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BAB III 

METODE PENULISAN 

 

 

3.1 Tempat dan waktu pelaksanaan PKL 

Tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan berlokasi di PT. BPR Eka Bumi 

Artha Cabang Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Ahmad Yani 

No.20Bandar Lampung dan waktu pelaksanaannya dari tanggal 4 Februari sampai 

dengan 3 April 2014. 

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian dibagi menjadi dua, yaitu: 

A. Metode Pustaka 

Yaitu dengan mempelajari beberapa lieterature dan bahan bacaan yang 

berhubungan dengan penulisan ini. 

B. Metode Lapangan 

1. Peneliti melakukan pengamatan dengan melakukan Praktik Kerja 

Lapangan selama 2 bulan di PT. BPR Eka Bumi Artha Cabang Bandar 

Lampung. 
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2. Peneliti melakukan wawancara yaitu dengan mengumpulkan data dan 

informasi dengan tanya jawab langsung dengan menggunakan pedoman – 

pedoman yang ada. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data menggunakan dua cara: 

1. Data Sekunder 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari literatur 

sebagai landasan pemikiran yang berhubungan dengan penelitian laporan. 

2. Data Primer 

Data yang sudah jadi, atau data yang didapatkan dari tempat Praktik Kerja 

Lapangan . Data primer berupa: 

a. Observasi, yaitu tekhnik pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan langsung untuk mengetahui secara lansung pelaksaan 

kegiatan di dalam perusahaan. 

b. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data berupa data atau arsip 

perusahaan serta catatan-catatan atau peristiwa yang terjadi di 

perusahaan yang erat kaitannya dengan judul laporan akhir. 

c. Interview,  atau yg dikenal dengan wawancara ini dilakukan dengan 

cara Tanya jawab langsung dengan kepala seksi pendanaan dan staff di 

perusahaan. 
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3.4 Metode Analisis Data 

Dalam menganalisis data penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis 

data berupa Analisis Kualitatif yang dilakukan dengan menganalisis permasalahan 

yang ada dengan pendekatan bauran pemasaran. 

 

3.5 Gambaran Umum Perusahaan 

3.5.1 Sejarah Singkat Perusahaaan 

Pada awalnya PT. BPR Eka Bumi Artha (Bank Eka) merupakan sebuah Bank 

Pasar Kosgoro yang didirikan pada awal tahun 1967 dan belum berbadan hukum 

karena pada saat itu belum ada ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang 

usaha Bank Pasar.  Para pendiri dan pemilik Bank Eka pada saat itu adalah para 

tokoh masyarakat yang berada di daerah Metro. 

Sejalan dengan telah dikeluarkannya Undang-undang Perbankan Nomor 14 tahun 

1967, maka pada tanggal 6 agustus 1970 Menteri Keuangan mengirimkan surat 

kepada Direksi Bank Indonesia dengan nomor : B.33/MK/IV/1970 mengenai 

pendirian Bank Desa dab Bank Pasar. Masih berkaitan dengan surat edaran 

perbankan tersebut, dikeluarkan pula surat edaran yang ditunjukkan kepada 

seluruh Lembaga Perbankan yang ada, yang menyatakan bahwa pendirian Bank 

Desa maupun Bank Pasar terlebih dahulu harus memperoleh izin dan Menteri 

Keuangan. 

Kemudian pada tanggal 21 Jamuari 1971, Bank Indonesia dengan Nomor 

3/829/UPPB/PPB yang berisi tentang pedoman-pedoman sementara mengenai 
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usaha Bank Pasar. Berdasarkan surat dari kedua pejabat otoritas tersebut, maka 

para pendiri Bank Pasar Kosgoro sepakat untuk melanjutkan usaha Bank Pasar 

agar berbadan hukum dan sekaligus mematuhi ketentuan pemerintah yang 

mengatur tentang Bank Pasar. 

Untuk menghindari terjadinya kerancuan dikemudian hari, maka pada tanggal 28 

Agustus 1972 para anggota sepakat untuk mengubah nama Bank Pasar Kasgoro 

menjadi Bank Pasar Eka Karya dihadapan Notaris Nomor 49 dan akta tersebut 

telah didaftarkan pada kepanitiaan Pengadilan Negeri Metro dengan Nomor 

08/1974/PN.M. 

