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Serangkaian paket kebijaksanaan perbankan oleh pernerintah yang ~nernberi 
kemudahan bagi pendirian bank telah menyebabkan persaingan yang ketat diantara 
bank, baik dari sisi penghimpunan dana maupun penyaluran kredit. PT. Bank 
Rakyat Indonesia (Persero) sebagai salah satu bank pemerintah juga menghadapi 
persoalan yang sama. Kondisi ini telah mendorong pihak manajemen untuk bekerja 
lebih profesional, efisien dan terarah. 

Sesuai dengan visi PT. BRI (Persero) untuk menjadi bank ko~nersial 
terkemuka di Indonesia dan misi PT. BRI (Persero) untuk melayani seluruh lapisan 
rnasyarakat yang tercerrnin sebagai satu-satunya bank yang memiliki jaringan kerja 
terbesar dan terluas di Indonesia yang terdiri dari 1 kantor pusat, 12 kantor 
wilayah, 11 kantor inspeksi, 321 kantor cabang dalarn negeri, 2 kantor cabang luar 
negeri, 4444 kantor unit dan 5 sentra pendidikan. 

Untuk menjalankan visi dan ]nisi tersebut, mulai bulan Januari 2001 PT. BRI 
(Persero) telah melakukan pilot project di kantor cabang di wilayah DKI Jakarta 
untuk rnengganti core banking systeni yang lama (OLSIB) dengan core banking 
system yang baru (l3RInets). 

Permasalahan timbul ketika pilot project tersebut lebih diprioritaskan untuk 
mendukung operasional tapi untuk kebutuhan informasi khususnya informasi 
akuntansi dan keuangan belurn tersedia. Di lain pihak core banking systcni yang 
lama (OLSIB) tidak dapat mengakomodir berbagai kebutuhan informasi akuntansi 
dan keuangan sehingga tidak dapat dijadikan benchmarking. 

Dalam rangka untuk mencari penyelesaian terhadap permasalahan kebutuhan 
informasi akuntansi dan keuangan tersebut dilakukan penelitian terhadap sistern 
dan sub sistem yang terkait dengan informasi akuntansi. Berangkat dari latar 
belakang dan perumusan masalah tersebut di atas penelitian ini bertujuan untuk 
merancang sistem informasi akuntansi di PT. BRI (Persero) dan diharapkan dapat 
rnernberi masukan yang bermanfaat berupa desain logic untuk implernentasi core 
bankrng Jystern yang baru. 

Proses penelitian ini rnenggunakan pendekatan System Dci~elopment Lye 
Cycle (SDLC) yang meliputi investigasi, analisis dan desain sistem. Sedangkan 
untuk prototype tidak dikembankan mengingat prototype tersebut akan akan 
dikembangkan oleh konsultan yang ditunjuk. Investigasi terhadap aspek teknis 
yang berhubungan dengan perangkat lunak dan keras yang digunakan pada sistern, 
aspek organisasi dan sumber daya manusia yang terlibat dengan permasalahan 
inforrnasi akuntansi. Analisis dan desain terhadap kebutuhan pengguna menyangkut 
kebutuhan pencatatan transaksi, pengolahan data dan pelaporan. 

Hasil investigasi menghasilkan kesimpulan rnasih lelnahnya tingkat kualitas 



dan kuantitas di bidang sistem informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan. 
Rentang kendali khususnya akuntansi dari kantor pusat sampai unit pembuku masih 
kurang efektif. Kekurangefektifan tersebut disebabkan Divisi Akuntansi 
Manajemen dan Keuangan (AMK) secara organisasi tidak memiliki wewenang 
pengendalian yang dapat secara efektif terhadap unit pembuku. 

Adapun penyebab kelemahan tersebut dapat dibedakan secara 2 (dua) yaitu 
1) kelemahan dari sisi teknologi informasi : data base yang lengkap dan terpusat 
belum tersedia, tidak ada kemampuan on-line query untuk tujuan analisa, sulit 
untuk melakukan proses rekonsiliasi data, OLSIB sulit untuk menghasilkan 
berbagai jenis laporan informasi secara mendadak, jaringan yang tersedia sebagai 
persyaratan untuk menuju suatu sistem yang on-line kurang memadai, berbagai 
aplikasi masih berdiri sendiri; 2) kelemahan dari sisi akuntansi : kelemahan dalam 
proses administrasi yang masih tumpang tindih satu sama lain, kelemahan sistem 
buku besar yang digunakan, belum semua standar akuntansi perbankan dapat 
diterapkan secara sistem. 

Pendekatan SDLC tersebut di atas kemudian dipadukan dengan analisa 
kesenjangan (gap analisys) untuk kebutuhan laporan manajemen yang dibutuhkan 
dalam rangka pengambilan keputusan. Analisa kesenjangan dilakukan dengan 
membandingkan antara kondisi sekarang (existing system) dengan praktek terbaik 
(besf practice) di dunia perbankan. 

Dari analisa kesenjangan tersebut akan dihasilkan berbagai laporan 
manajemen yang merupakan critical report yang diperlukan untuk pengambilan 
keputusan Diharapkan dengan diimplementasikan sistem inforrnasi akuntansi ini 
dimungkinkan adanya efisiensi biaya, waktu, tenaga dan peningkatan kinerja. 
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