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BAB III 

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1. Gambaran Umum Perusahaan 

3.1.1. Sejarah Perusahaan 

Sejarah PT Bank Woori Saudara  Indonesia 1906, Tbk, selanjutnya disebut 

“BWS”, atau “Perseroan”, bermula pada tahun  1906 ketika Organisasi Saudagar 

Passer Baroe yang diprakarsai oleh H. Basoeni, H. Damiri, H. Bajoen, bersama 

tujuh saudagar lainnya, mendirikan organisasi di bidang ekonomi bernama 

Himpoenan Soedara (“HS”), yang bertujuan untuk menyalurkan usaha jasa 

keuangan simpan-pinjam. Organisasi ini memperoleh pengesahan sebagai 

“Vereeniging” atau “Perkumpulan” berdasarkan peraturan pada zaman kolonial 

Belanda yaitu Keputusan Pemerintah Umum No. 33 tanggal 4 Oktober 1913 yang 

telah diubah dan disahkan terakhir berdasarkan Keputusan Umum No. 15 tanggal 

16 Oktober 1935. Perkumpulan Himpoenan Soedara secara resmi mendapatkan izin 

untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Tabungan berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri Keuangan republik Indonesia No. 249.542/U.M II tanggal 11 

November 1955. 

Pada tahun 1974, dilakukan perubahan bentuk hukum Perkumpulan 

Himpoenan Soedara menjadi Perseroan Terbatas dengan Nama “PT Bank 

Tabungan HS 1906” Perubahan bentuk menjadi badan hukum tersebut dilakukan 

berdasarkan Akta Pendirian No. 30 tanggal 15 Juni 1974 yang dibuat dihadapan 

Noezar, S.H., Notaris di Bandung. Akta pendirian ini telah mendapat persetujuan 
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dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia) berdasarkan Surat Keputusan No.Y.A.5/224/3 

tanggal 30 Juni 1975 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik 

Indonesia No. 69 tanggal 29 Agustus 1975, Tambahan Berita Negara No. 448. 

Pada tahun 1992, terjadi perubahan kepemilikan saham Bank dengan 

masuknya Ir. Arifin Panigoro beserta PT Medco Intidinamika (dahulu bernama PT 

Meta Epsi Intidinamika Corporation) (“Medco Group”) sebagai pemegang saham 

mayoritas Bank. Pada tahun yang sama nama PT Bank Tabungan HS 1906 berubah 

menjadi “PT Bank HS 1906” berdasarkan Akta No. 57 tertanggal 18 April 1992, 

dibuat dihadapan Tien Norman Lubis, SH, Notaris di Bandung. Akta tersebut telah 

mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman  Republik Indonesia (sekarang 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) berdasarkan Surat 

Keputusan No. C2-10571.HT.01.04.TH.92 tertanggal 30 Desember 1992. Bank 

mendapatkan izin untuk beroperasi sebagai Bank Umum berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-067/KM.17/1993 

tertanggal 7 April 1993. 

Pada tahun 2004, PT Bank HS 1906 berubah nama menjadi “PT Bank 

Himpunan Saudara 1906” berdasarkan Akta No. 31 tertanggal 17 Mei 2004, dibuat 

dihadapan Rita Novita, SH, sebagai pengganti dari Tien Norman Lubis, SH, Notaris 

di Bandung. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman 

dan Hak Asasi Manusia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia) berdasarkan Surat Keputusan No. C-25272 HT.01.04.TH.2004 

tertanggal 11 Oktober 2004. 
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Tahun 2006 merupakan babak baru bagi Bank dengan menjadi Perusahaan 

Terbuka melalui Penawaran Umum Saham Perdana kepada masyarakat (Initial 

Public Offering) atas 500.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham, 

harga penawaran Rp115 per saham dan melakukan pencatatan pada Bursa Efek 

Indonesia (dahulu Bursa Efek Jakarta) dengan kode “SDRA” pada tanggal 15 

Desember 2006. Sehubungan dengan penawaran umum perdana tersebut, Bank 

telah memperoleh Surat Pernyataan Efektif No. S-3065/BL/2006 tanggal 4 

Desember 2006. Nama PT Bank Himpunan Saudara 1906 brerubah menjadi “PT 

Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk” berdasarkan Akta No. 05 tertanggal 26 April 

2006, dibuat dihadapan Meiyoe Halimatussyadiah, SH, Notaris di Jakarta, yang 

telah mendapatan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia berdasarkan surat Keputusan No. C17928 HT.01.04.th.2006 

tertanggal 20 Juni 2006. Pada tahun tersebut, Bank memperkenalkan nama 

panggilan komersialnya yaitu “Bank Saudara” disertai dengan perubahan Logo 

Perusahaan.  