Berdasarkan Akta Notaris tersebut, maka diajukanlah permohonan kepada 

Menteri Keuaga untuk memperoleh izxin Bank Pasar. Selanjutnya Bank Pasar 

Eka Karya memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia 

yaitu berupa surat Menteri Keuangan Nomor : Kep-149/DJM/III.3/3/1973 tentang 

pelanjutan usaha Bank Pasar Eka Karya sebagai lembaga keuangan secara hukum 

telah diakui oleh pemerintah dan dilindungi oleh Undang-Undang. 

Akta pendirian Bank Pasar Eka Karya tersebut dimintakan persetujuan dari 

Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Tetapi permohonan tersebut ditolak 

karena adanya kesamaan nama perseroan dengan perusahaan lain. Oleh karena itu, 

melalui akta Nomor 5 tanggal 8 September 1967 yang dibuat dihadapan Notaris 

Halim Kurniawan, diadakanlah perubahan nama PT Bank Pasar Eka Karya 

Menjadi PT Bank Pasar Eka Bumi Artha. Perubahan nama tersebut akhirnya dapat 

diterima oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat 
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Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : Y.A.5/572/7 tanggal 8 Desember 

1967. 

Perubahan nama peseroan tersebut telah memperoleh persetujuan dari 

Departemen Keuangan Republik Indonesia melalui surat keterangan melanjutkan 

Usaha Bank Pasar. Selanjutnya tanggal 28 Agustus 1972 diperingati sebagai hari 

jadi Bank Pasar Eka Bumi Artha. 

Krisis yang melanda Bangsa Indonesia pada pertengan tahun 1997 juga 

berdampak terhadap kelangsungan dan kinerja Bank Eka.Tetapi, dengan kerja 

keras dan usaha yang tidak kenal lelah, Bank Eka telah berhasil menjadikan 

momentum krisis sebagai salah satu pembuktian menjadi Bank yang sehat dan 

mengalami pertumbuhan dengan baik dan terkendali. 

Pada tahun 2000, Bank Eka membuka Kantor cabang di Bandar Lampung yang 

dipimpin oleh kepala cabang yang bernama Ir. Setiawan dan dibantu oleh kurang 

lebih 30 orang karyawan yang terdiri dari 3 kepala seksi, 1 kepala bagian umum 

yang masing-masing memiliki bawahan. Kantor cabang tersebut sekarang 

beroperasi di Jalan Ahmad Yani No.20 Bandar Lampung. 

Kemudian pada tahun 2002, Bank Eka melakukan merger dengan PT. BPR Artha 

Masyarakat di Way Jepara Lampung Timur dan PT. BPR intidaya Masyarakat 

yng terletak di Bandar Jaya, Lampung Tengah. Hingga saat ini, Bank Eka telah 

memiliki 10 Kantor yang beroperasi di seluruh Kota/Kabupaten di 

Lampung.Sehingga Bank Eka kini telah mampu menjadi “Regional Bank” dan 

menjadi BPR terbesar di Indonesia. 
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PT BPR Eka Bumi Artha memiliki area office yang tersebar di sepuluh wilayah, 

yaitu : 

1. Metro (Kantor Pusat Operasional) 

2. Bandar Lampung (Kantor Cabang) 

3. Way Jepara (Kantor Cabang) 

4. Bandar Jaya (Kantor Cabang) 

5. Kotabumi (Kantor Cabang) 

6. Kalianda (Kantor Cabang) 

7. Pringsewu (Kantor Cabang) 

8. Liwa (Kantor Cabang) 

9. Unit II Tulang Bawang (Kantor Cabang) 

10. Baradatu (Kantor Cabang) 

3.5.2 Jenis- jenis Produk PT. BPR Eka Bumi Artha 

Adapun jasa dan layanan yang terdapat dalam PT. BPR Eka Bumi Artha adalah 

sebagai berikut : 

1. Simpanan Tabungan Masyarakat 

Merupakan Tabungan yang dipersembahkan untuk melayani 

masyarakat agar dana simpanannya memberikan manfaat maksimal. 

 

2. Tabungan Eka Save 

Merupakan produk tabungan yang dipersembahkan bagi mereka yang 

menginginkan adanya hadiah disamping bunga yang menarik.Hadiah 

tersebut di undi setiap 6 bulan sekali 
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3. TABUNGAN ARISAN 

Merupakan produk simpanan yang dikemas dalam bentuk arisan 

modern, dimana nasabah yang memenangkan undian tidak wajib 

menyetor pada tahan berikutnya. 

