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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Dalam menyambut era globalisasi sekarang ini, sebuah perusahaan harus 

mampu untuk mengikuti perubahan yang terjadi baik di dalam perusahaan 

maupun di luar perusahaan. Tentunya untuk mengikuti perubahan-

perubahan yang terjadi tersebut sangatlah tidak mudah. Perusahaan yang 

cenderung berpikiran tradisional dan tidak mengharapkan adanya 

perubahan, tentunya akan menemui banyak kesulitan dalam menghadapi 

operasinya. 

 Setiap perusahaan tentunya memiliki strategi masing-masing dalam 

berbisnis. Permasalahannya adalah tepatkah strategi itu dipergunakan oleh 

perusahaan tersebut. Karena bila ternyata strategi yang diterapkan oleh 

perusahaan tersebut tidak sesuai dengan keadaannya, maka strategi tersebut 

akan mengakibatkan kegagalan bagi perusahaan tersebut. 

 Transaksi keuangan merupakan sebuah organ yang sangat vital terhadap 

keberhasilan dan kesuksesan sebuah usaha. Karena setelah melakukan 

transaksi keuangan, segala transaksi bisnis baru dianggap sah. Penjual 

mendapatkan haknya atas pembayaran barang atau jasa yang telah 

diberikannya kepada konsumen, dan pembeli juga wajib membayar atas 

barang atau jasa yang telah diberikan oleh penjual. 
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 Selain itu transaksi keuangan juga berperan penting dalam menjaga 

kepercayaan antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, unsur ini sangat 

penting untuk perhatikan. 

 Dengan perkembangan perekonomian Indonesia yang semakin maju, 

banyak sekali perusahaan yang bergerak dibidang perbankan didirikan. 

Salah satunya adalah bank bjb atau nama yang lebih lengkapnya PT Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,Tbk. Pada dasarnya bank bjb 

merupakan Bank hasil Nasionalisasi, salah satu perusahaan milik Belanda 

yang berkedudukan di Bandung yaitu NV Denis (De Erste Nederlansche 

Indische Shareholding) yang dinasionalisasi menjadi Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Barat sampai sekarang berganti nama menjadi bank bjb. 

 Tentunya dalam sebuah perusahaan memiliki Bagian-Bagian atau 

Divisi-Divisi yang berbeda agar saling mendukung satu sama lain untuk 

mencapai tujuan perusahaan secara efektif. Begitu juga pada bank bjb yang 

memiliki bagian yang berjalan sesuai dengan fungsinya. Adapun Teller, 

Costumer Service dan Security merupakan bagian yang paling vital dalam 

melayani nasabah. 

 Security merupakan pilar pertama dalam ruang lingkup Banking Hall 

yang bersentuhan langsung dengan setiap nasabah yang datang ke Bank. 

Kemudian Costumer Service dan Teller adalah pilar berikutnya dalam 

melayani nasabah sesuai dengan fungsinya masing-masing. 
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 Kemudian pertanyaan yang sangat mendasar muncul ketika seorang 

nasabah datang untuk menabung ataupun mengambil uang di Teller. 

Adakah yang tahu bagaimana prosedur dan proses pekerjaan seorang Teller 

saat nasabah tersebut ingin bertransaksi. 

 Dari permasalahan diatas, penulis menyimpulkan untuk mengambil 

permasalahan tersebut diatas sebagai objek penelitian penulis. Adapun 

judul penelitian penulis untuk Laporan Penelitian adalah “ Prosedur 

Penerimaan Dana Nasabah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat 

dan Banten,Tbk Kantor Cabang Pembantu Cinunuk”. 

 

1.2 Pokok Permasalahan 

 Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi pokok 

permasalahan yang akan dibahas pada laporan ini adalah bagaimana 

pelaksanaan Prosedur Penerimaan Dana Nasabah pada PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,Tbk Kantor Cabang 

Pembantu Cinunuk. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

 Dalam penulisan laporan ini, penulis merasa perlu membatasi 

permasalahan yang akan dibahas agar lebih terarah. Oleh karena itu penulis 

mengemukakan pertanyaan penelitian dalam laporan semester ini. Adapun 

pertanyaannya adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana Prosedur  Penerimaan Dana ( uang tunai ) Nasabah pada PT 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,Tbk Kantor Cabang 

Pembantu Cinunuk?. 

2. Dokumen apa saja yang digunakan dalam Penerimaan Dana Nasabah 

pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,Tbk 

Kantor Cabang Pembantu Cinunuk?. 

3. Fungsi apa saja yang terkait Penerimaan Dana Nasabah pada PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,Tbk Kantor Cabang 

Pembantu Cinunuk?. 