Seiring dengan perkembangan bisnis Bank, pada tahun 2007 Bank 

mendapatkan izin sebagai Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua 

bapepam–LK No. Kep-01/BLK/Kstd/2007 tertanggal 12 September 2007. Pada 

tahun 2008, Bank mulai beroperasi sebgai Bank Umum Devisa berdasarkan Surat 

Keputusan Deputi  Gubernur Bank Indonesia No. 10/2/KEP.DpG/2008 tertanggal 

22 Februari 2008. Pada tahun 2009, Bank mendapatkan penunjukan sebagai Bank 

Persepsi/Devisa Persepsi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia No. S-621II MK.5/2009, tanggal 14 Oktober 2009. 
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Kinerja dan reputasi Bank cukup baik telah menarik perhatian dari Woori 

Bank Korea, salah satu Bank tertua dan terbesar di Korea yang berkedudukan di 

Korea Selatan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bank, pada awal tahun 

2014 Bank menjalin kerja sama strategis dengan Woori Bank Korea. Kerja sama 

tersebut ditandai dengan masuknya Woori Bank Korea dan PT Bank Woori 

Indonesia (anak perusahaan dari Woori Bank Korea di Indonesia) sebagai 

pemegang saham Bank. Perubahan susunan pemegang saham tersebut dilakukan 

melalui proses pengalihan saham milik Ir. Arifin Panigoro dan PT Medco 

Intidinamika kepada Woori Bank Korea dan PT Bank Woori Indonesia 

sebagaimana tercantum dalam Akta No.66 tertanggal 28 Januari 2014, dibuat 

dihadappan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang pemberitahuan 

perubahannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan 

Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Inndonesia 

berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10-08988 tertanggal 6 Maret 2014. 

Pada akhir tahun 2014, PT Bank Woori Indonesia secara resmi melakukan 

penggabungan usaha (merger) ke dalam Bank dengan diterbitkannya Surat 

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-

00128.40.40.2014 tertanggal 30 Desember 2014. Dngan telah efektifnya 

penggabungan usaha, nama PT Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk berubah 

menjadi “PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk” berdasarkan Akta No. 42 

tertanggal 24 Desember 2014, dibuat dihadapan Fathihah Helmi, SH, Notaris di 

Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-
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00128.40.40.2014 tertanggal 30 Desember 2014. Dengan telah efektifnya 

penggabungan usaha (merger), Bank merubah nama komersialnya dari sebelumnya 

“Bank Saudara” menjadi “Bank Woori Saudara” diikuti dengan perubahan logo. 

Penggabungan usaha tersebut merupakan pelaksanaan komitmen dari Woori Bank 

Korea sebagai Pemegang Saham Pengendali Bank untuk mendukung penuh hanya 

pada 1 (satu) bank di Indonesia. Dengan penggabungan ini, BWS akan menjadi 

sebuah Bank yang akan menempati posisi yang lebih baik, mampu bersaing dn 

berkembang di lingkungan perbankan di Indonesia yang semakin kompetitif serta 

menciptakan sinergi usaha dan memperkuat struktur permodalan Bank. 

 

3.1.2. Profil Perusahaan 

Nama perusahaan  : PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. 

Tanggal Berdiri   : 15 Juni 1974 

Dasar Hukum Pendirian       : Akta Pendirian No. 30 tanggal 15 Juni 1974 yang 

dibuat dihadapan Noezar, S.H., Notaris di Bandung; 

dan telah mendapat persetujuan dari Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia (d/a Menteri 

Kehakiman Republik Indonesia) melalui Surat 

Keputusan No. Y.A.5/224/3 tanggal 30 Juni 1975 

dan diumumkan dalam Berita Negara Republik 

Indonesia No. 69 tanggal 29 Agustus 1975, 

Tambahan Berita Negara No. 448. 

