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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Penduduk Indonesia masih banyak yang belum mendapatkan layanan 

perbankan dan jasa layanan keuangan lainnya, antara lain karena bertempat 

tinggal dilokasi yang jauh dari kantor bank, untuk menabung dan mengambil uang 

saja masyarakat harus pergi ke bank dan mengantri di bank. Bahkan antrian 

sampai mengular keluar bank sehingga mengakibatkan waktu tunggu nasabah 

yang relatif lama dan akan membuat ketidaknyamanan karena merasa bosan 

akibat waktunya terbuang hanya untuk antri. Bahkan tidak jarang pula beberapa 

nasabah memilih untuk meninggalkan antrian tersebut karena terlalu panjang dan 

lama, lalu seiring berjalannya waktu masyarakat tidak perlu mengantri lama untuk 

mengambil uang karena sudah adanya ATM (Anjungan Tunai Mandiri). 

Masyarakat sangat dimudahkan dengan ATM tersebut dan tidak perlu berdesak – 

desakan kembali. Namun tidak sedikit masyarakat pedesaan yang kesulitan 

menemukan mesin atm di karenakan jarak yang cukup jauh dari pemukiman 

mereka. 

Kebutuhan akan layanan keuangan seperti menabung, pembayaran tagiahan, 

dan lain sebagainya dari lembaga keuangan formal untuk mendapatkan kualitas 

kehidupan yang lebih baik sangat dibutuhkan oleh masyarakat pedesaaan yang 

masih susah terjangkau oleh pelayanan kantor. Sebagai solusi dari masalah yang 

muncul, maka dari itu ada beberapa Bank konvesional yang membuka layanan 
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kerjasama dengan warung yang ada di daerah pedesaan untuk menjadi bagian dari 

Bank tersebut. Seperti salah satu produk yang di tawarkan oleh Bank 

konvensional yang ada di Indonesia yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI). Bentuk 

kerjasama Bank BRI dengan warung melalui penawaran menjadi AGEN 

BRILink. BRILink yaitu salah satu produk yang dikeluarkan oleh pihak BRI yang 

mengajak warung untuk melakukan transaksi seperti di Bank tetapi tidak harus 

pergi ke Bank dan tidak harus mempunyai aplikasi apapun. Dengan adanya Agen 

BRILink maka dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang mengalami 

kesulitan untuk mengakses kantor BRI maka bisa melalui Agen BRILink. 

BRILink adalah perluasan delivery channel yaitu salah satu fasilitas yang 

dapat melayani transaksi tunai maupun non tunai untuk fitur – fitur milik BRI atau 

pihak ke tiga melalui channel BRI dengan konsep sharing fee, dalam BRILink. 

Agen BRILink adalah bentuk kerjasama bank BRI dengan masyarakat setempat 

yang sudah menjadi nasabah di Bank BRI dan mengajukan serta memenuhi semua 

persyaratan untuk menjadi agen BRILink. 

Syarat agar bisa bertransaksi dengan agen sangatlah mudah, hanya dengan 

menjadi nasabah dari Bank tersebut dan memiliki usaha yang telah berjalan 

selama dua tahun, dan lebih dimudahkan lagi apabila mempunyai kartu ATM dan 

dapat melakukan transaksi seperti transaksi yang ada di mesin ATM yaitu 

diantaranya membayar tagihan, transfer uang, Tarik tunai, setor tabungan, dan 

pembelian pulsa  
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Menurut kamus besar Bahasa Indonesia kerjasama merupakan sebuah usaha 

yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang 

sama. Sedangkan menurut Businnes Dictionary kerjasama adalah pengaturan 

kemitraan saling menguntungkan yang dilakukan secara sukarela oleh dua bidang 

usaha atau lebih. Kerjasama ini menjadi lebih menguntungkan karena beberapa 

permasalahan menjadi lebih ringan. 

