
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

I'crs:~iligan tlalan~ bisnis pcrbt~nka~i tlcwasa i ~ i i  iclnh tlihatlapltar~ lpaila 

lcondisi persaingan yang sangat ketat sehingga telah memaksa banyak bank untuk 

berusaha memenangkan persaingan tersebut. Berbagai upaya ditempuh oleh bank 

agar mampu 1010s dari persaingan itu. Salah satu adalah dengan meningltatltan 

kemampuan pelayanan memenuhi kebutuhan nasabah (customer) melalui aspelc 

teltnologi komputer. 

Paradigma untuk tetap mempertahankan keunggulan kompetitif atas produk- 

produk perbankan yang ada harus segera ditinggalkan mengingat tuntutan 

nasabah (czi.stonzer) yang demiltian bervariasi. Disisi lain bank-bank 

pesaing/competitor juga n~elalcultan perubahan-perubahan dengan cepat. Sehingga 

hanya bank yang ~nempunyai strategi bersaing yang unggul saja yang altan 

mampu menguasai peluang pasar yang ada. 

,Melihat ltondisi persaingan yang terjadi saat ini maupun untuk masa yang 

akan datang, lteunggulan dalam ha1 memberikan pelayanan lcepada nasabah 

nampalu~ya harus ~nendapat perhatian secara khusus. Untult mendukung upaya 

peningltatan ltualitas pelayanan kepada nasabah, dalarn kegiatan operasionalnya 

bank ~nemerlukan prasarana teltnologi pendultung perbankan yang handal. 

Teknologi koinputer bagi sebuah bank yang menjual jasa pelayanan 

~nerupaltan salah satu kunci atau penentu dala~n lnendultung dan membcriltan 

pelayanan ltepada nasabahnya disamping sikap dari sulnber daya manusianya 

sendiri. Dalam era global, penggunaan teltnologi ltomputer ~uenjadi prasya~.al 

utama untuk menopang upaya efisiensi, ltecepatan pelayanan, alturasi, ltepralttisan 
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d m  kemudahan. Teknologi komputer perbankan yang digunakan sebagai sarana 

pendukung kegiatan operasional bank antara lain meliputi prasarana komputer 

secara fisilc terdiri dari server, PC terminal, printer, jaringall komunikasi, .sc!fii.~l~re 

aplikasi, sumber daya manuasi. Pada prakteknya penggunaan teknologi ko~iiputer 

perbankan ini tidak luput dari hambatan-hambatan baik yang berasal dari siste~n 

itu sendiri maupun dari sumber daya manusia yang memanfaatkan teknologi 

tersebut. 

Penggunaan teknologi komputer perbankan apapun berpeluang untuk 

lneni~nbulkan masalah yang dapat menghambat kegiatan operasional bank. 

Hambatan yang terjadi pada kegiatan operasional bank yang diakibatkaii oleh 

faktor teknologi lcomputer dapat menimbulkan image negatif dari nasabah yang 

pada akhirnya dapat menurunkan citra bank bersangkutan. Jadi hambatan yang 

ditimbulkan oleh faktor penggunaan teknologi harus dapat diselesaikan dengall 

cepat.dan tepat. 

Penanganan permasalahan yang terkait dengan penggunaan telcnologi 

lcomputer didalam sebuah bank jika dilakultan dengan baik alean sangat lne~llbantu 

manajemeii bank yang bersangkutan dalam menjaga citra bank tersebut dimata 

nasabah. 

Untuk dapat melakukan penanganan ataupun perbaikan dengan bailc atas 

permasalahan yang timbul pada aspek penggunaan teknologi komputer perbankan 

diperlulcan dulcungan informasi-informasi yang berkaitan dengan permasalaliaii 

yang dihadapi tersebut. Informasi menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi 

manajemen untuk membantu didalaln penganlbilan keputusan berbagai fungsi 

manajemen niulai dari perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, 
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ltolnuniltasi dan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait. Penguasaan 

teknologi informasi menjadi salah satu faktor kunci dalam menunjang 

keberhasilan untuk mencapai tujuan. Semakin tinggi penguasaan teknologi 

informasi, maka makin tinggi pula peluang keberhasilan mencapai tujuan. 