Cikal Bakal   : Perkumpulan Himpoenan Soedara (1906) 
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Bidang Usaha  : Bank Umum 

Status  : Perseroan Terbatas 

Kepemilikan Saham  : Woori Bank Korea 79,88% 

  Arifin Paniogoro 9,60% 

  PT. Medco Intidinamika 4,67% 

  Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan 

kurang dari 5% : 5,85% 

Bursa Pencatatan Saham  : Bursa Efek Indonesia 

Kode Saham  : SDRA 

Alamat Kantor Pusat  : Treasury Tower Lantai 26 dan 27, District 8 SCBD 

Lot 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 

12190, Indonesia. 

Telepon   : +62 21 50871906 

Fasimili   : +62 21 50871900 

Email                                         : saudara@bankwoorisaudara.com 

 customercare@bankwoorisaudara.com 

Situs Web      : www.bankwoorisaudara.com 

Situs Web Terkait      : www.wooribank.com 

 

3.1.3. Visi dan Misi Perusahaan 

Visi adalah sebuah pandangan tentang tujuan jangka panjang perusahaan atau 

rencana yang akan dicapai oleh suatu perusahaan. Visi biasanya berisi pernyataan 

mailto:saudara@bankwoorisaudara.com
mailto:customercare@bankwoorisaudara.com
http://www.wooribank.com/
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yang singkat dan jelas, namun bisa mencakup semua tujuan dan cita-cita 

perusahaan.  

Sedangkan misi adalah kegiatann atau aktifitas yang mengarahkan 

perusahaan pada tujuan yang menjadi impian perusahaan tersebut. Misi adalah 

kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk mendukung perusahaan hingga 

mencapai tujuannya.  

Untuk mencapai tujuan nya Bank Woori Saudara mempunyai visi misi 

sebagai berikut : 

• Visi Bank Woori Saudara  

“Menjadi Bank yang Kompetitif dan Sehat” 

• Misi Bank Woori Saudara 

Guna mencapai visi tersebut maka misi yang dijalankan adalah sebagai 

berikut : 

1) Menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan melalui diversifikasi produk 

dan layanan serta keseimbangan dalam bisnis. 

2) Memiliki pengelolaan yang baik atas ast dan biaya untuk meniptakan Bank 

yang sehat dan efisien. 

3) Menanamkan pola pikir profesional pada karyawan untuk meningkatkan 

kompetensi. 

4) Memenuhi harapan stakeholder dalam usaha perbankan melalui 3 (tiga) pilar : 

- Diversikasi portofolio bisnis. 

- Memperkaya Pelayanan Pelanggan dan Pengembangan Bisnis yang Baru. 
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- Menciptakan Manajemen yang Efektif dan Meningkatkan Kapabilitas 

Sumber Daya Manusia. 

 

3.1.4. Strategi Perusahaan 

Strategi perusahaan adalah suatu langkah yang dilakukan oleh perusahaan 

untuk mendukung aktivitas produksinya sehingga menghasilkan keuntungan, 

dalam hal ini Bank Woori Saudara mempunyai strategi perusahaan sebagai berikut: 

a) Mengutamakan Kinerja yang Baik 

b) Bersinergi untuk Mencapai Tujuan Perusahaan 

 

3.1.5. Slogan Perusahaan 

Slogan merupakan ciri khas dari sebuah perusahaan untuk dikenal dan diingat 

oleh konsumen. Ciri khas ini berupa sepenggalan kalimat singkat tapi padat dan 

memiliki segudang arti berkaitan dengan produk perusahaan tersebut.  

Selain ciri khas slogan juga menggambarkan sebuah kepribadian, makna, 

serta manfaat dari sebuah produk itu sendiri. Sehingga konsumen akan tergerak 

untuk menggunakan produk perusahaan tersebut. Oleh karena itu Bank woori 

Saudara juga memiliki slogan sebagai berikut : 

“Dengan Profesionalisme yang Tinggi Menjadikan Bank yang Sehat dan Kuat” 

 

 

 

3.1.6. Statement Budaya Perusahaan 
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Statement budaya perusahaan adalah keyakinan, nilai, kepercayaan, dan 

norma bersama yang menjadi ciri perusahaan dan diikuti oleh anggota perusahaan. 

Budaya tersebut memberikan kerangka acuan umum bagi anggota perusahaan yang 

dapat digunakan untuk menafsirkan peristiwa dan fakta di lingkungan perusahaan. 

Budaya perusahaan merupakan komponen penting dalam keberhasilan atau 

kegagalan utama sebuah bisnis. 

