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Persaingan bisnis perbankan dewasa ini semakin ketat sehingga 
rnemacu banyak bank untuk berupaya memenangkan persaingan tersebut Salah 
satu cara adalah dengan strategi meningkatkan lcemanlpuan pelayanan memenuhi 
lceinginan nasabah melalui aspek telcnologi. Teknologi komputer bagi sebuah bank 
yang menjual jasa menjadi sdah satu kunci sukses memenangkan persaingan, 
selain sebagai prasyarat untuk menopang upaya efisiensi, kecepatan pelayanan, 
alcurasi, kepraktisan dan kemudahan. 

Penggunaan teknologi komputer perbanlcan apapun berpeluang untulc 
menimbulkan masalah yang dapat menghambat kegiatan operasional sebuah bank. 
Hambatan yang terjadi pada kegiatan operasional bank yang diakibatlcan ole11 
falttor teknologi komputer seperti kesalahan program, hambatan jaringan 
Icomunilcasi, hardware, human error dapat menimbulkan image negatif dari 
nasabah yang pada akhirnya dapat menurunkan citra bank bersangkutan. Jadi 
hambatan yang ditimbullcan olch faktor penggunaan teknologi komputer harus 
dapat segera diselesaikan dengan cepat dan tepat. Penanganan permasalahan yang 
terkait dengan penggunaan teknologi komputer pada sebuah bank jika dilaltukan 
dengan baik akan sangat me~nbantu manajemen bank tersebut ddarn menjaga citra 
bank bersangkutan dimata nasabah. 

PT. Bank ABC sebagai salah satu bade besar di Indonesia dengan 
lebih dari 500 kantor cabang dan pembantu serta lebih dari 900 ATM pang 

: tersebar di seluruh lcota besar dan lcecil di Indonesia, dalam kegiatan 
operasionalnya didukung oleh teknologi online dengan sistem distribusi yang 
program-programnya dibangun sendiri oleh divisi telcnologinya. Didalam lcegiatan 
operasionalnya, PT Bank ABC tidalc luput dari hambatan-hambatan penggunaan 
telaologi komputer perbankan. 

Untulc dapat melakulcan penanganan permasalahan yang timbul pada 
aspek penggunaan teknologi kornputer perbankan diperlulcatl dukungan informasi 
berlcenaan dengan permasalahan yang terjadi. Informasi ini sangat penting bagi 
manajemen PT.Bank ABC untuk membantu melakulcan pengambilan keputusan 
berbagai fungsi manajemen mulai dari perencanaan, pernantauan, evaluasi, 
pengendalian, komunikasi dan lcerjasama dengan berbagai pihalc yang terkait. 
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Dalan ranglta meningltatkan dayaguna sistem ltomputer perbanltan 
yang dibangun sendiri PT Bank ABC untult ltegiatan operasionalnya, maka 
dilaltultan penelitian terhadap permasalaliaan yang terltait dengan hambatan 
penggunaan teltnologi ltonlputer perbankan. Tujuan penelitian adalah I )  
Melal<ultan investigasi siste~n yalig digunaltan, 2) Analisis sistem dan desain 
prototipe sistem informasi penanganan pertnasalahan hambatan penggunaao 
teltnologi ltonlputer perbanltan. 

Metode penelitian yang digunaltatl aclalah metode penelitian 
deskriptif, yaitu mengumpulltati berbagai info~masi tentang bagainlana 
penanganan perinasalal~an yang terltait dengan penggunaan teknologi ltomputer 
perbankan.. Penelitian ini mengg~uiakan pendeltatan siltlus hidup pengembangan 
sistem (System Development Life Cycle - SDLQ dan pe~nbuatan prototipe agar 
mudah dimengerti oleh pengguna.. 

Hasil yang diliarapkan dari penelitian ini adalah adanya desain dan 
prototipe sistem infor~nasi pengendalian permasalahan hambatan penggunaal1 
telcnologi ltolnputer perbanlcan yang dapat digunaltan ole11 unit pengendali 
perlnasalahaan yang ada pada divisi teltnologi PT Bank ABC untult selanjl~tnya 
dapat diltembangltan dan diimplementasilcan. 

Agar sistetn informasi ini dapat digunaltan secara optimal, prototipc 
yang ada perlu dilaltultan pengembangan selanjutnya, clisosialisasiltan clan 
dievaluasi berulang-ulang untuk n i e ~ i y e n ~ ~ ~ ~ ~ r ~ ~ a l t a ~ i  sistemnya agar tlalam 
implementasinya tidak lnengala~iii hambatan. 
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