4. Informasi apa saja yang dihasilkan dari Penerimaan Dana Nasabah pada 

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,Tbk Kantor 

Cabang Pembantu Cinunuk?. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Laporan 

1.4.1 Tujuan Laporan 

 Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut  : 

1. Untuk mengetahui prosedur dan dokumen dalam Penerimaan dana 

Nasabah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan 

Banten,Tbk Kantor Cabang Pembantu Cinunuk. 

2. Untuk mengetahui fungsi apa saja yang terkait dalam Penerimaan 

dana Nasabah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan 

Banten,Tbk Kantor Cabang Pembantu Cinunuk. 
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3. Untuk mengetahui informasi apa saja yang dihasilkan dari 

Penerimaan dana Nasabah pada PT. Bank Pembangunan Daerah 

Jawa Barat dan Banten,Tbk Kantor Cabang Pembantu Cinunuk. 

4. Untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat di bangku kuliah. 

5. Menambah pengalaman dan wawasan sehingga penulis dapat 

berfikir lebih kritis dan lebih terampil dalam bertindak. 

 

1.4.2 Manfaat Laporan 

 Adapun manfaat yang diharapkan dari laporan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat menambah 

pengetahuan dan pengalaman yang berguna dimasa akan datang 

terutama didalam dunia Perbankan. 

2. Bagi perusahaan yang bersangkutan diharapkan penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai referensi atau masukan untuk kebijakan-

kebijakan perusahaan pada periode-periode berikutnya. 

3. Bagi pihak-pihak lainnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat 

bermanfaat untuk menambah pengetahuan serta menjadi bahan 

referensi atau bahan masukan dalam penelitian serupa dengan 

penelitian yang akan datang. 
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1.5 Kajian Ilmiah 

1.5.1 Bank 

 Bank berasal dari kata Italia banco yang artinya bangku. 

Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani 

kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara 

resmi dan populer menjadi Bank (Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan, 

2007:1). 

 Menurut Undang-undang Republik Indonesia No.17 Tahun 

1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan undang-undang 

No.10 tahun 1998 (Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan, 2007:1) Bank 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak. 

 Sedangkan menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan (2007:2), 

Bank adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dan 

penyalur kredit, pelaksana lalu lintas pembayaran, stabilisator 

moneter, serta dinamisator pertumbuhan perekonomian. 

 Adapun peranan dari sebuah bank dapat dikategorikan menjadi 

tiga macam (Herman Darmawi, 2011:2) yaitu, pertama adalah bank 

sebagai penyedia berbagai jasa perbankaan seperti tabungan, giro, 

deposito, kredit, pengiriman uang, menyelenggarakan dana pensiun 

dan sebagainya. Kedua, sebagai jantungnya perekonomian sebuah 
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negara dimana uang mengalir kedalam bank dan kemudian oleh 

bank diedarkan kembali ke dalam  sistem perekonomian untuk 

menjalankan proses perekonomian. Dan yang ketiga adalah 

melaksanakan kebijakan moneter melalui pengendalian jumlah 

uang yang beredar dengan mematuhi giro wajib minimum. 

 Selain mempunyai peranan terhadap perekonomian suatu 

negara, bank juga memiliki beberapa tugas pokok dalam 

melaksanakan operasionalnya (Herman Darmawi, 2011:4) yang 

antara lain dapat digolongkan sebagai berikut: 

1. Menghimpun dana dari tabungan masyarakat. 

2. Menyediakan dana untuk dipinjamkan. 

3. Menyediakan jasa lalu lintas pembayaran. 

4. Menciptakan uang giral. 

5. Menyediakan fasilitas untuk memperlancar perdagangan luar 

negeri. 

6. Menyediakan jasa-jasa trusty (wali amanat). 

7. Menyediakan berbagai jasa yang bersifat “off balance sheet ( off 

balance sheet adalah suatu traksaksi yang terjadi dalam 

perusahaan, tetapi karena menurut aturan baik menurut 

akuntansi atau pun peraturan lainnya tidak dimasukan dalam 

neraca atau belum boleh dicatat dalam proses akuntansi )” 

seperti jasa safety deposit boxes, inkaso, pialang, save keeping, 

garansi bank dan lain-lain. 
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 Dari beberapa pendapat dan penjelasan dari berbagai sumber 

diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa bank adalah 

sebuah lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari 

masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali dana tersebut 

ke masyarakat melalui kredit dengan maksud untuk menjaga 

stabilitas perekonomian suatu negara. 

 

1.5.2 Prosedur 

 Pengertian prosedur menurut Mulyadi (2000:5) adalah suatu 

uraian kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang 

dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin 

penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi 

secara berulang-ulang 

 Menurut Kamus Bahasa Indonesia (2005:899), prosedur adalah 

tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau metode 

langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu 

masalah. 

 Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan prosedur adalah suatu 

tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan yang 

memiliki pola kerja yang tetap dan telah ditentukan. 
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1.5.3 Penerimaan Dana Bank 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:1182), 

penerimaan berasal dari kata terima yang berarti menyambut atau 

mendapat sesuatu. Sedangkan kata penerimaan itu sendiri adalah 

proses, cara atau perbuatan menerima. 

 Sedangkan menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan (2007:56) 

dana bank atau  Loanable Fund adalah sejumlah uang yang dimiliki 

dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya. 

 Dana bank ini hanya berasal dari dua sumber (Drs. H. Malayu 

S.P. Hasibuan, 2007:56) yaitu, yang pertama adalah dana sendiri 

yang bersumber dari dalam bank seperti setoran modal saham dan 

laba yang ditahan. Sumber dana kedua adalah dana asing yang 

bersumber dari pihak ketiga seperti deposito, tabungan dan giro. 

 Berdasarkan referensi diatas, maka penulis dapat menyimpulkan 

bahwa penerimaan dana bank adalah suatu kegiatan atau aktivitas 

mendapatkan sesuatu dari pihak lain yang berupa uang. 
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1.5.4 Teller 

 Menurut Pedoman BRI - 1990 (Drs. H. Malayu S.P. 

Hasibuan, 2007: 160) Teller adalah petugas yang dapat bekerja 

cepat, tepat, jujur dan ramah serta mampu bekerja, sekalipun 

dibawah tekanan yang berat karena Teller adalah  garis depan bank 

yang sering dinilai sebagai standar professional dan sikap Teller 

mencerminkan bank tersebut. 

Lain lagi menurut Prof. Dr. Faisal Afiff, SPEC. LIC, dkk -1996 

(Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan, 2007:161) mengemukakan bahwa 

Teller adalah karyawan bank yang bertanggungjawab terhadap lalu 

lintas uang tunai. Teller disebut juga kuasa kas terbatas, karena 

dalam jumlah uang terbatas karyawan bank tersebut dapat 

bertindak secara langsung untuk melakukan transaksi. 

 Sedangkan Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan menyimpulkan 

(2007:161) bahwa Teller adalah karyawan kasir bank yang 

melayani dan mempertanggungjawabkan lalu lintas pembayaran 

uang tunai. 

Berdasarkan beberapa referensi diatas yang menjabarkan tentang 

pengertian Teller, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa 

Teller adalah seorang karyawan bank yang bertanggungjawab 

melakukan transaksi lalu lintas uang di bank. 
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1.5.5 Nasabah 

 Menurut Djaslim Saladin (1994) dalam bukunya ˝Dasar-Dasar 

Manajemen Pemasaran Bank˝ yang dikutip dari ˝Kamus 

Perbankan˝ menyatakan bahwa nasabah adalah orang atau badan 

yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank 

(Sumber : mirave21.wordpress.com). 

 Komaruddin (1994) dalam ˝Kamus Perbankan˝ menyatakan 

bahwa nasabah adalah seseorang atau suatu perusahaan yang 

mempunyai rekening koran atau deposito atau tabungan serupa 

lainnya pada sebuah bank (Sumber : mirave21.wordpress.com). 

 Dari beberapa referensi diatas dapat disimpulkan bahwa 

nasabah adalah seseorang atau suatu nasabah yang mempunyai 

nomor rekening pada suatu bank.  
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BAB II 

PROSEDUR PENERIMAAN DANA NASABAH PADA 

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN 

BANTEN,Tbk KANTOR CABANG PEMBANTU CINUNUK. 

 
2.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

 Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten merupakan Bank 

milik Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan Pemerintah Propinsi Banten  

bersama-sama dengan Pemerintah Kota / Kabupaten se-Jawa Barat dan 

Banten. Dasar pendiriannya adalah Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 33 Tahun 1960 tentang Penentuan Perusahaan di 

Indonesia milik Belanda yang dinasionalisasi. 

 Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1960 

Pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan Akta Notaris Noezar Nomor 152 

tanggal 21 Maret 1961 dan Nomor 184 tanggal 13 Mei 1961 dan 

dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat nomor 

7/GKDH/BPD/61 tanggal 20 mei 1961, mendirikan PT Bank Karya 

Pembangunan dengan modal dasar untuk pertama kali berasal dari Kas 

Daerah sebesar Rp.2.500.000,00. 

 Untuk menyempurnakan kedudukan hukum Bank Karya Pembangunan 

Daerah Jawa Barat, dikeluarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat 

nomor 11/PD-DPRD/72 tanggal 27 Juni 1972 tentang kedudukan hukum 

Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat sebagai Perusahaan Daerah 

yang berusaha dibidang perbankaan. Selanjutnya melalui Peraturan Daerah 



This PDF is Created by Simpo Word to PDF unregistered version - http://www.simpopdf.com

Propinsi Jawa Barat di ubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa 

Barat. 