Bank Woori Saudara menetapkan statement budaya perusahaan “CEPAT” 

dengan rincian sebagai berikut : 

a) Customer Oriented : Mengutamakan nasabah 

b) Excellence : Memberikan Kontribusi yang Baik kepada Stakeholder 

c) Professional : Kompeten dan Bertanggung Jawab 

d) Accountabillity : Tata Kelola Perusahaan yang Baik 

e) Trust : Bank yang Terpercaya 

 

3.1.7. Makna Logo dan Branding Perusahaan 

Logo adalah salah satu hal penting bagi sebuah perusahaan, itu karena logo 

merupakan sebuah representasi visual yang membua produk dari suatu perusahaan 

menjadi lebih unik dan menarik. Dengan adanya logo diharapkan mampu 

mencerminkan sebuah identitas dari perusahaan itu sendiri agar lebih dikenal oleh 

banyak orang, oleh karena itu membangun bramd adalah hal yang penting dalam 

memulai bisnis 
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Bank Woori Saudara juga sangat mementingkan sebuah logo agar mampu 

dikenal oleh banyak orang. Berikut adalah logo beserta makna dari Bank Woori 

Saudara : 

Gambar 1.2. 

Logo PT. Bank Woori Saudara Indonesia, Tbk. 

           

Sumber : bankwoorisaudara.com 

Simbol BWS yang digambarkan dengan fajar menyingsing dapat diartikan 

sebagai terobosan dan harapan. Sama halnya seperti sebuah janji untuk menjadi 

seorang pemimpin baru yang membuka cara pandang dan wawasan baru terhadap 

sektor ekonomi Indonesia. 

Logo BWS yang menggambarkan fajar menyingsing dengan maksud untuk 

menunjukan kesediaan untuk menghadapi tantangan dan harapan untuk 

menyongsong era baru dimana BWS dengan semangat menggelora untuk menjadi 

institusi perbankan terkemuka di dunia. 

 

 

 



52 
 

 
 

 

3.1.8. Stuktur Organisasi Perusahaan 

 

Gambar 1.3. 

Struktur Organisasi PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. 

Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kota Banjar 

 

Sumber : PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. KCP Kota Banjar 

 

3.1.9. Job Description  

1. Pimpinan Cabang Pembantu, memiliki tugas diantaranya : 

a. Memimpin kegiatan penyusunan strategi dan rencana kerja terkait dengan 

pertumbuhan bisnis Kantor Cabang Pembantu. 

b. Memimpin kegiatan penyusunan program peningkatan jumlah nasabah 

baru dan peningkatan revenue Kantor Cabang Pembantu. 
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c. Melakukan koordinasi dalam kegiatan perencanaan pengembangan 

jaringan operasional Kantor Cabang Pembantu. 

d. Memastikan kegiatan operasional Kantor Cabang Pembantu berjalan 

secara efisien dan efektif serta sesuai dengan peraturan dan undang-

undang yang berlaku. 

e. Memastikan kegiatan layanan Kantor Cabang Pembantu telah memenuhi 

standar layanan. 

f. Memonitor kinerja bisnis dan operasional Kantor Cabang Pembantu dan 

Kantor Kas. 

g. Memantau pengkinian profil nasabah dan profil transaksinya termasuk 

identifikasi dan pemantauan nasabah yang dianggap mempunyai risiko 

tinggi. 

h. Melakukan monitoring pelaksanaan pelaporan-pelaporan terhadap BI, 

interen,dan pihak lain. 

i. Memastikan bahwa karyawan Kantor Cabang Pembantu kompeten dalam 

menjalankan tugasnya. 

j. Memastikan prinsip-prinsip KYC dan anti pencucian uang telah dijalankan 

dengan baik. 

k. Memberikan rekomendasi bagi penerimaan, penilaian prestasi kerja, 

promosi, rekomendasi gaji, pemindahan (mutasi) dan pemberhentian 

karyawan. 

2. Relationship Officer, memiliki tugas diantaranya : 
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a. Melakukan analisis potensi pasar untuk mengetahui segmen pasar yang 

potensial dalam memassarkan produk kredit kedepannya. 

b. Membantu atau menjadi sales dan marketing dalam mencari debitur. 

c. Mengenalkan produk kredit ke calon debitur. 

d. Menjembatani hubungan baik antara perusahaan dan nasabah. 

e. Menganalisis risiko bisnis kredit kepada calon nasabah untuk pembayaran 

kredit ke depannya. 