 

4. Simpanan mahasiswa dan Anak Sekolah 

Merupakan produk tabungan yang melayani nasabah mahasiswa dan 

siswa sekolah dengan beasiswa pendidikan. 

 

5. Deposito 

Merupakan simpanan berjangka yang hanya bias di ambil pada saat 

jatuh tempo. 

 

6. Kredit Program Gaji Berdayaguna 

Merupakan kredit yang melayani pegawai negeri dalam rangka 

memberdayakan penggunaan  gaji dengan baik dan bermanfaat secara 

optimal. 

 

3.5.3Visi, Misi, dan Tujuan PT. BPR Eka Bumi Artha 

a. Visi 

Menjadi Bank regional terbaik di Lampung dengan sumber daya manusia 

berkualitas dan memiliki integritas yang teruji 
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b. Misi 

Menjadi infrastruktur keuangan yang memberikan peluang bagi pemerataan 

pembangunan perekonomian wilayah yang berorientasi pada pembangunan usaha 

kecil mikro menuju kesejahteraan bersama rakyat 

c. Tujuan 

PT. BPR Eka Bumi Artha mempunyai tujuan-tujuan yaitu : 

a. Memberikan kepuasan nasabah melalui penyedian jasa keuangan yang 

terbaik dalam kualitas, paling aman, dan paling menguntungkan bagi 

nasabah 

b. Meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan 

c. Memberikan hasil terbaik bagi pemilik perusahaan 

 

3.5.4Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi suatu perusahaan adalah skema atau bagan system organisasi 

dari suatu badan usaha atau organisasi lainnya. Dengan meningkatnyapersaingan 

antar Bank dan kemajuan teknologi perbankan yang semakin kompleks saat ini, 

tentunya direksi memandang perlu menyempurnakan system organisasi dan tata 

cara kerja PT. BPR Eka Bumi Artha. 

Struktur organsasi PT. BPR Eka Bumi Artha Cabang Bandar Lampung dapat 

dilihat pada bagan berikut : 

 



29 
 

STRUKTUR ORGANISASI PT BPR EKA BUMI ARTHA CABANG BANDAR LAMPUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 : Struktur Organisasi PT BPR Eka Bumi Artha Cabang Bandar Lampung 

(Sumber : PT BPR Eka Bumi Artha Cabang Bandar Lampung, 2014)
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Keterangan Struktur Organisasi 

1. Kepala Cabang 

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab : 

a. Mengkoordinasi seluruh kegiatan di kantor cabang sesuai dengan 

program kerja dan besarnya anggaran yang ditetapkan. 

b. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan tabungan, deposito, arisan, 

dan kredit. 

c. Menyelenggarakan koordinasi terhadap kegiatan-kegiatan di kantor 

cabang serta mengajukan usulan perbaikan system prosedur 

penyelenggaraan pelayanan di kantor cabang 

d. Bertanggung jawab atas kebenaran penelitian perhitungan transaksi 

perbankan di kantor cabang. 

e. Bertanggung jawab atas pelaksanaan penimbaan dan peningkatan 

mutu pegawai di unit kerjanya. 

f. Membuat laporan berkala kepada Dewan Direksi Pusat. 

g. Menyajikan laporan bulanan pengendalian dan penyimpanan saran 

perbaikan kepada kantor pusat/kantor cxabang dengan tembusan 

kepada Direksi Utama. 

 

2. Satuan Pengawas Intern (SPI) 

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab : 

a. Melakukan kegiatan pengawasan terhadap kegiatan yang 

berlangsung di kantor cxabang. 
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b. Mengedit transaksi di kantor cxabang maupun di kantor pusat. 

c. Menyimpan arsip-arsip yang ada. 

d. Melakukan penelitian dan evaluasi atas system pengendalian mutu. 

e. Menyusun rencxana kerja pengendalian mutu operasional kantor 

pusat/kantpr cxabang sesuai dengan pengarahan Direksi Utama. 

f. Bertanggung jawab kepada direksi. 

