
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sejak krisis moneter tahun, 1997, perbankan Indonesia terpuruk dimana 

empat bank milk pemerintah di merger serta banyak bank-bank swasta yang ditutup. 

Semasa krisis moneter total kredit macet terbesar adalah kredit corporate, terbukti 

bahwa sektor retail lebih survive diiarenakan portfolio resikonya relatif lebih 

tersebar dibandiigkan dengan sektor corporate. 

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam corporate plan sektor 

bisnis retail merupakan salah satu Strategic Business Unit yang dikembangkan 

. disamping bisnis lainnya, dengan target kredit retail sebesar 32,50% dgi  total kredit. 

Perkembangan kredit konsumtif sejak Januari 1999 sampai dengan 

Desember 2000 posisi pinjaman cenderung menurun, penurunan tersebut disebabkan 

banyaknya pinjaman yang jatuh tempo atau pelunasan pinjaman dipercepat. Rata- 

rata penurunan per-bulan untuk Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) sebesar 3,02%, 

untuk Kredit Multi Guna (KMG) 5,64% dan KUK PLUS sebesar 5,20%, penurunan 

tersebut tidak terlalu signifikan dan masih relatif wajar. Kredit konsumtif golongan 

lancar dari ketiga masing-masing jenis kredit konsumtif rata-rata masih di atas 90% 

( kolektibiliti KPR 90,75%, KMG 90,77% dan KUK PLUS 94,13%), walaupun 

masih dibawah target yang ditetapkan sebesar 97% sampai dengan 100%. Untuk 

kredit konsumtif kategori golongan tidak lancar atau macet (kredit non performing 

loan) rata-rata berkisar antara 7% sampai dengan 9% dari total kredit konsumtif. 

Proses kredit konsumtif saat ini interaksi data antara cabang dan Unit 

Kredit Konsumtif Terpusat, dalam ha1 proses keputusan kredit dari permohonan 

kredit hiigga keputusan kredit dilakukan oleh Unit Kredit Konsumtif Terpusat, 
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sedangkan realisasi pinjaman, pembukaan rekening pinjaman , transaksi dan 

perhitungan bunga pinjaman selama ini aktivitasnya ada di cabang. 

Aktivitas Unit Kredit Konsumtif Terpusat berkaitan dengan interaksi data 

cabang terbagi menjadi dua proses meliputi proses real time dan proses batch. Proses 

real time adalah transfer data ke cabang untuk apliiasi kredit yang telah disetujui 

dan request data dari cabang untuk monitoring data nasabah yang setiap saat 

diperlukan. Proses batch merupakan aktivitas pemrosesan dan penyimpanan data 

transaksi maupun meintenance yang terjadi di cabang pada sore hari. Data yang 

berasal dari cabang akan diproses oleh Unit Kredit Konsumtif Terpusat sehingga 

terbentuk suatu laporan, surat Keputusan Kredit, executive summary yang 

selanjutnya untuk acuan analisa dalam mengambil keputusan bagi manajemen di 

Unit Kredit Konsumtif Terpusat. 

Masih adanya data yang sama dikerjakan oleh dua unit (cabang dan unit 

kredit konsumtif Terpusat) seperti pengelolaan rekening pinjaman, suku bunga 

pinjaman, pergeseran kolektibititi yang diasakan tidak efisien dan seharusnya cukup 

dilakukan oleh unit kredit konsumtif terpusat. 

Tidak efisien mekanisme alur kerja ini merupakan kajian bagi bank 

khususnya mengatur masalah sekuriti, kewengan dan peranan teknologinya. 

Dengan Pengembangan Prototipe Sistim Informasi Kredit Konsumtif 

Terpusat, yang akan diembangkan meliputi Sistim Informasi Manajemen dan 

Sistim Menunjang Keputusan Kredit, dimana data base dan aplikasinya terpusat, 

sehingga diharapkan nantinya lebih efisien dan dapat meningkatkan kualitas kredit 

konsumtif 

http://mb.ipb.ac.id



Dengan era globalisasi saat ini, teknologi informasi merupakan ujung 

tombak industri perbankan, dimana semakii tinggi penguasaan teknologi informasi 

maka semakii mendapat peluang untuk meraih pangsa pasar dan mampu bersaing. 

Oleh karena itu pengembangan prototipe Sistem Informasi Kredit Konsurntip 

Terpusat yang ditunjang dengan teknologi informasi dalam era pasca krisis 

merupakan keunggulan strategis bagi Bank BNI 

B. Identifikasi Masalah 

Dari berbagai indiiasi masalah yang ada dapat dikemukakan sebagai 

b e r h t :  

1) Keterbatasan Sistem Informasi Kredit Konsumtif Terpusat saat ini, 

mengakibatkan tidak efisien prosedur kerja antara cabang dengan unit kredit 

komsumtif terpusat 

2) Informasi calon debitur yang sudah memiliki pinjaman di cabang-cabang sulit 

didapat dengan cepat dan saat ini diakukan dengan cara manual. 

3) Belum terintegrasi dengan optimal sistem yang ada di cabang (database 

terdistribusi) dengan unit kredit konsumtif terpusat (database sentralisasi), yang 

mengakibatkan lambatnya proses memutus kredit konsumtif. 

4) Otomasi Sistem Informasi Kredit Konsumtif Terpusat belum optimal di daya a 

gunakan, sehiigga masih dilakukan manual seperti permohonan pinjaman, 

realisasi pinjaman, pembukaan rekening, otorisasi exception . 
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C. Rumusan Masalah 

Dari permasalahan yang ada, maka dapat dikembangkan rumusan masalah 

sebagai berikut. 

1) Bagairnana mengembangkan sistim informasi kredit konsumtif yang terintegrasi 

antara Unit Kredit Konsumtif Terpusat dengan Cabang dan Wilayah. 

2) Bagaimana membuat keputusan kredit agar tepat waktu dan meningkatkan 

kualitas kredit. 

3) Bagaimana bentuk prototipe sistern informasi kredit konsumtif terpusat yang 

disajikan sesuai kebutuhan pengguna 

D. Tujuan 

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut 

1. Melakukan investigasi terhadap sistem informasi kredit konsumtif yang saat ini 

sedang berjalan 

2. Analisa kebutuhan sistem yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sistem 

kredit konsumtip yang diusulkan 

3. Mengembangkan model prototipe sistem informasi kredit konsumtif yang sesuai 

dengan hasil analisis yang telah dilaksanakan 

E. Ruang Lingkup. 

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada kredit konsumtif yang bersifat 

kredit masal meliputi : 

a) Permohonan Pinjaman 

b) Parameter suku bunga 

c) Pembukaan rekening pinjaman dan Maintenance rekening pinjaman 
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d) Realisasi pinjaman 

e) Pemantauan dan penyelamatan kredit konsumtif 

3 Pengiriman data dari Unit Kredit Konsumtif Terpusat ke Cabang dan sebaliknya 

secara online. 
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