
I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) baru saja menyelesaikan hajat 

besar di bidang Teknologi & Sistem Informasinya, yaitu melakukan reengineering 

sistem perbankan induk atau core system-nya, dari sistem yang terdistribusi 

menjadi sistem yang centralized & real time online. Saat ini sistem informasi 

perbankan baru yang diberi nama BRINETS (BRI Integrated Network and 

Information System) tersebut telah sampai pada tahap implementasi di hampir 

seluruh kantor cabangnya. 

Pergantian sistem tersebut membawa dampak sangat besar terhadap 

seluruh konfigurasi sistem pelayanan operasional dan manajemen BRI. Dengan 

sistem sentralisasi, seluruh unit kerja BRI terhubung secara real time sehingga 

kualitas pelayanan kepada nasabah akan menjadi semakin baik dan cepat. 

Demikian pula, karena seluruh data unit kerja BRI berada di Kantor Pusat 

sebagai host maka beban kerja back office di unit kerja BRI menjadi berkurang 

dan lebih fokus kepada pelayanan dan pengembangan bisnis. Di sisi lain, karena 

seluruh data tersedia di host, maka kebutuhan informasi untuk manajemen juga 

dapat disajikan lebih cepat dan akurat. 

Seiring dengan diimplementasikannya BRINETS, maka terbuka 

kesempatan untuk pengembangan aplikasi baru (fungsionalisasi) dari sistem 

tersebut dalam rangka persaingan bisnis perbankan, yang pada sistem lama sulit 



diwujudkan. Beberapa pengembangan aplikasi telah dilakukan seperti Phone 

Banking BritAma (Call BRI), Kartu Kredit BRI, Point of Sales (POS), dan 

sebagainya. 

Sebuah pemikiran baru dalam rangka memberikan kepuasan kepada 

customer, terutama corporate customer, adalah dengan menyediakan 

fasilitaslkemudahan bagi mereka untuk melakukan transaksi apapun (non-tunai), 

kapanpun dan di manapun. Dalam ha1 ini, customer dapat me-manage dananya 

yang ada di BRI dengan leluasa tanpa terikat oleh ruang dan waktu, melalui 

jaringan internet yang mereka miliki. Konsep pemikiran ini kemudian disebut 

sebagai fungsionalitas Cash Management dari Sistem lnformasi Perbankan BRI 

yang telah ada. 

Pengelolaan dana sendiri yang dimaksud di sini, customer dapat 

melakukan transaksi perbankan apapun (non-tunai), yang secara konvensional 

biasanya perlu pelayanan petugas bank. Transaksi tersebut bisa meliputi transfer 

uang (fund transfer), kliring (RTGS), overbooking, blokir, transaksi SWIFT, 

pembayaran tagihan, pembayaran gaji karyawan, sweep, dan bentuk-bentuk 

transaksi pelayanan lainnya yang dimiliki oleh BRI. 

Fungsionalitas Cash Management ini lahir karena dengan core system 

baru yang dimiliki BRI saat ini, pengembangan fungsi manajemen dana menjadi 

sangat mungkin untuk dikembangkan. Bahkan dalam konsep selanjutnya, di 

samping berguna untuk keperluan kepuasan nasabah (cost center), juga dapat 

memberikan income bagi BRI berupa fee (profit center). 



1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas yang kemudian melahirkan sebuah pemikiran 

baru untuk memberikan kepuasan kepada corporate customer berupa 

pembangunan fasilitas Cash Management pada Sistem lnformasi BRI, maka 

permasalahan yang perlu dirumuskan dan dianalisis adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana mengidentifikasi proses dan sumber data yang tersedia pada 

core banking system BRINETS. 

b. Bagaimana bentuk rancang bangun (design) sistem aplikasi Cash 

Management yang sesuai dengan kebutuhan BRI. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Melakukan analisis terhadap sistem BRINETS untuk memperoleh gambaran 

dalam rangka pengembangan Cash Management Application System 

(C MA S) . 

b. Merancang bangun (design) Cash Management Application System (CMAS) 

yang sesuai dengan kebutuhan BRI. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu bahan 

pemikiran (alternatif) bagi manajemen BRI dalam rangka memperkaya fasilitas 

sistem informasi yang dimiliki BRI dalam rangka persaingan teknologi dan bisnis 

perbankan di masa depan. 



1.5. Ruang Lingkup 

Dalam memberikan arah yang lebih mendalam pada penelitian ini, maka 

dibuat batasan dalam kajian penelitian ini, yaitu melakukan identifikasi proses 

dan sumber data yang tersedia pada sistem BRINETS yang berkaitan dengan 

proses dan data-data yang diperlukan dalam pengembangan Cash Management 

Application System (CMAS), dan melakukan rancang bangun (design) sistem 

aplikasi tersebut. 

Sebagai catatan, karena belum seluruh unit kerja BRI terintegrasi ke 

dalam BRINETS, maka perancanganlpengembangan CMAS ini hanya 

difokuskan untuk unit-unit kerja BRI yang telah menggunakan BRINETS. 