 Pada tahun 1992, aktivitas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat 

ditingkatkan menjadi Bank umum Devisa berdasarkan Surat Keputusan 

Direksi Bank Indonesia Nomor 25/84/KEP/DIR tanggal 2 November 1992 

serta berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 1995 mempunyai sebutan Bank 

Jabar dengan logo baru. 

 Mengikuti perkembangan perekonomian dan perbankan, maka 

berdasarkan Perda Nomor 22 tahun 1998 dan Akta Pendirian Nomor 4 

tanggal 8 April 199 berikut Akta perbaikan Nomor 8 tanggal 15 April 1999 

yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 16 April 1999, 

bentuk hukum Bank Jabar diubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi 

Perseroan Terbatas (PT). 

 Kemudian untuk memenuhi permintaan masyarakat akan jasa layanan 

perbankan yang berlandaskan Syariah, maka sesuai dengan izin Bank 

Indonesia Nomor 2/18DpG/DPIP tanggal 12 April 2000, sejak tanggal 15 

April 2000 Bank Jabar menjadi Bank Pembangunan Daerah pertama di 

Indonesia yang menjalankan Dual Banking System, yaitu memberikan 

layanan perbankan dengan sistem konvensional dan dengan sistem syariah. 

 Agar lebih leluasa dalam melaksanakan ekspansi usaha, berdasarkan 

hasil Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ) yang diselenggarakan pada 

tanggal 16 April 2001, disetujui peningkatan modal dasar Bank Jabar 

menjadi 1 Triliun. Selanjutnya berdasarkan hasil Keputusan RUPS yang 
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diselenggarakan pada tanggal 14 April 2004 dengan Akta Nomor 10 

tanggal 14 April 2004, modal dasar Bank Jabar dinaikan  dari Rp 1 Triliun 

menjadi Rp 2 Triliun. Melihat perkembangan yang terus meningkat dan 

prospek usaha yang terus membaik maka RUPS tanggal 5 April 2006 

ditetapkan bahwa modal dasar Bank Jabar dari Rp 2 Triliun menjadi Rp 4 

Triliun. 

 Pada bulan November 2007, menyusul dikeluarkannya SK Gubernur BI 

No. 9/63/kep.gbi/2007 tentang perubahan izin usaha atas nama PT Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat menjadi izin usaha atas nama PT Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, maka telah dilaksanakan 

penggantian call name dari Bank Jabar menjadi Bank Jabar Banten. 

 Pada tanggal 8 Juli 2010, Bank Jabar Banten secara resmi mencatatkan 

sahamnya di Bursa Efek Indonesia ( BEI ). Bank Jabar Banten telah 

berhasil mengukir prestasi sebagai Bank Pembangunan Daerah pertama 

yang telah melakukan penawaran perdana saham atau Initial Public 

Offering (IPO) kepada publik. 

 Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS 

LB) tanggal 31 Maret 2010 serta surat dari Bank Indonesia 

No.12/78/APBU/BD tanggal 30 Juni 2010 perihal rencana perubahan logo 

bank, maka terhitung sejak tanggal 02 Agustus 2010 call me dan logo 

berubah dari semula Bank Jabar Banten menjadi bank bjb (Sumber: 

Proposal Penawaran Bank BJB Cabang Buah Batu:1 ). 



This PDF is Created by Simpo Word to PDF unregistered version - http://www.simpopdf.com

 Adapun bank bjb KCP Cinunuk merupakan Kantor Cabang  Pembantu 

dari Cabang Buah Batu yang diperuntukkan untuk pelayanan perbankan di 

daerah Cinunuk dan sekitarnya yang dimaksudkan berfungsi untuk 

mempermudah akses para nasabah bank bjb untuk bertransaksi ataupun 

yang ingin mengajukan Kredit Usaha. bank bjb KCP Cinunuk ini pun 

merupakan perluasan jaringan bank bjb sebagai Bank Pembangunan 

Daerah untuk daerah Jawa Barat dan Banten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



This PDF is Created by Simpo Word to PDF unregistered version - http://www.simpopdf.com

2.2 Profil Perusahaan 

 Adapun profil dari perusahaan tempat praktek kerja lapangan penulis, 

dan sekaligus sebagai objek penelitian penulis adalah sebagai berikut : 

Nama Perusahaan : PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat 

 dan Banten,Tbk Kantor Cabang Pembantu  

 Cinunuk 

Alamat Perusahaan : Jalan Raya Cinunuk No.122  

 Rt.04 Rw.14 Desa Cinunuk 

 Kecamatan Cileunyi 

 Kabupaten Bandung 

Telp    : (022) 7816772 

Fax   : (022) 7816790 

Website   : http://www.bankbjb.co.id 

    ( menginduk pada website bank bjb pusat ) 

Status Badan Usaha : Perseroan Terbatas ( PT ) 

Tahun Berdiri  : Tanggal 26 September 2011 

    ( Grand Opening bank bjb KCP Cinunuk ) 

 

 

 

 

 

 

http://www.bankbjb.co.id/
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2.3 Visi, Misi, Motto dan Nilai Budaya Perusahaan 

2.3.1 Visi Perusahaan 

 Adapun visi dari bank bjb adalah “Menjadi 10 Bank terbesar 

dan sehat di Indonesia” (Sumber: Proposal Penawaran bank bjb 

Cabang Buah Batu:2). 