Selain itu setiap pengusaha pasti menginginkan keuntungan dari setiap 

pendapatan yang mereka terima. Keuntungan yang diperoleh perusahaan akan 

berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan dan lebih meningkatkan 

taraf hidup mereka. Menurut Haraphap (2009:113) Laba adalah kelebihan 

penghasilan atas biaya selama satu periode akuntansi. 

Banyak agen yang telah mendapatkan keuntungan hingga jutaan rupiah 

perbulan dari usaha yang mereka jalankan. Dari keuntungan tersebut nantinya 

pihak bank dan agen akan mendapatkan bagian masing – masing. Hal ini menjadi 

menarik karena pembagian keuntungan tersebut nyatanya masih belum sesuai 

dengan metode yang ada.  Dimana pembagian keuntungan tersebut masih belum 

jelas dan juga masih terdapat beberapa masalah yang ditemui. 

Diantaranya masalah tersebut adalah, adanya pembagian keuntungan yang 

terlalu kecil bagi pihak agen. Dan juga adanya pembagian keuntungan apabila 

pihak agen mendapatkan pendapatan melebihi dari target yang dirasa masih sama 

dengan pembagian yang hanya mencapai target. 
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Adapun penelitian terdahulu yang menjadi salah satu dasar acuan penelitian 

ini diantaranya adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Satvika Ruri. 

2017 

Optimalisasi Layanan 

BRILink Dalam 

Meningkatkan 

Transaksi E-banking 

Pada PT. Bank Rakya 

Indonesia (Persero) Tbk 

Kantor Cabang 

Magelang 

Layanan BRILink 

yang dilakukan sudah 

berjalan dengan baik 

karena 

pelaksanaannya 

melibatkan agen 

BRILink dalam 

melayani transaksi 

perbankan bagi 

masyarakat secara 

real time online 

menggunakan fitur 

EDC dengan konsep 

sharing fee yang 

mempermudah 

masyarakat dalam 
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melakukan akses 

perbankan. manfaat 

sebagai agen BRILink 

antara lain mendapat 

tambahan sumber 

pendapatan dan dapat 

membantu masyarakat 

dalam akses 

perbankan . 

Sedangkan manfaat 

bagi 

masyarakat yaitu 

dekat dengan domisili 

sehingga menghemat 

waktu dan biaya erta 

dapat bertransaksi 

tanpa harus dibatasi 

jam kantor atau hari 

libur. 

2 Adek Maryani Perkembangan produk Penelitian ini meneliti 
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BRILink pada Bank 

Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk Kantor 

Wilayah Bandar 

Lampung 

tentang perkembangan 

produk BRILink di 

kantor wilayah Bandar 

Lampung dengan 

menggunakan metode 

kuantitatif dengan 

menganalisis data 

dengan cara 

mendeskrifsikan atau 

menggambarkan data 

yang telah di 

kumpulkan oleh 

peneliti. 

3 II Karima 

2017 

Pengaruh Kepuasan 

Dan Kepercayaan 

Masyarakat Terhadap 

Minat Bertransaksi Di 

Agen BRILink Sinar 

Mas Gulang Kecamatan 

Mejobo Kudus 

Dari penelitian ini 

terdapat pengaruh 

kepuasan dan 

kepercayaan terhadap 

minat bertaransaksi di 

agen BRILink sinar 

mas gulang kecamatan 

Mejobo Kudus sesuai 

dengan nilai 



7 
 

 
 

signifikan F dibawah 

0,05 yaitu sebesar 

0,00 (0,00<0,05).  

