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Dampak krisis moneter yang melanda Indonesia sejak pertengahan 
tahun 1997 yang belum berakbir hingga saat ini, menyebabkan banyaknya 
kredit macet yang disalurkan bank serta turunnya pendapatan dari sektor 
perkreditan. Di lain pihak, dunia perbankan dihadapkan pada suatu iklim 
persaingan yang ketat dan berlangsung secara agresif dengan intensitas yang 
sangat tinggi. Dalam upaya meningkatkan pendapatan dari sumber alternatif 
fee-based income), bisnis jasa perbankan internasional merupakan bagian dari 
produk bank BNI yang diandalkan dalam memperoleh profit dari fee-based 
income. Kontribusi bisnis jasa perbankan internasional dalam pencapaian 
keuntungan bank diperoleh dari pendapatan provisi dan pendapatan selisih kurs 
(exchange rate) dari hasil pertukaran mata uang asing dan rupiah, serta 
penghimpunan dana devisa dari luar negeri yang merupakan alat likuiditas mata 
uang asing yang dapat dioperasikan bank. 

Didukung oleh banyaknya cabang yang tersebar di seluruh Indonesia 
sebanyak 230 cabang dan 375 cabang pembantu, 5 cabang di luar negeri, dan 
1000 lebih bank koresponden yang tersebar di selurdh dunia mempunyai 
hubungan bisnis jasa perbankan dengan bank BNT. Selain itu, teknologi sistem 
operasional bisnis jasa perbankan internasional dalam meningkatkan pelayanan 
yang lebih baik kepada nasabah, diharapkan pendapatan fee based income yang 
bersumber dari bisnis jasa perbankan dapat ditingkatkan. Adapun sistem 
operasional bisnis jasa perbankan internasional yang telah dikembangkan 
dinamakan IBOC (Znternational Banking Operation Center). Keungulan sistem 
ini adalah setiap nasabah penerima Kiriman Uang (KU) dari luar negeri baik 
melalui sarana Swift (sejenis telex) ataupun wesel dapat mencairkan dananya di 
BNI mana saja, 

Sistem informasi bisnis jasa perbankan internasional saat ini belum 
memenuhi kebutuhan pengguna. Pada ha1 sistem tersebut sangat penting dalam 
mendukung operasional dan pengambilan keputusan manajemen, serta 
meningkatkan hubungan kerja sama dengan bank-bank koresponden dalam 
menyalurkan transaksi perbankan luar negeri melalui bank BM. Sistem 
informasi yang ada masih sangat global baru menyajikan informasi seperti : 
jumlah transaksi dan nominal per cabang, wilayah dan gabungan bank BNI, 
yang input datanya dilakukan secara manual oleh cabang-cabang dengan 
menggunakan aplikasi spesifik seperti Microsoft Excel. 

Tujuan penelitian adalah : 1) Membuat disain konseptual sesuai 
dengan hasil analisis kebutuhan guna menunjang operasional dan pengambilan 
keputusan (decision support sysiem) dan sistem informasi manajemen bagi 
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bank BNI, 2) Mengembangkan model prototipe aplikasi sistem informasi bisnis 
jasa perbankan internasional, sesuai dengan hasil analisis yang telah 
dilaksanakan. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 
mengenai disain dan prototipe sistem informasi bisnis jasa perbankan 
internasional kepada manajemen bank BM, sehingga dapat menyajikan 
informasi yang dibutuhkan pengguna dengan cepat, tepat dan akurat dalam 
rangka meningkatkan hubungan kerja sama dengan bank-bank koresponden di 
luar negeri, guna meningkatkan transaksi jasa perbankan internasional dan fee 
based income. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada transaksi jasa perbankan 
internasional yang terdiri dari transaksi; Incoming Remittance yaitu KU masuk 
dari luar negeri yang sarana pengirimannya melalui SWIFT (sejenis telex), 
Draji Drawn on Bank BNZ yaitu KU masuk dari luar negeri melalui wesel dan 
Outgoing Remittance yaitu KU ke luar negeri. 

Selanjutnya dalam proses penelitian ini digunakan pendekatan System 
Development Life Cycle (SDLC) yang meliputi investigasi, analisis dan disain 
sistem serta pengembangan prototipe sistem informasi bisnis jasa perbankan 
internasional. Investigasi terhadap aspek teknis yang berhubungan dengan 
perangkat lunak dan keras yang digunakan pada sistem, aspek organisasi dan 
sumber daya manusia yang terlibat dengan pengembangan sistem informasi. 
Analisis dan desain terhadap kebutuhan pengguna menyangkut kebutuhan 
informasi bisnis jasa perbankan internasional. Pengembangan sistem dengan 
metode prototipe diharapkan agar pengguna lebih mudah memahami dalam 
menggunakan sistem informasi yang akan dibangun. 

