 
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g. Pada tahun 1965, berdasarkan kepada Penetapan Presiden (PENPRES) No. 9 

tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama 

“Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelajan (BIUKTN)”. 

h. Setelah PENPRES tersebut berjalan satu bulan, keluarlah Penetepan Presiden 

(PENPRES) No. 17 tahun 1965 tentang pendirian Bank Tunggal Milik Negara 

dengan nama “Bank Negara Indonesia”. Dalam perkembangan ini, BIUKTN 

eks BRI dan BTN diintegrasi ke dalamnya dengan nama “Bank Negara 

Indonesia Unit II Bidang Rural”, sedangkan BIUKTN eks NHM 

diintegrasikan kedalamnya dengan nama “Bank Negara Indonesia Unit II 

Bidang Ekspor-Impor”. 

i. Tahun 1968, dengan Undang-Undang (UU) No. 21 Tahun 1968 tentang Bank 

Rakjat Indonesia, Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rural diubah 

menjadi “Bank Rakjat Indonesia (BRI)”. 

j. Tahun 1992, dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, 

Undang-Undang No. 21 tahun 1968 dicabut berlakunya. Selanjutnya, 

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1992 tentang Penyesuaian 

Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan 

(Persero), segala hak dan kewajiban, kekayaan, serta pegawai BRI beralih 

kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). 

k. Pada tanggal 13 Oktober 2003, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) telah 

melakukan paparan publik dalam rangka Initial Public Offering/IPO atau 

penawaran saham perdana. 
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Sejak berdirinya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 

1895 sampai dengan era deregulasi yang dimulai pada tahun 1983, fokus usaha 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dikonsentrasikan kepada rakyat kecil 

dan pengusaha menengah dan kecil, bahkan sumber pendanaan serta perkreditan 

disediakan dan diarahkan oleh Pemerintah. Dengan perkataan lain, fungsi 

financial intermediary PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk masih sebagai 

agent of development, belum berorientasi kepada pasar. 

Tahun 1988 adalah momentum transformasi PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk dari pengelolaan “administratif” ke “manajemen”, dengan 

bergeraknya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dari dari agen pemerintah 

yang melayani pasar. Seperti diketahui, sebelumnya PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk mempunyai tugas “menyalurkan” (bukan “mengelola”) dana 

bersubsidi untuk menggerakkan perekonomian rakyat. Salah satu diantaranya 

yang dikelola sejak tahun 1970an adalah dana Bimas (Bimbingan Massal) untuk 

meningkatkan produktivitas pertanian dalam rangka mencapai swasembada 

pangan. 

Program ini menjadikan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

sebagai bank dengan jaringan terbesar dan terluas di Indonesia, karena di luar 

kawasan perkotaan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mempunyai kantor-

kantor di desa (disebut BRI Unit Desa) lebih dari 3.000 unit dengan 11.000-an 

pegawai. Sehingga pada waktu itu BRI Unit Desa diubah dari agent of 

development menjadi Rural Financial Intermediary yang berorientasi pada pasar. 
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Seiring dengan perjalanan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

sejak tahun 1895 sebagaimana yang telah diuraikan di atas, hingga saat ini PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah mampu mengembangkan kantor 

cabangnya diseluruh wilayah Indonesia. Salah satunya adalah PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk Cabang Malang Martadinata unit Kalipare, kantor unit ini 

resmi dibuka sejak tahun 1995. 

Sesuai dengan Undang-Undang No. 21 tahun 1968 tentang Bank Rakyat 

Indonesia sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 7, maka tujuan pendirian PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Malang Martadinata unit Kalipare, 

diarahkan pada : 

1. Memberikan bantuan kredit kepada sektor koperasi, tani dan nelayan yang 

meliputi : 

a. Membantu perkembangan koperasi terutama dalam bidang pertanian dan 

perikanan. 

b. Membantu kaum tani dan nelayan yang belum tergabung dalam koperasi 

untuk mengembangkan usaha-usahanya dalam bidang pertanian dan 

perikanan serta mendorong dan membimbing ke arah usaha bersama atas 

azas sendi perkoperasian. 

2. Membantu rakyat yang belum tergabung dalam koperasi dan menjalankan 

kegiatan dalam bidang kerajinan, perindustrian rakyat, perusahaan rakyat dan 

perdagangan kecil. 

3. Memberi bantuan terhadap usaha Negara dalam rangka politik agraria. 
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4. Memberi bantuan terhadap usaha pemerintah dalam pembangunan masyarakat 

desa. 

5. Melakukan pembinaan dan pengawasan bank desa, lumbung desa, bank pasar 

dan bank-bank sejenis berdasarkan petunjuk dan pimpinan Bank Indonesia. 