4 Galih 

Sumantri 2017 

Sistem Bagi Hasil 

Antara Pengelola 

Dengan Sopir GO-JEK 

Di Bandung Perspektif 

Hukum Positif Dan 

Hukum Islam 

Dari penelitian ini 

bahwa sistem bagi 

hasil yang di terapkan 

oleh perusahaan GO-

JEK telah sesuai 

dengan sistem bagi 

hasil secara islami dan 

kerjasama yang 

dilakukan antara 

kedua belah pihak 

telah sesuai dengan 

perjanjian kerja pasal 

52 dan 54 UU 

No.13/2003, dan pasal 

1320 KUH Perdata 

kontrak perjanjian 

kerjasama GO-JEK 

juga telah sesuai.  
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Perbedaan penelitian terdahulu yang telah diungkap diatas dengan penelitian 

yang telah saya lakukan secara garis besar adalah dari sudut pandang yang 

digunakan, penelitian terdahulu membahas dari sisi perkembangan produk 

BRILink, optimalisasi, kepuasan dan kepercayaan minat bertransaksi di agen 

BRILink,perbedaan penelitian saya adalah  tentang sistem pembagian keuntungan 

yang digunakan oleh agen BRILink yang belum diteliti oleh para peneliti 

terdahulu yang telah diungkapkan diatas. Sedangkan persamaannya adalah sama-

sama membahas tentang BRILink. 

Dari uraian latar belakang diatas penulis menganalisa tentang bagaimana 

cara pembagian keuntungan yang di dapatkan oleh warung – warung terhadap 

Bank . Maka penulis tertarik untuk mengembil judul “ANALISIS SISTEM 

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN ANTARA WARUNG DAN 

BANK SEBAGAI AGEN MITRA BRILINK” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengidentifikasi beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Kejelasan modal yang di dapatkan untuk menjalan kan usaha belum 

diketehui 

2. Pembagian keuntungan yang di hasilkan masih belum terbagi dengan 

jelas 

3. Struktur organisasi dalam agen masih belum ada kejelasan 

4. Hasil pembagian yang masih kecil bagi warung yang menjadi agen 
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5. Persaingan antar agen masih belum terlalu signifikan karena belum 

luasnya penyebaran agen – agen tersebut 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasakan identifikasi masalah diatas maka dapat dirumuskan beberapa 

masalah yang akan diungkapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pihak Bank 

terhadap pemilik warung ? 

2. Bagaimana sistem pembagian keuntungan kepada pemilik warung dan 

pihak Bank ? 

3. Adakah hambatan yang muncul dalam pembagian keuntungan dalam 

kerjasama yang terjadi antara pemilik warung dan pihak Bank ? 

1.4 Tujuan Penelitian Kegunaan Penelitian 

1.4.1    Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan 

dari penulisan ini adalah: 

1. Untuk mengetahui perjanjian kerjasama yang dilakukan pihak Bank 

terhadap pemilik warung. 

2. Untuk mengetahui sistem pembagian keuntungan kepada pemilik 

warung dan pihak Bank 

3. Untuk mengetahui hambatan – hambatan yang muncul dalam 

pembagian keuntungan dalam kerjasama yang terjadi antara pemilik 

warung dan pihak bank. 
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1.4.2 Kegunaan Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terutama 

untuk : 

1. Kegunaan Teoritis 

a) Untuk mengetahui sistem pembagian keuntungan antara pemilik 

warung dan bank dalam kerjasama menjadi agen 

b) Untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam memahami dan 

menyerap ilmu yang di dapat. 

2. Kegunaan Praktis  

a) Peneliti 

Sebagai sarana untuk menambah dan memperluas wawasan 

serta pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu 

mengenai sistem pembagian keuntungan yang tetapkan oleh pihak 

bank BRI terhadap mitra agen BRILink. 

b) Akademis 

Penelitian ini dapat berguna sebagai referensi informasi dalam 

penelitian selanjutnya dan sebagai sarana dalam upaya dalam 

mengembangkan ilmu 
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c) Bagi pihak lain  

Diharapkan menjadi sumber pengetahuan dan pembaca dapat 

mengetahui tentang bagaimana cara pembagian keuntungan antara 

pihak bank dan warung yang bekerjasama menjadi agen. 

 

 

 