PT.Banlt ABC sebagai salah satu bank besar di Indonesia memililti lebih 

dari 500 Kantor Cabang Induk dan Cabang Pembantu serta lebih dari 900 ATM 

yang tersebar diseluruh kota besar dan ltecil di Indonesia, didalam kegiatan 

operasionalnya didukung oleh teknologi komputer on-line dengan sisteni 

distribusi (desentralisasi) yang program-prograillnya dibangun sendiri ole11 Divisi 

Telaologinya. 

Dengan menggunakan sistem distribusi tersebut artinya setiap kantor cabang 

mernpunyai database sendiri-sendiri. Program-program yang digunakan didalam 

sistem distribusi tersebut hampir seluruhnya dirancang dan dibangun sendiri oleh 

Divisi Teknologi PT.Bank ABC khususnya program-program yang terkait 

langsung dengan core product-nya (seperti deposito, giro, tabungan, pinjaman, 

jasa-jasa) serta prodult-produk pengembangan lainnya dengall jumlah prograni 

mencapai ribuan program yang saling terkait satu dengan lainnya. Program- 

program tersebut altan terus bertambah sejalan dengan bertambahnya tuntutan 

nasabah akan produk-produk baru seperti penambahan feature pada ATM, phone- 

banking, sistein pay-roll, maupun maintenance produk-produk yang telah ada 

disesuailtan dengan ltebutuhan/keinginan nasabah. Sedang untuk pelayanan 

transalcsi online antar cabang dan kantor pusatnya, PT. Bank ABC memanfaatkan 

jaringan komunikasi melalui transfonder satelit milik suatuprovider. 
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Didala~n kegiatan operasionalnya, PT. Bank ABC tidak luput dari 

hambatan-hambatan penggunaan komputer perbankan baik yang berasal dari 

ltesalahan program-program, hambatan jaringan komunikasi, hambatan 

penggunaan hard~lare, hambatan yang ditimbulkan oleh faktor manusianya 

maupun hambatan yang berasal dari pihak eksternal sepertiprovider satelit dsb. 

Melihat hal-ha1 tersebnt diatas dan mengingat hambatan yang terkait dengall 

, penggunaan telcnologi komputer perbanltan di kantor-kantor cabang inaupun di 

katltor pusat dapat tiinbul di setiap unit dan dapat terjadi berulang-ulang, maka 

dipandang perlu untuk ~nenyediakan suatu informasi tentang permasalahan yang 

terltait dengan penggunaan teknologi perbankan yang terjadi pada segenap unit PT 

Bank ABC. 

Pada PT Bank ABC saat ini belu~n ~nempunyai sarana ataupun basis data 

yang dapat digunakan untuk mengawasi, mengendalikan dan mengetahui dengan 

cepat mengenai berapa kali suatu hambatan penggunaan telaologi perbankail 

timbul di suatu unit kerja, apaltah hambatan tersebut gejalanya sama disetiap unit, 

bagaimana skala prioritas penanganannya, apakah hambatan tersebut berda~npalt 

pada pelayanan, apakah hambatan tersebut berdarnpak pada kerugian finansial 

baik bagi bank maupun bagi nasabah, apaltah hambatan tersebut berasal dari 

penggunaan hardware, apakah ha~nbatan tersebut karena kesalahan program dlsb. 

Pada Divisi Teknologi PT Bank ABC, terdapat satu unit yang bertugas 

sebagai unit pengendali perinasalahan penggunaan teltnologi ltornputer perbanltan 

yang digunaltan oleh unit-unit operasional. Tugas unit ini adalah melaltultan 

penelitian, penanganan permasalahan dan melaltukan esltalasi ke unit lain atas 

hambatan-hamnbatan yang terjadi pada penggunaan teknologi komputer perbanltan 
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yang dialami dan dilaporkan oleh unit-unit operasional baik yang ada di ltantor 

cabalg, ltantor wilayah maupun di kantor pusat. 