 

2.3.2 Misi Perusahaan 

 Adapun misi dari bank bjb adalah sebagai berikut ( Sumber: 

Proposal Penawaran bank bjb Cabang Buah Batu:2 ) : 

1. Penggerak dan Pendorong laju pembangunan di Daerah 

2. Melaksanakan penyimpanan uang Daerah 

3. Salah satu sumber pendapatan Daerah 

 

2.3.3 Motto Perusahaan 

 Selain itu untuk membangkitkan semangat dalam 

operasionalnya, bank bjb memiliki motto dalam menjalani 

bisnisnya yang dimaksudkan sebagai penyemangat dalam 

berbisnis. Adapun motto bank bjb adalah “ Mitra Usaha Menuju 

Sukses” ( Sumber: Proposal Penawaran bank bjb Cabang Buah 

Batu:2 ). 

 

 

 



This PDF is Created by Simpo Word to PDF unregistered version - http://www.simpopdf.com

2.3.4 Nilai Budaya Perusahaan 

 Selain itu bank bjb juga memiliki Nilai Budaya Perusahaan 

yang dikenal dengan GO SPIRIT. GO SPIRIT adalah kepanjangan 

dari Service Excellence, Professionalism, Integrity, Respect, 

Intelligence, Trust yang dijabarkan dalam 14 perilaku utama yaitu : 

1. Ramah, tulus, kekeluargaan yang berarti merupakan ciri khas 

bank bjb dalam berkomunikasi dengan pihak lain, baik dengan 

nasabah, shareholder, masyarakat maupun antar pegawai. 

Seluruh jajaran organisasi berkomunikasi secara ramah dan 

santun, membantu dengan tulus dan ikhlas, serta menjalin 

hubungan dengan baik dan kekeluargaan. 

2. Selalu memberikan pelayanan prima yang berarti senantiasa 

memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah dengan 

cara memahami dan menerapkan standar pelayanan bank bjb 

dengan baik dalam setiap aktivitas operasional. 

3. Cepat, tepat, akurat yang berarti sebagai bankir yang 

professional, setiap pekerjaan dilakukan dengan cepat sesuai 

dengan time schedule, menggunakan cara/metode yang tepat 

sesuai dengan tujuan dan peruntukannya, serta meminimalisir 

tingkat kesalahan baik dalam proses pekerjaan maupun hasil 

pekerjaan melalui ketelitian. 
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4. Kompeten dan bertanggung jawab yang berarti setiap 

pekerjaan, baik itu pekerjaan besar ataupun kecil, sulit ataupun 

mudah, selalu dikerjakan dengan memanfaatkan kompetensi 

yang ada di dalam diri masing-masing secara optimal dan 

dengan penuh rasa tanggung jawab. 

5. Memahami dan melaksanakan ketentuan perusahaan yang 

berarti memahami dan melaksanakan seluruh pedoman dan 

ketentuan yang berlaku dengan baik sehingga setiap pekerjaan 

dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan tidak melanggar 

peraturan. 

6. Konsisten, disiplin dan penuh semangat yang berarti selalu 

bekerja dengan disiplin, konsisten dalam melaksanakan setiap 

ketentuan bank dan penuh semangat dalam menghadapi 

tantangan. 

7. Menjaga citra Bank melalui perilaku terpuji dan menjunjung 

tinggi etika yang berarti setiap pegawai berperilaku terpuji, 

tidak melanggar norma dan ketentuan yang berlaku dan 

menjunjung tinggi kode etik perbankan. 

8. Fokus pada nasabah yang berarti menghormati dan perhatian 

kepada nasabah, senantiasa menjadikan nasabah sebagai mitra 

utama yang perlu diberikan layanan prima dan membantu 

memberikan solusi kepada nasabah. 
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9. Peduli pada lingkungan yang berarti memberikan kontribusi 

positif kepada lingkungan baik kepada masyarakat maupun 

kepada lingkungan hidup. Setiap pegawai memberikan 

perhatian terhadap masalah yang terjadi di lingkungan dan 

memberikan kontribusi positif dengan cara membantu 

memecahkan masalah. 