 

3. Kepala Unit Pendanaan 

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab : 

a. Melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan pendanaan. 

b. Melakukan koordinasi dan pengawasan pada bagian seksi 

pendanaan. 

c. Bertanggung jawab dan menindaklanjuti keluhan pelayanan yang 

diterima dengan tindakan koreksi dan pencxagahan guna perbaikan 

mutu pelayanan. 

d. Melaksanakan ketaatan dan kepatuhan dalam menjaga kerahasiaan 

Bank. 

e. Bertanggung jawab terhadap segala kegiatan pendanaan kepada 

pimpinan cabang. 
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4. Kepala Unit Kerja 

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab : 

a. Melaksanakan segala kegiatan perkriditan yang menjadi 

kewenangan kantor cabang. 

b. Melakukan koordinasi dan pengawasan pada unit kerja bagian 

kredit atas dokumentasi blanko permohonan perjanjian kredit dan 

jaminan. 

c. Melaksanakan kegiatan pemasaran kredit. 

d. Memberikan penilaian jaminan kredit terhadap nasabah yang 

mengajukan permohonan kredit. 

e. Member persetujuan atas permohonan kredit pada bagian seksi 

kredit. 

 

5. Kepala Seksi Keuangan 

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab : 

a. Bertanggung jawab terhadap segala kegiatan keuangan kepada 

pimpinan cabang. 

b. Melaksanakan pemantauan atas transaksi-transaksi non tunai, 

aktualisasi, amortisasi, dan perhitungan-perhitungan atas rekening 

antipasif dan transtitoris kantor cabang secara berkala. 

c. Mengelolamanajemen likuiditas. 

d. Mengkoordinasi data akuntansi. 

e. Melakukan pembayaran kebutuhan rutin kantor cabang melalui kas 

(tunai). 
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f. Bekerjasama dengan bank-bank lain yang telah ditunjuk dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya. 

g. Mengelola operasional bidang jeuangan. 

h. Mengkoordinir divisi-divisi yang ada dibawahnya. 

 

6. Teller 

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab : 

a. Menerima setoran atau penarikan produk dan jasa bank. 

b. Mencocokkan spacimen nasabah. 

c. Memeriksa keaslian uang dengan menggunakan ultraviolet. 

d. Mengimput semua transaksi kedalam computer. 

e. Memilih dan menghitung uang untuk penyetoran ke Bank 

Indonesia dan penarikan uang untuk nasabah. 

f. Diakhir hari melakukan pencocokan uang dan transaksi yang 

diinput kedalam computer. 

 

7. Accounting 

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab : 

a. Mempersiapkan bukti-bukti dan melaksanakan pencatatan 

transaksi antar kantor serta melakukan atas transaksi- transaksi 

antar kantor. 

b. Membukukan transaksi keuangan non tunai. 
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c. Melakukan penyesuaian beban dan pendapatan pereusahaan non 

tunai. 

d. Melaporkan seluruh hasil transaksi keuangan non tunai. 

 

8. Customer Service 

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab : 

a. Melayani segala kebutuhan nasabah. 

b. Menawarkan dan menjelaskan produk-produk dan jasa-jasa bank 

kepada nasabah. 

c. Mengisi aplikasi data nasabah kedalam computer. 

d. Menginput data arisan calon nasabah. 

e. Mengganti dan memperbarui nama nasabah baru. 

f. Pembuatan Anjungan Tunai Mandiri (pembukaan, penutupan, serta 

mengupdate anjungan tunai mandiri). 

g. Mengupdate jangka waktu deposito dan bunga (memindah bunga 

ke tabungan lain). 

 

9. Office Boy 

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab : 

a. Menjaga keamanan di tempat kerja. 

b. Membuat minuman untuk setiap karyawan dan kepala cabang. 

c. Menata ruangan sehingga terlihat rapih dan bersih. 
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10. Driver 

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab: 

a. Menjemput dan mengantar karyawan dari rumah ke tempat kerja. 

b. Mengatarkan karyawan ke lokasi dimana akan melakukan 

pemasaran produk. 

c. Melayani kebutuhan transportasi baik untuk kebutuhan intern 

(karyawan) maupujn ekstern (nasabah). 

 

11. Satpam 

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab : 

a. Menjaga keamanan di tempat kerja. 

b. Mendampingi kasier dalam melakukan penarikan dan penyetoran 

pada Bank Indonesia maupun pada Bank lainnya. 

 

 

 

 

 