6. Melayani pinjam-meminjam dan menerima tabungan dari masyarakat pada 

umumnya. 

 
4.1.2. Visi, Misi, dan Sasaran Jangka Panjang Perusahaan 

a. Visi Perusahaan. 

∗ Menjadi Bank Komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan 

nasabah. 

b. Misi Perusahaan. 

∗ Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan manguamakan 

pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang 

peningkatan ekonomi masyarakat. 

∗ Memeberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja 

yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang 

profesional dengan melaksanakan praktek good corporate governance. 

∗ Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan. 

c. Sasaran Jangka Panjang Perusahaan (2005-2020). 

∗ Menjadi bank sehat dan salah satu dari lima bank terbesar dalam aset dan 

keuntungan. 
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∗ Menjadi bank terbesar dan terbaik dalam pengembangan usaha mikro, 

kecil dan menengah. 

∗ Menjadi bank terbesar dan terbaik dalam pengembangan agribisnis. 

∗ Menjadi salah satu bank go publik terbaik. 

∗ Menjadi bank yang melaksanakan good corporate governance secara 

konsisten. 

∗ Menjadikan budaya kerja Bank Rakyat Indonesia sebagi sikap dan 

perilaku semua insan Bank Rakyat Indonesia. 

 
4.1.3. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas 

 Struktur organisasi memberikan informasi mengenai gambaran alur 

perintah dalam organisasi, berikut ini adalah struktur organisasi PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk Cabang Malang Martadinata unit Kalipare. 

Gambar 4.1 
Struktur Organisasi 
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Uraian Tugas : 

1. Pimpinan unit, mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. Pimpinan Kantor unit bertanggung jawab pada Pemimpinan Cabang Utama 

Malang 

b. Pimpinan Kantor unit bertugas sebagai kepala bidang marketing dan 

perkreditan. 

c. Bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas yang terjadi setiap hari di 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Malang Martadinata unit 

Kalipare 

2. Kabag Pendukung Operasinal, mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. Bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk Cabang Malang Martadinata unit Kalipare yang terjadi 

setiap hari. 

b. Bertanggung jawab terhadap mutu pelayanan yang diberikan oleh bank 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Malang Martadinata 

unit Kalipare 

c. Membantu tugas pimpinan dalam penyelesaian administrasi dan 

operasional. 

d. Bertanggung jawab pada pimpinannya 

4. Customer Service, mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. Memberikan layanan informasi kepada nasabah dan croos selling 

b. Melayanan pembukaan rekening baru dan penutupan rekening 

c. Bertanggung jawab pada kabag operasional 
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5. Teller, mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. Melayani semua transaksi yang berkaitan dengan penyetoran dan penarikan 

uang 

b. Bertanggung jawab pada head teller 

6.  Back Office, mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. Melayani penyetoran non tunai, setoran kliring dan lainnya 

b. Bertanggung jawab pada kabag operasional 

7. Cash Vault, mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. Mengelola uang dalam khasanah 

b. Bertanggung jawab pada kabag operasional 

8. Umum, mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. Menyediakan keperluan-keperluan yang menyangkut aktivitas bank 

b. Mengelola sistim selling 

c. Bertanggung jawab kabag operasional 

 
4.1.4. Layanan Britama dan Jumlah Nasabah 

Adapun aktifitas prosedur kegiatan pelayanan pada produk Britama PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Malang Martadinata unit Kalipare 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagian Pelayanan Jasa, yang bertugas  aktif dalam pengelolaan rekening 

tabungan lama dan baru serta transaksi deposito berjangka dalam rupiah dan 

valas. Transaksi kiriman wesel, inkaso dan kliring serta berpartisipasi aktif 

dalam pemberian pelayanan ATM, kredit card serta menyediakan berbagai 

informasi mengenai produk yang ada. 
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2. Bagian Pelayana Umum, bertugas memberikan pelayanan umum berupa 

penyetoran dan pencairan uang dan jasa informasi cabang serta bentuk 

pelayanan lainnya. 

3. Bagian Pemasaran, yang bertugas  memasarkan produk-produk, menerima dan 

melayani nasabah yang akan mengajukan kredit, menganalisanya permohonan 

kredir, dan lainnya. 

4. Bagian Office yang bertugas menangani semua transaksi dalam negeri seperti 

kiriman/transfer uang, inkaso, delegasi kredit, kliring.  