3. Marketing Funding, memiliki tugas diantaranya : 

a. Mencari nasabah (pihak ketiga) yang mempunyai dana lebih agar mau 

untuk menyimpannya di bank. 

b. Memperkenalkan, mempromosikan, memasarkan produk bank seperti 

simpanan tabungan, simpanan giro, dan simpanan deposito. 

c. Memperluas jaringan atau relasi antar perbankan atau dengan dunia luar 

perbankan itu sendiri. 

4. Koordinator Operasional, memiliki tugas diantaranya :  

a. Memastikan kegiatan operasional kantor dapat bekerja dengan baik dan 

lancar. 

b. Membawahi atau melakukan koordinasi dengan bagian staf customer 

relation, back office/staf operasional, dan staf kas. 

c. Melaksanakan pengawasan, meneliti dan memberikan pengarahan-

pengarahan teknis dalam rangka pelaksanaan pekerjaan. 

d. Memberikan arahan, bimbingan dan saran kepada setiap karyawan agar 

dapat mencapai hasil yang maksimal. 
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5. Staf Operasional / Back Office, memiliki tugas diantarnya : 

a. Melakukan verifikasi transaksi yang dilakukan oleh Front Office untuk 

menghindari risiko kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi 

bank. 

b. Melakukan penyelsaian transaksi pembukaan/penutupan rekening 

tabungan, giro, dan deposito. 

c. Melakukan penerusan transaksi kliring/RTGS. 

d. Melakukan pencatatan keuangan harian, mingguan, bulanan dan tahunan 

termasuk pelaporan untuk keperluan internal dan eksternal. 

e. Memeriksa kelengkapan serta keabsahann dokumen kredit baru/rehab 

serta review plafond. 

f. Melakukan registrasi pengajuan kredit baru/rehab serta review plafond 

induk (sesuai limit kredit) 

g. Melakukan registrasi Surat Prinsip Persetujuan Kredit (SPPK) 

h. Melakukan registrasi dan pembuatan Memorandum Commite Credit 

(MCC) 

i. Melakukan pembukaan fasilitas baru/rehab. 

j. Melakukan penataan dan penyimpanan master file kredit aktif beserta 

jaminan/agunan debitur. 

k. Memeriksa secara berkala atas jaminan/agunan pada vault/filling cabinet 

atau tempat penyimpanan. 

l. Mengurus data asuransi kredit nasabah baik saat penutupan asuransi 

maupun saat pengajuan klaim asuransi.  
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6. Staf Kas / Teller, memiliki tugas diantaranya : 

a. Menerima setoran tunai dari nasabah untuk di tabungkan ke rekening nya. 

b. Mengeluarkan uang  untuk penarikan tunai nasabah yang akan mengambil 

tabungan nya. 

c. Menginput transaksi pengiriman uang ke bank lain berupa transfer, kliring, 

RTGS. 

d. Menginput semua jenis kegiatan transaksi ke dalam sistem yang 

disediakan. 

e. Menginput transaksi melalui EDC berupa tarikan dan setoran nasabah, 

input pin ATM dan reset pin ATM. 

f. Membantu dan melayani nasabah terkait transaksi keuangan. 

g. Melakukan pencatatan keuangan harian. 

7.  Customer service, memiliki tugas diantaranya : 

a. Melayani berbagai macam keluhan dari nasabah sekaligus memberi solusi 

kepada nasabah. 

b. Memberi layanan kepada pihak nasabah seperti pembukaan rekening 

tabungan, deposito, dan lainnya yang berhubungan dengan keuangan. 

c. Membuat berbagai jenis administrasi dalam bank. Seperti mencetak buku 

tabungan, giro atau produk lainnya. 

d. Mengenalkan dan memberikan penawaran produk serta layanan bank  

kepada calon nasabah. 

e. Menginput semua data nasabah ke sistem. 
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3.1.10. Aktivitas Perusahaan 

Tidak berbeda dengan aktifitas bank pada umumnya yang melakukan 

kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dan penyaluran dana kepada 

masyarakat, maka aktivitas PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. Kantor 

Cabang Pembantu (KCP) Kota Banjar adalah sebagai berikut : 

1. Menghimpun Dana Dari Masyarakat 

Aktifitas ini dilakukan bertujuan untuk menambah sumber dana bank yang 

berasal dari masyarakat, kegiatan ini dikenal dengan istilah funding. Kegiatan ini 

dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Terdapat 

beberapa produk dana yang ada di PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. 

Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kota Banjar antara lain : 

a. Tabungan, merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan 

persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan 

menggunakan buku tabaungan, slip penarikan, kuitansi, atau kartu ATM 

(Anjungan Tunai Mandiri/Automatic Teller Machine). Kepada pemegang 

rekening tabungan akan diberikan bunga tabungan yang merupakan jasa atas 

tabungannya. Dalam praktiknya bunga dari simpanan tabungan akan lebih 

besar dari bunga simpanan giro. Pada PT. Bank Woori Saudara Indonesia 

1906, Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kota Banjar terdapat beberapa 

jenis simpanan untuk nasabahnya, antara lain : 

1) Tabungan Saudara, merupakan sebuah produk tabungan untuk 

perorangan atau perusahaan dengan suku bunga menarik dan kompetitif 

juga fasilitas ATM bersama. 
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2) Tabungan Harian, merupakan produk tabungan umum bank yang 

dikhususkan untuk debitur KUPEG dengan biaya administrasi ringan 

dan fasilitas ATM bersama. 

3) Tabungan Pensiunan, adalah produk tabungan bank yang dikhususkan 

untuk nasabah pensiunan dengan fasilitas bebas setoran awal, bebas 

biaya administrasi bulanan, dan bebas biaya penutupan rekening. 

4) TabunganKu, adalah produk tabungan untuk perorangan dengan 

persyaratan yang mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama 

oleh BI guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

5) Tabungan Premium, adalah produk tabungan yang memberikan 

keistimewaan dan kemudahan dalam melakukan aktivitas keuangan 

dengan suku bunga yang kompetitif. 

6) Tabungan Cerdas, adalah produk tabungan bank yang diberikan kepada 

perorangan untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi secara 

digital. Tabungan ini tidak menggunakan buku tabungan akan tetapi 

mengunakan Mobile Banking. Kelebihan tabungan ini juga tanpa 

setoran awal dna bebas biaya administrasi. 

b. Tabungan Asuransi Berjangka (TASKA), merupakan simpanan dari pihak 

ketiga yang penarikannya baru dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu 

dan selama jangka waktu tersebut nasabah diwajibkan untuk melakukan 

penyetoran angsuran setiap bulannya dengan nilai sebesar yang telah 

ditentukan diawal sesuai perjanjian. 
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c. Deposito Berjangka, merupakan simpanan dari pihak ketiga pada bank yang 

penarikan nya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut 

erjanjian antara pihak ketiga dengan bank. Jangka waktu tersebut dapat 

diperpanjang secara otomatis (automatic rolled over) dimana hal tersebut 

diatur menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan pihak bank pada saat 

penempatan simpanan. 

d. Giro, merupakan simpanan dari pihak ketiga, pada bank yang penarikan nya 

dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, surat 

peritah penarikan lainnya atau dengan cara  pemindahbukuan. 

2. Menyalurkan Dana Kepada Masyarakat 

Dari aktivitas ini bank memiliki keuntungan dari bunga yang diperoleh dari 

balas jasa debitur. Kegiatan ini biasa disebut dengan istilah landing yaitu 

menyalurkan kembali dana berbentuk kredit kepada masyarakat yang 

membutuhkan. Produk kredit yang diberikan PT. Bank Woori Saudara Indonesia 

1906, Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kota Banjar terdiri dari beberapa jenis, 

diantaranya : 

a. Kredit Umum Pensiunan (KUPEN) 

Merupakan pinjaman/kredit yang diberikan bank kepada debitur perorangan 

yang berstatus pensiunan suatu instansi pemerintah/badan usaha dimana 

pengembalian kredit dilakukan melalui angsuran yang dipotong dari manfaat 

pensiun yang diterima pensiunan setiap bulan. 

b. Kredit Umum Pegawai (KUPEG) 



60 
 

 
 

Merupakan pinjaman/kredit yang diberikan bank kepada debitur perorangan 

yang berstatus sebagai karyawan suatu lembaga pemerintah/swasta diamana 

pengembalian kredit dilakukan melalui angsuran yang dipotong dari 

pendapatan/gaji debitur yang bersangkutan. 

