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Sektor perbankan di lndonesia adalah sektor yang paling besar 
merasakan dampak atas terjadinya krisis moneter yang selanjutnya 
disusul oleh krisis ekonomi berkepanjangan. Sejarah perbankan lndonesia 
tidak dapat dilepaskan dari Pakto 88, yang rnembuka peluang pendirian 
banyak bank swasta di lndonesia, dengan ditandai merambahnya kantor 
cabang bank-bank swasta nasional yang membuka banyak cabang mulai 
dari Jakarta, ke kota-kota besar di lndonesia, sampai ke kota kecil bahkan 
sampai ke kecamatan. Barrier to entry sangat diperlonggar dengan 
masuknya bank-bank swasta asing dalarn skala operasi yang lebih 
terbatas. 

Dalam jajaran bank swasta yang agresif pada saat sebelum krisis, 
dua bank swasta papan atas terkenal dengan jaringannya yang meluas 
seperti Bank Central Asia (BCA) yang memiliki Anjungan Tunai Mandiri 
(ATM) terbanyak di lndonesia serta Bank Danamon yang merambah ke 
tingkat pedesaan sehingga menyamai strategi yang diterapkan oleh BRI. 
lndustri perbankan ditandai dengan kuatnya faktor eksternal dengan 
campur tangan Pemerintah terhadap kebijakan rnoneter, seperti yang 
dialami dengan kebijakan uang ketat (tight money policy) dan "Gebrakan 
Sumarlin" pada tahun 1992-1 993. 

Sistem Teller Unit (STU) sebagai aplikasi perbankan yang 
digunakan oleh BRI Unit, telah dikembangkan sejak tahun 1984 dengan 
menerapkan sistem komputerisasi pelayanan transaksi perbankan 
(transaction processing system) melalui produk perbankan yang 
disesuaikan dengan kebijakan BRI untuk mengembangkan Bisnis Mikro. 
Salah satu produk pinjaman yang ditawarkan oleh BRI Unit kepada 
masyarakat untuk mengembangkan usaha mikro adalah Kredit Umum 
Pedesaan (Kupedes). Dalam perkembangannya STU masih belum 
optimal karena masih ada pekerjaan yang dilakukan secara manual, 
sehingga diperlukan peningkatan kemampuan program STU yang 
diarahkan kepada integrasi dengan core banking system (BRINetS) yang 
digunakan oleh BRI. 

Tujuan utama dari pelaksanaan Tesis tentang perancangan 
sistem informasi ini adalah untuk : 
1. Melakukan kajian terhadap prosedur operasi dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi penyelesaian transaksi Kupedes, sesuai perancangan 
sistem. 

2. Merancang sistem informasi yang mampu memperbaiki sistem lama 
dalam ha1 ; substansi, proses, efektifitas dan efisiensi. 

3. Membuat Prototipe Sistem lnforrnasi Kupedes sebagai dasar untuk 
pengembangan aplikasi perbankan di BRI Unit. 



Hasil yang dicapai dalam Tesis ini diharapkan dapat memberikan 
alternatif solusi atas penyelesaian permasalahan sistem komputer di PT 
BRI dan prototipe yang dirancang dapat dijadikan dasar model 
pengembangan sistem baru yang akan diimplementasikan. 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah 
metode penelitian deskriptif dengan pendekatan Rapid Structured 
Protofyping (penggabungan antara System Development Life Cycle dan 
Protofyping) dan lokasi penelitian adalah Divisi Bisnis Mikro Kantor Pusat 
PT BRI (Persero), Jakarta. 

Melalui pendekatan tersebut diperoleh analisis lengkap meliputi : 
1. lnvestigasi atas sistem yang sedang berjalan. 
2. Kebutuhan sistem yang mampu memenuhi keinginan pengguna 
3. Detail perancangan sistem yang diusulkan 
4. Prototip3 sistern informasi Kupedes adalah untuk melakukan 

visualisasi kebutuhanlkeinginan penggunafuser. 
Hasil yang dicapai dari perancangan sistem informasi PBTW 

Kupedes antara lain adalah : 
1. Proses penyelesaian transaksi Kupedes mempunyai alur yang lebih 

singkat dan dengan adanya software aplikasi, maka waktu yang 
dibutuhkan untuk mendapatkan informasi lebih singkat. 

2. Pelaporan lebih lengkap dan rinci, sehingga mempermudah monitoring 
dan pengawasan. 

3. Dalam konteks penyelesaian permasalahan, sistem informasi Kupedes 
akan mengurangi ketergantungan terhadap keberadaan personal yang 
menguasai sistem aplikasi perbankan. 

Prototipe sistem informasi Kupedes yang dihasilkan tulisan ini 
masih merupakan visualisasi dasar sistem yang akan diimplementasikan, 
sehingga masih memerlukan pengembangan lebih lanjut agar dapa: 
memenuhi kebutuhan antara lain : 
1. Kemudahan mengakses database oleh penggunafuser untuk 

kebutuhan informasi, sehingga penyelesaian secara mandiri dapat 
direalisasikan. 

2. Peningkatan pengamanan data agar menjamin validitas informasi. 
3. Penyediaan sarana pendukung hardware, software, dan brainware 

yang memadai agar tidak terjadi kendala bila sistem siap untuk 
diimplementasikan. 

4. Perlunya dukungan penuh dari seluruh jajaran manajemen 
perusahaan, agar penggunaan sistem informasi Kupedes dapat 
segera direalisasikan dengan lancar. 
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