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Sektor bisnis retail PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam 
corporate plan merupakan salah satu Strategic Business unit yang dikembangkan 
disamping sektor-sektor bisnis lainnya, dengan target kredit retail sebesar 32,50% 
dari total kredit yang diberikan. Untuk menyalurkan kredit retail dalam hal ini kredit 
konsumtif personal maka dibentuk organisasi Unit Kredit Konsumtif Terpusat yang 
merupakan layanan kredit personal dalam suatu wilayah operasi secara sentral. 

Sistem Informsi Kredit Konsumtif Terpusat merupakan sistem sentral 
database yang berlokasi di Kantor Besar, sedangkan Unit Kredit Konsumtif Terpusat 
berlokasi di Gambir sebagai terminal remote dan didukung oleh Cabang-cabang 
yang merupakan sistem database distribusi. 

Dalam perjalanan operasional Unit Kredit Konsumtuif Terpusat timbul 
permasalahan sehingga perlu dilakukan penyempurnaan, kondisi saat ini dirasakan 
pencapaian target pemberian kredit tidak terpenuhi, hal ini tercermin pada 
pelayanan kredit konsumtif cenderung menurun walaupun didukung oleh sistem 
teknologi. Disisi lain keterbatasan Sistem Infonnasi Kredit Konsumtif Terpusat saat 
ini turut andil, yang mengakibatkan tidak efisien prosedur kerja antara cabang 
dengan unit kredit komsumtif terpusat, seperti di cabang pengelola kredit dilakukan 
oleh unit administrasi kredit sedangkan di unit kredit konsumtif terpusat melakukan 
yang sama yaitu di unit administrasi kredit. Belum terintegrasi dengan optimal 
sistem yang ada di cabang dengan unit kredit konsumtif terpusat, yang 
mengakibatkan lambatnya proses memutus kredit konsumtif. 

Dengan permasalahan yang ada di unit kredit konsumtif, maka 
dikembangkan rumusan masalah meliputi bagaimana mengembangkan sistem 
informasi kredit konsumtif terpusat yang terintegrasi antara cabang dengan unit 
kredit konsumtif terpusat dan wilayah dan bagaimana bentuk prototipe sistem 
informasi kredit konsumtif terpusat yang di sajikan sesuai kebutuhan pengguna. 

Dalam rangka meningkatkan kinerja Cabang dan Unit Kredit Konsumtif 
Terpusat, dimana sistem ini saling terkait maka dilakukan penelitian terhadap 
kendala atau permasalahan yang timbul pada pelayanan kredit konsumtif. Tujuan 
penelitian adalah 1) Melakukan investigasi 2) Anlisis dan rancangan sistem 
informasi sesuai dengan keinginan pengguna, 3) mendesain prototipe aplikasi sistem 
infomasi kredit konsumtif terpusat. 

Didalam proses penelitian dan pengembangan sistem menggunakan 
pendekatan system Development Life Cycle (SDLC) meliputi investigasi, analisa 
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desain sistem dan pengembangan prototipe sistem agar cepat dan mudah dimengerti 
oleh pengguna. Investigasi dilakukan meliputi aspek organisasi dan sumberdaya 
manusia yang terlibat langsung terhadap permasalahan, aspek teknis meliputi 
software, hardware dan jaringan yang terkait dengan permasalahan di Sistem 
Informasi kredit konsumtif Terpusat. Selain itu analisa dan desain terhadap 
kebutuhan pengguna yang dirasakan kurang dipenuhi, maka dalam pengembangan 
prototipe kebutuhan pengguna dapat terpenuhi dalam pengembangan sistem 
informasi kredit konsumtif terpusat. 

Hasil investigasi terhadap mekanisme proses pemberian kredit konsumtif, 
terdapat beberapa aktivitas seperti permohonan pinjaman, realisasi pinjaman, 
perubahan (maintenance) sukubunga pinjaman dan otorisasi exception masih 
dilakukan secara manual, ha1 ini merupakan faktor lambatnya proses kredit 
konsumtif, sedangkan dari aspek organisasi terdapat unit administrasi kredit di 
cabang mengelola kredit dan ha1 ini juga dilakukan oleh unit kredit konsumtif 
terpusat sehingga tidak efisien. 

Hasil dari analisa pengembangan Sistem Informasi Kredit Konsumtif 
Terpusat untuk memenuhi kebutuhan pengguna maka dilakukan perbaikan program 
aplikasi dan databased di cabang maupun di unit kredit konsumtif terpusat yang 
meliputi a) mengotomasikan secara online seperti input formulir permohonan 
pinjaman, otorisasi (exception) kewenangan oleh wakil pemimpin wilayah dengan 
fasilitas remote-terminal , realisasi pinjaman, merubah (update) suku bunga dan 
kolektibiliti, b) Mengoptimalkan sumber daya manusia dan mengefisienkan 
organisasi di cabang, c) Mengoptimalkan hamare, software dan jaringan. 

Sistem Informasi Kredit Konsumtif Terpusat dikembangan dengan 
menggunakan software aplikasi progress dan sistem operasi SCO Unix. Sistem ini 
terdapat tiga kelompok proses yang saling terkait seperti Verifikasi, Kalkulasi dan 
Realisasi dimana msing-masing mempunyai sub sistem 

Bila Sistem Informasi Kredit Konsumtif Terpusat di implementasikan dapat 
menghemat waktu dan biaya. Efisiensi waktu karena dengan sistem yang baru dapat 
di selesaikan lebih cepat, sedangkan dari segi biaya dapat di tekan karena dana 
segera dapat disalurkan ke kredit konsumtif (tidak idle), selain itu dari aspek 
organisasi dapat di kurangildihilangi unit administrasi kredit di cabang dan aktivitas 
proses pemberian kredit semuanya dilakukan dengan otomasi, sehingga proses 
pemberian kredit lebnih cepat dan efisien. a 

Sistem Informasi Kredit Konsumtif Terpusat, agar dapat di implementasikan 
dengan lancar dan tepat waktu maka disarankan agar melakukan tahapan - tahapan 
yaitu a) Prototipe yang dikembangkan agar di sosialisasikan dan evaluasi berulang- 
ulang oleh pengguna dalam menjaring umpan balik sebagai bahan masukkan dalam 
merevisi atau menyempurnakan sistem ini agar dapat diterima dan diyakini oleh 
pengguna bahwa sistem ini dapat di implementasikan. b) Untuk mengurangi 
kegagalan dalam implementasi, perlu di bentuk team yang tangguh dan mengerti 
produk pinjaman, sedangkan implementasi dilakukan secara bertahap dengan cara 
uji coba di suatu wilayah dengan beberapa cabang @iIot project), sehingga 
permasalahan dapat dilokalisir deugan mudah. c) Perlu disiapkan prosedur 
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contingency plan untuk pelayan darurat d) Karena sistern ini bersifat sentralisasi 
maka disiapkan sistern backup atau recovery bila ada kerusakan server atau dial up 
bila pelayanan kredit konsumtif terganggu akibat komunikasi. 
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