3. Memberikan Jasa Perbankan Lainnya 

Selain menghimpun dana dari masyarakat dan melakukan penyaluran dana 

kepada masyarakat, untuk menunjang kegiatan tersebut PT. Bank Woori Saudara 

Indonesia 1906, Tbk. Juga memberikan jasa perbankan lain diantaranya : 

a. Transfer, merupakan pemindah bukuan atau pengiriman uang atas perintah 

pengirim dari suatu tempat menuju tempat penerima lainnya dan dapat 

dilakukan dari kota yang sama, antar kota bahkan antar negara. 

b. Inkaso, merupakan jasa penagihan atas warkat bank lain milik nasabah yang 

tidak dapat diselesaikan dengan cara penagihan melalui kliring, karena warkat 

tersebut memiliki bank diluar wilayah kliring atau luar negeri, namun saat ini 

telah dapat dilakukan inkaso melalui jasa pelayanan inter-city kliring, yaitu 

warkat-warkat luar kota penyelsaian nya dapat dilakukan melalui wilayah 

kliring apabila bank tertarik merupakan anggota inter-city. 

c. Kliring, merupakan sarana perhitungan warkat antar bank guna memperluas 

dan memperlancar lalu lintas pembayaran giro dalam satu wilayah kliring. 

Peserta kliring adalah bank bank umum baik swasta maupun pemerintah yang 

berada dalam satu wilayah kliring dimana untuk kepentingan penyelsaian. 
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d. Pembayaran rekening telepon (host to host Telkom), untuk memudahkan 

nasabah dalam membayar tagihan telepon diseluruh cabang Bank Woori 

Saudara. 

e. Pengiriman uang melalui Real Time Gross Settlement (RTGS), merupakan 

suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah 

yag penyelsaiannya secara seketika pertransaksi individual pengiriman dapat 

diterima segera oleh penerima. 

f. Fasilitas Automatic teller Machine (ATM), ATM Bank Woori Saudara sudah 

tergabung dalam jaringa ATM Bersama. Sehingga nasabah bisa bertransaksi 

kapan saja menggunakan kartu ATM. 

 

3.2. Metode Penelitian  

Metode yag digunakan dalam penelitian ini adalah metode Participant 

Observation dan Depht Interview. Menurut Sutopo (2006:72) Participant 

Observation adalah studi yang disengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana, 

terarah pada suatu tujuan. Dimana pengamat atau peneliti terlibat langsung dalam 

kehidupan sehari-hari dan subjek atau kelompok yang diteliti. Peneliti mengamati 

apa yang dikerjakan orang, mendengar apa saja yang diucapkan dan berpartisipasi 

dalam aktivitas yang sedang berlangsung. 

Menurut Sutopo (2006:74) Depht Interview adalah proses memperoleh 

keterangan-keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab atau 

bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang 



62 
 

 
 

diwawancara, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara dimana 

pewawancara dengan informasi terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. 

3.2.1.  Jenis  dan Sumber Data 

Menurut Suharsini Arikunto yang dimaksud sumber data adalah subjek 

darimana data diperoleh. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini diperoleh data 

dengan cara pengumpulan data-data primer dan sekunder. 

1. Data Primer  

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data. Pada penelitian ini diperoleh data dengan cara 

melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara yaitu dengan 

cara bertanya secara langsung kepada responden. 

Tipe wawancara yang dilakukan adalah wawancara yang bebas dimana 

penulis tidak berfokus pada pedoman wawancara yang tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Atau wawancara yang 

tidak berstruktur yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak dibatasi oleh 

waktu dan daftar pertanyaan, akan tetapi tetap berpatokan pada pokok penting 

permasalahan yang sesuai dengan tujuan wawancara. 

Sifat wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka artinya bahwa 

dalam melakukan wawancara responden mengetahui bahwa mereka sedang 

diwawancara dan mengetahui maksud dan tujuan wawancara tersebut. 

2. Data Sekunder  
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Data sekunder diperoleh melalui survei dan observasi serta terlibat langsung 

ke dalam kegiatan yang dilakukan di PT. Bank Woori Saudara Indonesia 

1906, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Kota Banjar yaitu dalam melakukan 

proses kegiatan penutupan/pendaftaran keikutsertaan peserta asuransi serta 

dalam proses kegiatan pengajuan klaim asuransi kepada Mitra Asuransi. 

Selain itu penulis juga melakukan studi kepustakaan untuk melengkapi data 

primer yang diperoleh. Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer 

yaitu tentang Undang-undang perbankan dan Kitab Undang-undang Hukum 

Dagang (KUHD). Dan untuk bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, 

makalah, artikel dari internet yang berkaitan dengan penelitian. 