10. Selalu memberikan solusi yang terbaik yang berarti senantiasa 

bekerja dan berpikir untuk memecahkan masalah 

menggunakan akal pikiran yang sehat sehingga diperoleh 

solusi terbaik. 

11. Berkeinginan kuat untuk mengembankan diri yang berarti 

selalu berusaha memperluas wawasan, pengetahuan dan 

keterampilan kerja sebagai kontribusi terbaik demi kemajuan 

bank bjb. 

12. Menyukai perubahan yang positif yang berarti Selalu bersifat 

terbuka terhadap perubahan yang muncul dan berpikiran 

positif (positif thinking). 

13. Menumbuhkan Transparansi, Kebersamaan dan Kerjasama 

yang sehat yang berarti senantiasa jujur, saling percaya, saling 

mendukung dan membangun kerjasama tim yang kuat dan 

sehat. 

14. Menjaga rahasia bank dan perusahaan yang berarti memahami 

dan melaksanakan semua ketentuan yang berkaitan dengan 

rahasia bank, rahasia perusahaan dan rahasia jabatan. 

( Sumber : www.bankbjb.co.id) 

 

 

 

 

 

http://www.bankbjb.co.id/
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2.4 Struktur Organisasi 

 Adapun struktur organisasi yang ada di bank bjb KCP Cinunuk adalah 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi bank bjb KCP Cinunuk Periode 2011 – Sekarang 

Sumber : Supervisor bank bjb KCP Cinunuk 

Hubungan Langsung 

 
Fitri Purnamasari 
Costumer Service 

 
R. Ajeng Retno W. 

Back office 

 
Nita Kartikasari 

Sub Branch Manager 

 
Tanti Miranti Stani 

Supervisor 

 
Rifani Chandrawati 

Teller 

 
Anggi Anggresna 
Processor DSA 

 
Kukuh Pujo K. 
Analis Kredit 

 
Marketing Support 

 
Aji Prastowo 
Admin Kredit 

Hubungan  Tidak Langsung 



This PDF is Created by Simpo Word to PDF unregistered version - http://www.simpopdf.com

2.5 Hasil Observasi 

2.5.1 Prosedur Penerimaan Dana oleh Teller 

 Penghimpunan dana bank bukanlah pekerjaan sepele yang 

otomatis dapat dilakukan oleh bank semenjak didirikannya. 

Beberapa hal pokok mengenai kredibilitas bank yang perlu 

diperhatikan dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat 

adalah sebagai berikut (Rimsky K. Judissenno, 2005:149) : 

1. Kepercayaan masyarakat terhadap bank sebagai agent of trust. 

Kepercayaan dapat tumbuh dengan cara menunjukan financial 

bagi bank-bank yang baru berdiri, kemudian diikuti dengan 

menunjukan pelayanan yang baik, tingkat kesehatan bank, dan 

memberikan rasa aman dan kepastian bagi nasabah dan pihak-

pihak lainnya yang terkait. 

2. Mitra terpercaya dalam pengembangan dan pembangunan, 

dalam arti bank mampu meyakinkan nasabahnya bahwa dana 

yang tersimpan akan memberikan banyak manfaat dan 

keuntungan dengan risiko seminimal mungkin. 

3. Agent of service, dalam arti bank memberikan solusi kemudahan 

berbagai transaksi yang aman, cepat, tepat dan terpercaya. 
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 Kemudian dalam melaksanakan operasional perbankan di 

Teller, ada beberapa peralatan yang harus dipersiapkan antara lain 

satu set komputer yang telah terkoneksi/online dengan pusat sistem 

bank, mesin penghitung uang, cash box untuk penyimpanan uang 

tunai, lampu ultra violet untuk memeriksa keabsahan dokumen dan 

keaslian uang kertas, specimen atau contoh kartu tanda tangan 

nasabah, benang pengikat, kertas ban uang serta stempel. 

 Dari hasil Interview (wawancara) dan observasi lapangan yang 

dilakukan oleh penulis, dapat dijelaskan bahwa prosedur 

penerimaan dana tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Nasabah datang ke Bank dan kemudian diarahkan oleh security 

ke tempat pengisian slip setoran untuk terlebih dahulu mengisi 

slip setoran atau applikasi sebelum bertransaksi ke Teller Bank. 

2. Nasabah menuju Teller untuk bertransaksi dengan membawa 

uang dan slip setoran yang sebelumnya sudah diisi. 

3. Dana diterima oleh Teller kemudian dihitung dengan cara 

manual dan untuk lebih memastikan ketepatan dalam 

menghitung uang yang diberikan nasabah, uang tersebut lalu 

dihitung kembali dengan mesin penghitung uang. Untuk 

penggunaan mesin penghitung uang, biasanya dipergunakan 

untuk lembar uang dalam jumlah besar. 