Untult dapat memberikan solusi penanganan hambatan yang dialami oleh 

unit operasional dei~gan cepat, unit pengendali permasalahan teknologi komputer 

ini memerlilkan dukungan sistem informasi berupa ketersediaail basis data yang 

berisi informasi tentang hambatanlpermasalahan penggunaan teknologi ltomputer 

perbankan berikut solusinya. Selain itu, dengan adanya basis data tersebut 

diharapkan dapat digui~akan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja setiap 

unit yang terkait dengan penggunaan teknologi komputer perbankan tersebut. 

Dengan tersedianya basis data tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh 

luai~ajeinen Divisi Teltnologi PT Bank ABC untuk inendukung pengambilan 

Iceputusan bailt untuk penyelesaian ha~nbatadpermasalahan maupun untuk 

mengantisipasi perkembangan leknologi lto~nputer perbankan ke masa cle1xi11. 

Disisi lain, sistem pelaporan yang dilakukan oleh unit-unit operasional 13T Bank 

ABC masih dilaltukan dengan surat menyurat dan telepon. Setiap surat yang 

dilaporkan oleh unit operasional ui~tuk sarnpai ltepada unit pengendali, 

memerlukan waktu yang relatif lama karena surat-surat tersebut harus melalui 

biroltrasi manajemen. Sehingga dibutuhkan waktu dan biaya yang relatif mahal 

ui~tuk melaporlcan terjadinya hambatan operasional penggunaan teknologi 

Itomputer perbankan yang dialami unit operasional ke kantor pusat dalam ha1 ini 

unit pel~gendali per~nasalahan di Divisi Teltnologi PT Bank ABC. Iceterlambatan 

penanganan permasalahan yang dialami unit operasional dapat beresilto 

~nenghilangkan kese~npatan meraih peluang bisnis. 
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B. Identifilcasi Masalah 

Sistem pelaporan terjadinya hambatan penggunaan teknologi komputer 

perbankan yang digunakan pada PT.Ban1t ABC masih menggunakan cara 

ltonvensional yakni melalui sarana telepon dan surat menyurat. Dengan jumlah 

kantor cabang dan wilayah yang banyak dan tersebar di seluruh Indonesia 

dikaitltan dengall sistem pelaporan yang ada seltarang ini, maka aktifitas 

pelaporan seperti tersebut diatas menjadi salah satu faktor pengharnbat percepatan 

pengendalian, pengawasan dan pelaporan terjadinya hambatan penggunaan 

telc~lologi lto~nputer perbankan yang dilaporkan oleh setiap ~111it 

operasional/cabang/wilayah ke ltantor pusat. 

Dibutuhkan waktu dan biaya yang relatif mahal untuk menyanpailtan 

informasi terjadinya hambatan penggunaan teknologi komputer perbankan. 

Beberapa kendala yang dihadapi ole11 unit pengendali permasalahan di 

Divisi Telu~ologi yang terkait dengall pengawasan dan pengendalian 

permasalahan yang dihadapi oleh unit-unit operasional adalah : 

1. Belum adanya basis data yang dapat digunaltan untuk 

mendokumentasikan semua permasalahan/l~ambatan penggunaan 

teknologi ltomputer perbankan yang dilaporkan oleh unit operasiollal 

berikut solusi penyelesaiannya. Sehingga dalam ha1 memandu 

penyelesaian suatu hambatan sangat tergantung pada pengetahuan 

perbanlcan, ketrampilan dan lteahlian masing-masing staf yang ada di unit 

pengendali. Disarnping ha1 tersebut diatas, saat ini pada unit pengendali 

juga belum ada data base yang dapat menyajikan infornlasi tentang 

berapa ltali suatu permasalahan terjadi di unit operasional, sampai 
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dimana status eskalasi penanganan suatu masalah, kapan permasalahan 

diselesaikan. 

