
I. PENDAHULUAN 

1 .l. Latar Belakang 

Bisnis di bidang jasa keuangan bukanlah sesuatu ha1 yang mudah 

untuk dikembangkan terutama di era saat ini. Tanpa adanya tingkat 

kepercayaan masyarakat yang tinggi dan manajemen yang baik 

kemungkinan besar bisnis pada bidang ini akan mengalami kehancuran. 

Salah satu faktor penting yang harus diperhatikan agar sukses pada 

bidang jasa ini adalah pemberian pelayanan yang terbaik bagi konsumen. ! 

Saat ini konsumen sangat memerlukan kecepatan, ketepatan serta 

kemudahan dalam melakukan transaksi sehari-hari. Pelayanan transaksi 

yang baik bagi nasabah ini tidak terlepas dari penggunaan teknologi 

informasi yang baik juga. Untuk itu diperlukan suatu teknologi informasi 

yang dapat mendukung operasional perbankan dan pengambilan 

keputusan secara cepat dan tepat. 

Transaksi-transaksi perbankan yang terjadi di Bank " X Y Z  semakin 

hari semakin besar volume transaksinya, terutama transaksi Tresuri 

dengan para corporate customer-nya. Dengan jumlah dealer corporate 

sales yang melayani transaksi cenderung tetap dan nasabah masih 

memanfaatkan phone call dalam melakukan transaksinya, maka ha1 ini 

berakibat langsung tingkat kesibukan yang tinggi pada line telpon yang 

terbatas yang ada di dealing room Bank "XYZ". Keterbatasan line telpon 

tersebut seringkali menghambat akses nasabah ke dealing room, 

sedangkan sebagaimana diketahui, transaksi Tresuri bersifat sangat cepat, 



volatilitas tinggi, dan real time. Adanya keterbatasan ini, akan membuat 

nasabah mengalihkan transaksinya ke bank-bank lain. 

Nasabah menginginkan adanya kemudahan, kenyamanan, 

keamanan dan kecepatan dalam melakukan transaksi perbankan (Tresuri) 

tersebut. Fenomena ini akan mendominasi sistem perbankan di masa 

mendatang. Salah satu solusi untuk mengatasi tuntutan nasabah dimasa 

datang maka diperlukan suatu sistem transaksi baru yaitu direct dealing 

melalui internet banking, sejalan dengan perkembangan jaringan internet 

yang sangat pesat saat ini serta didukung kemudahan akses oleh semua 

orang yang terhubung dengan jaringan internet tanpa dibatasi oleh waktu 

dan batasan geografis suatu negara. Hal ini dapat menjawab tuntutan 

nasabah di masa datang, di mana nasabah dapat bertransaksi di 

manapun dan kapanpun selama 24 jam. 

Transaksi Tresuri secara langsung (direct dealing) melalui internet 

tersebut akan melayani sebagian besar transaksi Tresuri yang terjadi 

dengan para nasabah korporat yaitu : 

a. Money Market : 

MMA (Money Market Account), DOC (Deposit on Call), SBI (Sertifikat 

Bank Indonesia) 

b. Foreign Exchange : 

Spot, Forward, Swap 

c. Capital Market : 

, Reksadana, Obligasi, Notes 



d. Derivatives : 

IRS (Interest Rate Swap), ClRS (Currency Interest Rate Swap), FX- 

Option, Dual Currency Deposit 

Adanya sarana tersebut juga memungkinkan munculnya produkljasa 

baru bagi nasabah secara cepat dan tepat waktu serta kemudahan dalam 

bertransaksi melalui jaringan publik ini, kapan saja dan di mana saja. 

Sistem online banking sebenarnya sudah banyak diterapkan saat ini, 

dikenal dengan PC-Banking yang menggunakan jaringan privat sebagai 

sarana penghubungnya. Dengan pemanfaatan internet yang berkembang 1 

menjadi jaringan publik terbesar dan paling banyak diakses di seluruh 

dunia, maka internet banking sebagai salah satu delivery channel 

mempunyai lebih banyak keuntungan dalam menjangkau nasabah karena 

tidak memerlukan jaringan privat (khusus) untuk dapat terhubung dangan 

sistem Bank. Dengan kata lain, apabila sistem Bank telah terhubung ke 

internet dan memungkinkan berlangsungnya transaksi, maka secara 

teknis bank akan mempunyai potential customer sebanyak pengguna 

jaringan internet di seluruh dunia. 