4. Kemudian di validasi oleh Teller melalui komputer yang ada 

pada Teller dengan menggunakan sistem khusus untuk Teller. 
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5. Selanjutnya Teller akan mencetak/print out transaksi yang baru 

saja dilakukan pada buku tabungan nasabah. Print out tersebut 

merupakan bukti bahwa dana yang disetorkan oleh nasabah 

telah benar-benar masuk ke rekening nasabah. 

6. Teller akan mengembalikan buku tabungan dan karbonis slip 

setoran kepada nasabah setelah selesai transaksi. 

7. Setelah jam pelayanan untuk umum selesai, biasanya berakhir 

pada pukul 15.00 wib Teller akan menjurnal aplikasi-aplikasi 

setoran tersebut sesuai dengan nomor transaksi yang telah di 

validasi. 

8. Selanjutnya jika semua berkas telah selesai dijurnal dengan rapi, 

maka berkas tersebut akan diserahkan kepada Sub Branch 

Manager bank selaku pejabat bank. Sub Branch Manager dalam 

hal ini berfungsi untuk memeriksa kembali transaksi yang 

terjadi pada hari yang bersangkutan, dan mengotorisasi berkas-

berkas tersebut. 

9. Dan terakhir, berkas yang telah di periksa oleh Sub Branch 

Manager tersebut disimpan diruang penyimpanan berkas untuk 

diarsipkan. 
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2.5.2 Dokumen yang digunakan 

 Dokumen yang digunakan dalam penerimaan dana oleh Teller 

pada bank bjb KCP Cinunuk adalah slip setoran atau aplikasi 

setoran. Slip setoran ini terdiri atas beberapa komponen utama 

yaitu : 

1. Kolom tanggal transaksi, menunjukan tanggal terjadinya 

transaksi penyetoran tersebut. 

2. Kolom nomor rekening dan nama pemegang rekening. 

3. Kolom penyetor, yang berfungsi memberitahukan siapa yang 

menyetor dana tersebut ke Teller. 

4. Kolom nominal, yang menunjukan besarnya nominal uang 

yang akan disetor. 

5. Kolom terbilang, yang menunjukan besarnya nominal uang 

dalam bentuk huruf. 

6. Kolom tanda tangan penyetor. 

7. Kolom tanda tangan pejabat bank. Kolom ini hanya bisa diisi 

oleh bank. 

8. Kolom checklist seperti jenis setoran, jenis mata uang, jenis 

rekening, dan status kependudukan. 

9. Dan yang terakhir adalah Kolom validasi, yang merupakan 

bukti keabsahan transaksi tersebut telah di otorisasi oleh 

system Teller. 
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 Informasi yang didapatkan dari slip setoran / aplikasi setoran 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi tentang waktu terjadinya transaksi 

tersebut. 

2. Memberikan informasi tentang penyetor dan nomor 

rekeningnya. 

3. Memberikan informasi tentang seberapa besar dana yang telah 

diterima oleh Teller atas nomor rekening tersebut. 

 

2.5.3 Fungsi-fungsi yang terkait 

 Terdapat tiga fungsi pokok yang terkait langsung dengan 

operasional Teller. Fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Back Office 

2. Supervisor 

3. Sub Branch Manager 

 Back Office berfungsi untuk melakukan pemindahbukuan saldo 

yang ada pada rekening nasabah. Dalam hal pemindahbukuan saldo 

rekening nasabah, Teller tidak mempunyai kewenangan untuk 

melakukan hal tersebut. 

 Supervisor berfungsi untuk meregistrasi kliring dan 

mengotorisasi transaksi. Fungsi Supervisor untuk mengotorisasi 

transaksi dikarenakan transaksi tersebut diluar kuasa Teller. 

Biasanya transaksi yang memerlukan otorisasi supervisor adalah 
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transaksi yang jumlahnya diatas Rp 25.000.000,-( Dua Puluh Lima 

Juta Rupiah). 

 Sub Branch Manager berfungsi untuk memeriksa uang yang ada 

di kas dengan nominal yang ada pada laporan denominasi uang kas 

bank. Hal tersebut dilakukan oleh Sub Branch Manager sebelum 

uang dimasukan kedalam brankas bank.  

 

2.5.4 Informasi yang dihasilkan 

 Secara umum tujuan pembuatan laporan keuangan suatu bank 

adalah sebagai berikut (Kasmir, S.E., M.M., 2008:254) : 

1. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah aktiva dan 

jenis-jenis aktiva yang dimiliki. 

2. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah kewajiban 

dan jenis-jenis kewajiban, baik jangka pendek maupun jangka 

panjang. 

3. Memberikan informasi keuangan tentang modal dan jenis 

modal bank pada waktu tertentu. 