2. Pemaha~nan sumber daya manusia pada unit operasional (Ithususnya 

kantor cabang) sebagai userlpengguna teknologi komputer perbanltan 

tidalt lnerata sehingga jika dilakukan mutasi intern karena terkait dengan 

basic career seorang pegawai dan tidak diilcuti dengan transfer 

knowledge yang baik, akan berdampak pada kelancaran pengoperasian 

sistem yang digunakan oleh unit operasional/cabanglwilayah. 

3. Diperlukan basis data yang terintegrasi memuat laporan-laporan 

terjadinya hambatan penggunaan teknologi komputer yang terjadi di  nit- 

unit operasio~lal yang diharapltan dapat memudahltan penentuan sltala 

prioritas penanganan hambatan penggunaan teltnologi komputer 

perbankan. 

C.  Perurnusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka unit pengendali 

permasalahan penggunaan teknologi komputer perbankan yang ada pada Divisi 

Teltnologi PT.Bank ABC memandang perlu untuk mengembangltan desaiil siste~n 

informasi yang berbasis komputer yang dapat rnenyajikan informasi pennasalal~an 

dengall cepat dan tepat. 

Adapun ruluusan masalahnya adalah sebagai beriltut : 

1. Bagaimana lteranglta ltonseptual sistem inforlnasi pengendalian 

permasalahan hambatan penggunaan telmologi ko~nputer perbankan yailg 
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dapat dipergunakan untulc menangani tirnbulnya perrnasalahaa~~ terkait 

dengan penggunaali teknologi komputer perbankan ? 

2. Bagai~nana desain rancang bangun siste~n it~for~nasi pengendalian 

permasalahan hambatan penggunaan tehiologi komputer perbankan yang 

sesuai dengan kebutuhan informasillaporan yang diperlukan ma~laje~nen 

tlcngall ccpal, hpat don akural ? 

3. Bagaimana prototipe sistem informasi pengendalian permasalahan 

hambatan penggunaan teknologi lcomputer perbankan untuk dilaltuka~~ 

pengembangan selanjutnya ? 

D. Ruang Lingltup 

Penelitian pengembangan sistem informasi pengendalian lia~nbatan 

penggu~laa~~ teknologi komputer perbankan ini penelitiannya difokuslcan pada 

disain sistem informasi yang terintegrasi untuk mernenuhi kebutuhan manajemen 

yaitu : 

1. Infor~nasi juinlah hambatadproblem yang terjadi dalam suatu periode 

tertentu, terperinci per jenis per~nasalahan bailc yang berkenaan dellgan 

masalah hurrltl~ure, program, sumber daya manusia maupun produk- 

produk perbankan . 

2. I~iformasi jumlah hambatadproblem yang dialanli oleh masing masing 

unit operasionallcabang terperinci per wilayah dalam suatu periode 

tertelitu. 
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3. Iiifor~nasi slcala prioritas penanganan hambatan/problem yang dapai 

digunaltan untuk ~uembantu percepatan penelitianlanalisa dan 

penyelesaian suatu pern~asalal~an. 

E. Tujuan 

Penelitian ini ditujulcan untuk : 

1. Menganalisis lcebutuhan sistem informasi pengendalian permasalalian 

penggunaaii telaologi lcomputer perbankan yang diperlukan oleh 

inanajemen Divisi Teknologi. 

2. Melakulcan rancangan desain sistem informasi pengendalian 

permasalahan hambatan penggunaan teknologi komputer perbanltan 

yang sesuai dan dapat digunakan oleh unit pengendali per~nasalalian 

pndn Divisi Tcknologi. 

3. Meinbuat prototipe sistem informasi pengendalian pel~nasalahan 

hambatan penggunaan teknologi komputer perbankan yang dapat 

dikembangkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan manajemeii. 

F. Manfaat 

Dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh disain dan prototipe sistenl 

informasi terintegrasi yang sesuai dan dapat diimplementasikan pada unit 

pengendali pennasalahan penggunaan teknologi komputer perbankan pada Divisi 

Teknologi PT.Bank ABC. 
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