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk penelitian adalah : 

1. Studi Kepustakaan 

yaitu dengan penulis membaca dan mempelajari berbagai literatur dan 

sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang 

prosedur pengajuan klaim asuransi atas nasabah yang meninggal dunia pada 

PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. Kantor Cabang Pembantu 

Perbankan kota Banjar. 

2. Studi Lapangan 

Penulis melakukan kegiatan penelitian tersebut dengan cara langsung ke 

lapangan yaitu PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. KCP Kota 

Banjar untuk memperoleh data primer dan sekunder. Penulis terlibat langsung 
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dalam kegiatan penutupan/pendaftaran peserta asuransi nasabah  dan juga 

terlibat langsung dalam kegiatan pengajuan klaim asuransi nasabah 

meninggal dunia ke mitra asuransi, selain itu penulis juga melakukan 

wawancara dengan staf operasional perusahaan terkait kegiatan operasional 

bank. Sehingga dengan didapatkannya data primer dan sekunder penulis 

mampu mengolah data untuk sebuah penelitian. 

3.2.3. Teknik Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif, 

yaitu data yang diperoleh serta disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara 

kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas, dengan 

menggunakan pendekatan ilmu manajemen, pendekatan empiris dan pendekatan 

komparatif dengan berpegang pada penelitian kualitatif deskriptif. Metode 

pendekatan dengan ilmu manajemen merupakan cara atau prosedur dan metodologi  

yang dipergunakan untuk mengetahui manajemen bank dalam mengukur, 

mengidentifikasi, memantau, dan mengendalikan risiko pada proses pengajuan 

klaim asuransi nasabah meninggal dunia.  

Pendekatan empiris dalam penelitian ini mempergunakan sumber data 

primer, yakni data yang diperoleh langsung dari responden yang digunakan untuk 

mengetahui dengan tepat dan benar manajemen risiko bank khususnya pada 

penanganan proses pengajuan klaim asuransi. 

Sedangkan pendekatan komperatif adalah pendekatan yang digunakan untuk 

menjawab secara kualitatif permasalahan yang ada sesuai realitas penerapan 
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manajemen risiko dan penanganan ketika terjadi hambatan-hambatan terkait 

prosedur pengajuan klaim asuransi yang menyebabkan gagal klaim. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif bertujuan memberi kategori, 

mensistematisir, dan bahkan memproduksi makna oleh peneliti atas apa yang 

menjadi pusat perhatian. 

Mile dan Huberman seperti dikutip Syofian Siregar, menyebutkan ada tiga 

langkah pengolahan data kualitatif, yakni reduksi data (data reduction), penyajian 

data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing and 

verification). Pelaksanaan ketiganya tidak terkait batasan kronologis. Secara 

keseluruhan langkah-langkah tersebut saling berhubungan selama dan sesudah 

pengumpulan data, sehingga model ini disebut juga model interaktif. 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses penelitian melakukan pemilihan dan pemusatan 

perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi dari data kasar 

yang diperoleh. Mereduksi data berarti membuat rangkuman, memilih hal-

hal yang dianggap pokok dan penting, mencari tema dan pola, serta 

membuang data yang dianggap tidak penting. 

 

2. Penyajian Data 

Dalam penyajian data yang telah direduksi data diarahkan agar 

terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah 

dipahami. Penyajian data biasanya dilakukan dalam uraian naratif. 
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3. Penarikan Kesimpulan 

Setelah kedua langkah diatas, dalam proses analisis data adalah kualitatif 

dan menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data 

dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan, mencatat 

keteraturan konfigurasi yang mungkin ada, dan proposisi. Kesimpulan yang 

dikemukakan tahap awal yang diperoleh bersifat sementara dan akan 

berubah, jika ditemukan bukti-bukti pendukung pada tahap pengumpulan 

data berikutnya. Proses menemukan bukti-bukti inilah yang disebut tahap 

verifikasi data. Apabila kesimpulan yang ditemukan tahap awal didukung 

bukti-bukti yang kuat pada saat peneliti kembali ke lapangan maka 

kesimpulan tersebut sudah kredibel. 

Selain menganalisa secara deskriptif hasil wawancara yang telah diperoleh 

pada saat penelitian, penulis juga memperoleh data perusahaan tentang 

prosedur pengajuan klaim asuransi atas nasabah yang meninggal dunia. 

Sehingga dengan data tersebut juga sifatnya kualitatif dan deskritif. 

 

 

 



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 