Dalam kegiatan pelayanan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

Cabang Malang Martadinata unit Kalipare secara umum senantiasa berupaya 

untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan berupaya meningkatkan kualitas 

pelayanan. Segala usaha peningkatan kualitas, kemudahan dan kenyamanan 

layanan yang dilaksanakan tetap dikembangkan dengan memberikan layanan yang 

terbaik oleh pegawai  PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Malang 

Martadinata unit Kalipare. 

Dengan demikian secara diagram kegiatan pelayanan yang diberikan 

untuk produk Britama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Malang 

Martadinata unit Kalipare 
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Gambar 4.2 

Flow Chart Prosedur Pelayanan Britama  

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang  
Malang Martadinata unit Kalipare 
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Dalam promosinya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

ebutkan jika  menginginkan Tabungan yang akan memudahkan urusan 

, fleksibel dan menguntungkan bergabunglah dengan BritAma, Tabungan 

ANK BRI. Dengan system Real Time On-Line di seluruh Indonesia anda 

 melakukan penyetoran dan penarikan tunai di Kantor-Kantor Cabang 

K BRI dan dilengkapi dengan fasilitas Kartu BritAma PrimeCard. Selain itu, 

ngan BritAma juga memberikan : 

tas Transfer Otomatis Antar Rekening di BANK BRI, manfaatkan fasilitas 

er otomatis untuk mempermudah urusan Anda. Tersedia tiga pilihan transfer 

atis, sebagai berikut : 
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1. Automatic Fund Transfer (AFT), yaitu fasilitas untuk mentransfer dana dari 

rekening BritAma ke rekening simpanan di BRI, baik di Kanca sendiri 

ataupun di Kanca lain, setiap tanggal tertentu dengan nominal transfer tertentu 

yang bersifat tetap (secara rutin). 

2. Account Sweep, adalah fasilitas untuk mentransfer dana dari satu rekening ke 

rekening lainnya di Kanca sendiri ataupun di Kanca lain secara otomatis yang 

sebelumnya di set up saldo minimal atau saldo maksimalnya. Transfer 

otomatis terjadi apabila batas saldo minimal atau maksimal tersebut 

terlampaui. Fasilitas ini dapat digunakan untuk keperluan BritAma mem-back 

up giro secara otomatis. 

3.  Automatic Grab Fund (AGF), yaitu fasilitas transfer otomatis untuk menarik 

(mendebet) dana secara otomatis oleh satu rekening dari rekening lainnya, 

baik di Kanca sendiri maupun kanca lain. Inisiatif pendebetan berasal dari 

rekening yang akan mendebet, dengan nominal transaksi yang bersifat tetap. 

Fasilitas ini dapat digunakan untuk pembayaran angsuran pinjaman secara 

otomatis, dimana rekening pinjaman akan secara otomatis mendebet rekening 

BritAma untuk membayar angsurannya. 

Setiap nasabah BritAma dengan saldo minimal Rp 500.000,- (Lima ratus 

ribu rupiah), berhak atas jaminan asuransi kecelakaan diri (Personal Accident) 

dengan nilai pertanggungan sebesar 250% dari saldo dan  maksimal 

pertanggungan Rp. 100.000.000,-. Selain itu asuransi BritAma juga mengcover 

rawat inap dan cacat tetap.  
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  Perkembangan jumlah nasabah untuk produk Britama PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk Cabang Malang Martadinata unit Kalipare adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 4.1 

Perkembangan Jumlah Nasabah Britama 
Tahun 2007 - 2008 

 
Produk 2007 2008 Deviasi 

Jml               Ket 
 
1. Simpedes  
2. Britama 
3. Lainnya 
 

1.127
1.415

536

 
1.554
1.638

657

 
427 
223 
121 

 
Naik 
Naik 
Naik 

 
JUMLAH 
Rata2

1.978 2.495 517  

        Sumber : data primer, 2008 
 

Jika dilihat dari data tabel di atas maka dapat diketahui bahwa untuk 

tahun 2007 jumlah nasabah Britama sebanyak 1.415 orang dan untuk tahun 2008 

jumlah nasabah Britama menjadi 1.638 orang, sehingga terjadi peningkatan 

jumlah nasabah sebanyak 223 orang. Hal ini dekarenakan nasabah untuk kelas 

ekonomi menengah kebawah yang memilih produk Britama merasa berat sebab 

potongan Administrasi produk Britama setiap bulan cukup tinggi yaitu Rp 7.500, 

sehingga saldo yang bernilai kecil akan habis terpotong. Untuk jenis tabungan 

lainnya seperti Simpedes mengalami peningkatan, tahun 2007 dari 127 orang 

menjadi 154 orang sehingga terjadi penambahan jumlah penabung untuk produk 

Simpedes sebanyak 27 orang. 

 