Hasil investigasi terhadap sistem informasi yang ada saat ini bahwa 
pelaksanaan input data dilakukan secara manual oleh masing-masing cabang, 
kemudian disimpan dalam media disket dan dikirim ke kantor pusat Divisi 
Pengendalian Keuangan (PKU) melalui kantor wilayah untuk proses 
konsolidasi bank BNI. Proses informasi mulai dari input data oleh cabang- 
cabang sampai dengan menghasilkan output informasi di kantor pusat Divisi 
PKU memerlukan waktu satu bulan. Disamping itu output informasi yang 
dihasilkan masih belum memenuhi kebutuhan pengguna dan belum tejamin 
keakuratmnya. 

Dengan dukungan sistem operasional ZBOC (International Banking 
Operation Center), diiana database seluruh cabang tersentral di kantor pusat 
Divisi Internasional, maka dalam sistem informasi bisnis jasa perbankan 
internasional yang akan dikembangkan sumber datanya memanfzatkan 
database yang telah tersedia pada sistem IBOC. Dengan demikian pengolahan 
informasi akan lebih efisien dapat menghemat biaya, tenaga kerja dan waktu, 
serta informasi yang dibutuhkan pengguna dapat diperoleh dengan mudah, 
cepat, tepat dan akurat. 

Prototipe sistem informasi bisnis jasa perbankan internasional 
dibangun menggunakan perangkat lunak Sistem Operasi (Operating System) 
Client Terminal Windows 98 dan Windows NT4.0 untuk server, sedangkan 
Sistem Aplikasi (Aplication System) menggunakan Microsof Visual Basic 6.0 
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database Oracle8I version 8.1.7, koneksi dari program VB ke database sistem 
operasional IBOC (database Progress v.8.3B) menggunakan Merant ODBC 
(Open Database Conectivityl data direct 3.60. Prototipe sistem informasi ini 
dilengkapi dengan sistem keamanan dan kewenangan aplikasi yang menyajikan 
tampilan menu, tampilan input informasi yang akan diproses, tampilan output 
informasi dan tampilan-tampilan lain yang mendukung kelengkapan data 
informasi. 

Agar sistem informasi bisnis jasa perbankan intrernasional menjadi 
suatu sistem yang dapat diimplementasikan hingga bermanfaat bagi pengguna, 
maka disarankan : 1) sistem informasi ini di evaluasi dan didiskusikan lebih 
lanjut dengan pengguna secara berulang, dalam rangka menerima umpan balik 
sebagai bahan masukan untuk penyernpurnaan, 2) menyusun prosedur kerja 
dan kegiatan pelatihan dalam mengoperasikan sistem serta koordinasi dengan 
unit terkait, dalam rangka persiapan implementasi sistem yang baru, 3) agar 
sistem informasi ini terintegrasi dapat menghasilkan seluruh informasi bisnis 
perbankan internasional, termasuk transaksi ekspor dnn impor, yang saat ini 
masih menggunakan sistem operasional ITS (Znternutional Trade Services) 
dimana database-nya terdistribusi di cabang-cabang, disarankan pengolahan 
transaksi tersebut menggunakan sistem IBOC (International Banking Operation 
Center) agar database-nya tersentral di kantor pusat, dan juga untuk 
memudahkan pemeliharaan sistem operasional, 4) melakukan kajian lebih lanjut 
agar sistem informasi gabungan transaksi jasa perbankan dalam dan luar negeri 
(sistem lama) diintegrasikan dengan sistem baru. 

Apabila sistem informasi bisnis jasa perbankan internasional yang baru 
diimplementasikan, maka implikasi bagi manajemen adalah : 1) efisiensi biaya, 
tenaga kerja dan waktu karena tidak diperlukan lagi input data secara manual 
pada sistem informasi gabungan transaksi jasa perbankan dalam dan luar negeri 
(sistem lama) karena datanya dapat dianlbil dari sistem baru, 2) output 
informasi yang dibutuhkan oleh pengguna untuk menunjang operasional dan 
pengambilan keputusan manajemen yang belum tersedia pada sistem lama, 
dapat diperoleh dengan mudah, cepat, tepat dan akurat pada sistem informasi 
yang baru, 3) ketersediaan output informasi untuk meningkatkan hubungan 
bisnis dengan bank koresponden luar negeri diharapkan dapat meningkatkan 
transaksi bisnis jasa perbankan internasional dan pendapatan fee based income. 
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