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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Perbankan  merupakan salah satu  sektor ekonomi yang sangat penting 

peranannya dalam pembangunan ekonomi Indonesia terutama dalam  

menghadapi era pasar bebas dan globalisasi, baik sebagai perantara antar 

sektor defisit dan sektor surplus maupun sebagai agent of development yang 

dalam hal ini masih dibebankan pada bank-bank pemerintah (Handoko, 

2003:3). 

Perbankan adalah lembaga keuangan yang berperan sangat vital dalam 

aktivitas perdagangan, serta pembangunan nasional. Pada dunia ekonomi 

modern saat ini masyarakat sangat mengenal betul, dapat dilihat dari makin 

maraknya minat masyarakat untuk menyimpan, berbisnis, bahkan sampai 

berinvestasi melalui perbankan. Hal ini menyebabkan semakin maraknya 

dunia perbankan yang dapat dilihat dari tumbuhnya bank-bank swasta baru 

walaupun pemerintah semakin memperketat regulasi pada dunia perbankan. 

Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak (Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 

tentang Perbankan), menggantungkan diri pada sistem informasi untuk tetap 



2 
 

dapat bertahan dan berkompetisi dengan para pesaing mereka. Lingkungan 

bisnis perbankan di Indonesia saat ini mempunyai persaiangan yang cukup 

ketat. Hal ini pasti terjadi dan tidak dapat dihindari karena banyaknya bank 

domestik maupun bank asing yang berada di Indonesia. Tingginya 

persaiangan dan cepatnya perubahan lingkungan pada dunia perbankan ini 

memaksa para manajer untuk memenuhi harapan dan keingan pelanggan 

(customer) mereka sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup (survive) 

dan berhasil. Produktifitas, sebagai suatu hal yang paling penting agar tetap 

kompetitif, dapat ditingkatkan melalui sistem informasi yang lebih baik. 

Selain dana bank dan perkreditan yang menjadi kegiatan utama suatu 

bank, bank juga memberikan jasa kepada masyarakat. Tujuan dari pemberian 

jasa ini, selain untuk mengembangkan pangsa pasar bank juga meningkatkan 

pendapatan bank dalam bentuk komisi atau lebih dikenal dengan fee based 

income. Dalam pemberian jasa bank, bank akan melakukan hubungan 

rekening koran baik dengan cabang maupun dengan pihak bank lain. Dengan 

demikian, akan tercipta adanya hubungan antar kantor kepada cabang-cabang 

atau dengan kantor pusat. Pemberian jasa ini bisa dalam bentuk transfer dalam 

negeri, perdagangan dalam negeri, safe deposit box, credit card, payment 

point, dana setoran haji, dan inkaso dalam negeri. 

Jasa bank yang melibatkan pihak ketiga dalam rangka penyelesaian 

tagihan berupa warkat-warkat atau surat berharga yang tidak dapat diambil 
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alih atau dibayarkan segera kepada si pemberi amanat untuk keuntungannya 

disebut dengan inkaso. 

Pada PT. Bank Negara Indonesia layanan untuk menagih pembayaran atas 

surat/dokumen berharga kepada pihak ke-3 di tempat/kota lain di dalam 

Negara. Dokumen berharga yang dapat diinkasokan adalah wesel/draft, cek/ 

bilyet giro, kwitansi, surat promes/aksep dan hadiah undian. 

Kegiatan inkaso ini dilakukan hanya untuk penagihan antar bank atau 

antar cabang bank sendiri yang berada di luar wilayah kliring atau kota yang 

berada dan melibatkan pihak ketiga. 

Dalam kaitannya dengan inkaso maka dikenal adanya bank pemrakarsa 

dan bank pelaksana. Bank pemrakarsa adalah bank yang menerima warkat 

dari pihak ketiga untuk ditagihkan dan hasilnya untuk keuntungan pihak 

ketiga tersebut. Bank pemrakarsa ini bisa cabang bank sendiri atau bank lain. 

Sedangkan bank pelaksana adalah bank yang melakukan penagihan 

(pembebanan) kepada pihak ketiga (nasabah di bank pelaksana) atas amanat 

dari cabang pemrakarsa dan hasilnya untuk keuntungan pihak ketiga nasabah 

bank pemrakarsa. 

Kegiatan inkaso pada PT. Bank Negara Indonesia menggunakan media 

berupa warkat-warkat yang diinkasokan (cek, bilyet giro, dll), slip 

permohonan inkaso, teleks, pos biasa, faximile. Penggunaan media ini akan 

menimbulkan biaya bagi bank sebagai biaya operasional. Pada pihak lain bank 

akan memungut komisi inkaso dan biaya-biaya lain yang dibebankan kepada 



4 
 

pihak ketiga sebagai pemberi amanat. Komisi dan beban kepada pihak 

tersebut merupakan fee income bagi bank. Dalam hal perolehan pendapatan 

dari jasa inkaso yang berhak membebankan kepada pihak ketiga hanyalah 

bank pemrakarsa. Sedangkan bank pelaksana akan  meminta bagian 

pendapatan jasa inkaso kepada setiap bank pemrakarsa pada akhir bulan 

sebesar 50% dari jasa inkaso yang diperhitungkan oleh masing-masing bank 

pemrakarsa 

Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui lebih jauh tentang pembahasan 

tentang inkaso. Atas dasar rasa ingin tahu tersebut, maka penulis tertarik 

untuk melakukan analisa terhadap sistem pengendalian inkaso sebagai usulan 

tugas akhir judul “Prosedur Inkaso Dalam Negeri Pada PT. Bank Negara 

Indonesia (Persero) Cabang Kediri”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Setelah memperhatikan dari latar belakang diatas, penelitian ini akan 

berusaha meneliti hal-hal apa saja yang dapat diketahui tentang inkaso pada 

suatu bank. 

1. Bagaimana prosedur transaksi inkaso dalam negeri yang dilakukan pada 

PT. Bank Negara Indonesia ? 

2. Bagaimana kelebihan dan kelemahan dalam proses inkaso pada PT. Bank 

Negara Indonesia. 
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1.3 Batasan Masalah 

Untuk memberikan hasil akhir dan mencapai tujuan penelitian dari 

laporan penelitian seperti yang diharapkan, maka penulis memfokuskan 

penelitian pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Kediri. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian di latar belakang dan perumusan masalah, maka 

penelitian ini dilakukan dengan tujuan : 

1. Untuk mengetahui prosedur transaksi inkaso dalam negeri pada PT. Bank 

Negara Indonesia. 

2. Untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan dalam proses inkaso pada 

PT. Bank Negara Indonesia. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Bagi Perusahaan 

Manfaat penelitian ini bagi perusahaan yaitu sebagai masukan dalam 

upaya pengendalian inkaso dalam negeri. 

1.5.2 Manfaat Bagi Peneliti 

Penelitian ini sebagai salah satu syarat kelulusan jurusan D-III 

Keuangan dan Perbankan Universitas Muhamadiyah Malang. Selain itu 

peneliti mendapat wawasan tentang pengendalian inkaso. 

 