Namun demikian, penerapan sarana transaksi melalui internet 

banking masih dibayangi dengan perlu terjaminnya sistem keamanan 

bertransaksi melalui jaringan publik, di mana pada dasarnya digunakan 

untuk berbagai macam kepentingan. Hal ini terkait dengan kerahasiaan, 

keutuhan, keautentikan dan keabsahan data transaksi. Walaupun saat ini 

sudah banyak firewall (sistem keamanan jaringan) yang baik, namun 

upaya penelitian dan pembahasan teknologi internet yang sesuai dengan 



bisnis perbankan tersebut saat ini terus dilakukan, sehingga diharapkan 

dapat diperoleh sistem internet banking yang handal dalam mendukung e- 

commerce dan transaksi bank pada khususnya. 

Dapat dikatakan bahwa internet tidak hanya sebatas kemampuan 

teknologi informasi, tetapi merupakan pasar baru dan juga cara baru 

dalam melakukan bisnis. Di samping itu pula teknologi internet banking 

sejalan perkembangan untuk menuju pasar global. Pengembangan 

internet banking oleh Bank "XYT' akan memiliki keunggulan strategis dan 

kompetitif untuk dapat bersaing di pasar global. I 

1.2. ldentifikasi Masalah 

Secara umum permasalahan tersebut di atas dapat dikemukakan 

sebagai berikut: 

1. Adanya kendala atas layanan transaksi Tresuri dengan nasabah 

korporat, yaitu : jumlah line telepon di Dealing Room yang terbatas, 

volume transaksi Tresuri di Bank "XYT' yang semakin hari semakin 

besar, dan keterbatasan jumlah personel dealer Sales. 

2. Tuntutan nasabah korporat yang menginginkan kemudahan, 

kenyamanan dan kecepatan dalam melakukan transaksi Tresuri. 

1.3. Rumusan Masalah 

Dari permasalahan yang teridentifikasi di atas, maka dapat 

diungkapkan rumusan masalah sebagai berikut: 



1. Bagaimana mengembangkan sarana direct dealing melalui internet 

banking yang sesuai kebutuhan bisnis dan operasional transaksi 

Tresuri Bank "XYT' dengan para nasabah korporatnya. 

2. Langkah-langkah apa yang dilakukan dalam meningkatkan mutu 

layanan transaksi Tresuri yang ada di Bank "XYZ terkait dengan 

proses otomasi sejak dari pemberian harga (pricing) sampai dengan 

penyelesaian transaksinya (settllement). 

3. Mengembangkan bentuk prototipe software penunjang sistem 

informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. I 

1.4. Tujuan 

Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk: 

1. Melakukan disain sistem direct dealing via internet banking, sesuai 

dengan hasil analisa kebutuhan informasi yang telah dilaksanakan. 

2. Mengembangkan suatu prototipe software penunjang sistem informasi 

transaksi Tresuri yang memungkinkan nasabah korporat bertransaksi 

secara langsung (direct dealing) melalui sarana internet banking. 

1.5. Manfaat 

Dari hasil penelitian ini akan menghasilkan suatu prototipe software 

penunjang sistem transaksi Tresuri direct dealing via internet banking. 

Penerapan prototipe software penunjang ini diharapkan dapat 
... 

memberikan manfaat sebagai berikut: 



1. Kecepatan dan akurasi penyampaian informasi harga (pricing) kepada 

nasabah atas instrumen-instrumen Tresuri, sejalan dengan pergerakan 

harga yang terjadi di Global Market. 

2. Menghilangkan tahap operasi manual seperti melalukan panggilan 

telepon ke dealing room, menanyakan harga, input transaksi transaksi 

secara manual ke sistem Tresuri (Front-End K+), serta pengiriman 

facsimile ke kantor cabang pemelihara rekening nasabah untuk 

penyelesaian transaksi. 

3. Meningkatkan Straight Through Processing (STP) sistem Tresuri yang ! 

ada terutama untuk transaksi Tresuri dengan nasabah korporat, 

sehingga mengurangi tingkat kesalahan yang dapat dilakukan oleh 

dealer. 

4. Sistem dapat berjalan selama 24 jam secara on line, sehingga 

membuka ruang yang sangat luas bagi nasabah untuk memenuhi 

kebutuhan transaksi Tresurinya setiap saat. 