4. Memberikan informasi tentang hasil usaha yang tercermin dari 

jumlah pendapatan yang diperoleh dan sumber-sumber 

pendapatan bank tersebut. 

5. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah biaya-biaya 

yang dikeluarkan dan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan dalam 

periode tertentu. 
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6. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang 

terjadi dalam aktiva, kewajiban, dan modal suatu bank. 

7. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen dalm suatu 

periode dari hasil laporan keuangan yang disajikan. 

 Menurut Ir. Drs.Lukman Dendawijaya, MM (2005:26) dalam 

bukunya Manajemen Perbankan, menjelaskan bahwa aktivitas 

bank dapat dikategorikan menjadi enam kategori utama. Aktivitas 

tersebut antara lain adalah perkreditan, marketing, treasury, 

operations, pengelolaan SDM dan audit. Adapun pada salah satu 

aktivitas bank yaitu operations, terdapat beberapa kegiatan bank 

antara lain: 

1. Administarsi dan pembukuan bank. 

2. Penyusunan semua jenis laporan keuangan. 

3. Mempersiapkan laporan bank untuk Bank Indonesia, 

khususnya laporan bulanan. 

4. Mempersiapkan laporan untuk Bapepam (untuk bank yang 

telah go public). 

5. Mengelola kegiatan yang berkaitan dengan electronic data 

processing (EDP) dalam bank, termasuk penggunaan 

hardware, software, tenaga programming, system analyst, 

operators, dan lain-lain. 

6. Menangani kegiatan dalam bidang umum dalam bank seperti 

pengelolaan gedung kantor. 



This PDF is Created by Simpo Word to PDF unregistered version - http://www.simpopdf.com

 Sesuai dengan penjelasan diatas, informasi yang dihasilkan 

dari kegiatan penerimaan dana oleh Teller pada bank bjb KCP 

Cinunuk ada dua macam laporan. Kedua macam laporan tersebut 

adalah laporan Denominasi Uang Kas Bank dan Jurnal Transaksi 

Per User. 

 Denominasi Uang Kas Bank adalah laporan yang dibuat oleh 

Teller sebagai laporan kepada pimpinan dan perusahaan tentang 

berapa banyak uang kas yang ada di bank, mulai dari uang 

pecahan Rp 100.000,- sampai dengan uang logam Rp 500,-. 

 Jurnal Transaksi Per User adalah laporan yang dibuat oleh 

Teller sebagai laporan kepada pimpinan dan perusahaan terhadap 

transaksi yang terjadi pada hari yang bersangkutan, mulai dari 

transaksi pertama pada saat dibukanya pelayanan untuk umum 

sampai dengan transaksi terakhir pada saat ditutupnya pelayanan 

untuk umum. 

 Kedua laporan tersebut merupakan sebagian kecil laporan 

yang harus dibuat oleh sebuah bank sebagai laporan 

pertanggungjawaban atas operasionalnya. 
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BAB III 

KESIMPULAN DAN SARAN 

3.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan  hasil dan analisa dari bab sebelumnya maka penulis dapat 

mengambil beberapa kesimpulan tentang Prosedur Penerimaan Dana oleh 

Teller pada bank bjb KCP Cinunuk. 

 Adapun kesimpulan-kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Prosedur penerimaan dana oleh Teller hanya bisa dilakukan oleh Teller 

sebagai kuasa kas maksimal nominal uang yang diterima adalah Dua 

Puluh Lima Juta Rupiah. Jika melebihi jumlah nominal tersebut, maka 

Teller harus meminta otorisasi dari Supervisor. 

2. Dalam melakukan operasionalnya, Teller tidak bisa bekerja sendiri. Ini 

di buktikan dengan adanya fungsi-fungsi yang terkait pada saat 

operasional Teller. 

3. Teller wajib memberikan dan membuat laporan Denominasi Uang Kas 

Bank sebagai laporan atas jumlah uang yang ada di kas Bank. 

4. Teller wajib memberikan dan membuat laporan Jurnal Transaksi Per 

User setiap akhir hari kerja sebagai laporan dan lampiran atas transaksi 

penerimaan dan pengeluaran dana pada hari terkait. 
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3.2 Saran 

 Adapun saran penulis mengenai Prosedur Penerimaan Dana oleh Teller 

pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Kantor 

Cabang Pembantu Cinunuk yaitu : 

1. Meningkatkan pelayanan terhadap nasabah, baik dalam tutur kata saat 

melayani nasabah maupun body language Teller seperti mimik muka, 

lirikan mata, mulut ,dll. 

2. Meningkatkan ketelitian dalam melayani nasabah, terutama saat 

menghitung uang yang diberikan nasabah. Meningkatkan ketelitian 

tersebut dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya selisih kurang 

uang yang ada di kas dengan laporan Teller. 
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