
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Seperti telah diketahui bahwa sektor perbankan di lndonesia 

adalah sektor yang paling besar merasakan darnpak atas terjadinya krisis 

rnoneter yang selanjutnya disusul oleh krisis ekonorni berkepanjangan 

dalarn dua tahun terakhir ini. Sejarah perbankan lndonesia tidak dapat 

dilepaskan dari Pakto 88, yang rnernbuka peluang pendirian banyak bank 

swasta di lndonesia, dengan ditandai rnerarnbahnya kantor cabang bank- 

bank swasta nasional yang rnernbuka banyak cabang rnulai dari Jakarta, 

ke kota-kota besar di lndonesia, sarnpai ke kota kecil bahkan sarnpai ke 

kecarnatan. Barrier to entry sangat diperlonggar dengan rnasuknya bank- 

bank swasta asing dalarn skala operasi yang lebih terbatas. 

Dalarn jajaran bank swasta yang agresif pada saat sebelurn krisis, dua 

bank swasta papan atas terkenal dengan jaringannya yang rneluas seperti 

Bank Central Asia (BCA) yang merniliki Anjungan Tunai Mandiri (ATM) 

terbanyak di lndonesia serta Bank Danarnon yang rnerarnbah ke tingkat 

pedesaan sehingga menyarnai strategi yang diterapkan oleh BRI. lndustri 

perbankan ditandai dengan kuatnya faktor eksternal dengan carnpur tangan 

Pernerintah terhadap kebijakan moneter, .seperti yang dialarni dengan 

kebijakan uang ketat (tight money policy) dan "Gebrakan Surnarlin" pada 

tahun 1992-1993. 

BRI dengan jurnlah unit layanan perbankan terbesar di lndonesia, yaitu 

terdiri dari 323 Kantor Cabang, 142 Kantor Cabang Pernbantu, dan 2 4.000 



BRI Unit, telah melayani seluruh lapisan masyarakat dari pedesaan sampai ke 

perkotaan, pada kenyataanya bukanlah merupakan pemain yang berdiri 

sendiri karena terdapat tantangan-tantangan yang harus selalu diantisipasi 

sehingga keberadaannya dapat tetap dipertahankan. Salah satu upaya yang 

dilakukan BRI adalah dengan memanfaatkan Teknologi Sistem lnformasi 

sebagai sarana strategis yang dapat menciptakan keunggulan kompetitif 

melalui jaringan Kantor Pelayanan BRI yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Untuk dapat mempertahankan eksistensi BRI khususnya dalam pembiayaan 

skala kecil atau mikro, BRI Unit telah menciptakan kemudahan pelayanan 

melalui produk Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dengan sistem bunga 

tetaplflat dan fasilitas Pengembalian Bunga Tepat WaMu bagi Nasabah yang 

memenuhi persyaratan. 

Penggunaan Teknologi Komputer di BRI telah dimulai sejak tahun 

1972 untuk mengolah beberapa laporan di Kantor Pusat, dan sejak saat itu 

peranan komputer khususnya untuk kegiatan administrasi dan pengolahan 

data secara bertahap meningkat. Sejak tahun 1985 BRI mulai melakukan 

komputerisasi untuk kegiatan operasional perbankan (Transaction Processing 

System) di Kantor Cabang dan BRI Unit. Perkembangan teknologi sistem 

informasi untuk industri perbankan sangat cepat, sehingga transaction 

processing system menjadi tidak mampu iagi memenuhi kebutuhan tersebut. 

Pengembangan Sistem Aplikasi Perbankan (Core Banking System) di 

Kantor Pusat BRI telah dilaksanakan melalui dua proses yaitu distribusi 

(distributed processing) dan sentralisasi (centralized processing). 

Sehubungan dengan luasnya jangkauan Unit Keja BRI, maka dalam 



memenuhi kebutuhan informasi manajemen diperlukan suatu proses 

konsolidasi secara terpusat dengan cepat, tepat dan akurat melalui 

pemanfaatan jaringan komunikasi dan teknologi informasi yang lebih baik dan 

efektif. Software Aplikasi perbankan yang digunakan oleh BRI Unit akan 

dikembangkan sesuai dengan kondisi geogratis yaitu untuk daerah Rural 

(Pedesaan) melalui proses disentralisasi dan daerah Urban (Perkotaan) 

melalui proses Sentralisasi. 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 sysfem) melalui produk perbankan yang 

disesuaikan dengan kebijakan BRI untuk mengembangkan Bisnis Mikro. 

Dalam perkembangannya STU masih perlu ditingkatkan kemampuannya dan 

disiapkan untuk dapat terintegrasi kedalam core banking system BRI yang 

digunakan secara sentralisasi (BRINetS). 

Beberapa produk unggulan bisnis mikro yang ditawarkan seperti .; 

Simpanan Pedesaan (Simpedes), Simpanan Perkotaan (Simaskot), tabungan 

lainnya dan Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) telah mendapat tanggapan 

positif dari masyarakat dan dapat memberikan kontribusi keuntunganllaba 

bagi BRI. Kredit Umum Pedesaan yang disingkat Kupedes adalah suatu 

fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh BRI Unit untuk mengembangkan 

atau meningkatkan usaha kecil yang layak. Kupedes hanya diberikan kepada 

perorangan (individu) yang usahanya dinilai layak untuk dibiayai, dengan suku 

bunga tetap (flat rate system) dan dapat diberikan fasilitas insentif jika 

pengembalian bunga tepat waktu atau lancar. Melalui sistem insentif tersebut 



telah memberikan motivasi positif kepada Nasabahlpeminjam, sehingga 

dapat mengurangi resiko kredit dengan rasio Non Performing Loan (NPL) BRI 

secara nasional rata-rata di bawah 5%. 

Saat ini proses perhitungan angsuran pokok dan bunga serta 

pemberian Insentif (PBTW) Kupedes di BRI Unit masih dilakukan secara 

manual dengan menggunakan Buku Tabel Angsuran Pinjaman yang 

dimasukkanlinput kedalam sistem Komputer Aplikasi Perbankan, sehingga 

untuk penyelesaian transaksi Kupedes dilakukan dengan menggunakan 

register manual sebagai alat kontrol (semi komputer) yang seharusnya dapat 

dilakukan oleh sistem komputer. Sehubungan dengan ha1 tersebut, maka 

perlu dilakukan upaya peningkatan kemampuan dari sistem komputer (STU) 

yang digunakan di BRI Unit untuk dapat mempercepat proses penyelesaian 

transaksi PBTW Kupedes dan mengurangi atau menghilangkan pekerjaan 

yang dilakukan secara manual. 

B. ldentifikasi Masalah 

Sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang penelitian, maka 

dapat diidentifikasi permasalahan dari sistem komputer aplikasi perbankan 

yang digunakan di BRI Unit, antara lain : 

1. Proses perhitungan besarnya angsuran pokok, bunga, PBTW, dan 

penyelesaian transaksi Kupedes beium dapat dilakukan secara 

otomatis oleh sistem komputer yang digunakan. 

2. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian transaksi 

Kupedes, yaitu 

a. Kemungkinan kesalahan pada saat input data ke dalam komputer. 



b. Petugas masih membuat buku register untuk memeriksa kebenaran 

pembayaran angsuran pokok, bunga, dan PBTW Kupedes. 

c. Petugas harus melakukan pembukuan kembali apabila Nasabah 

menunggak atau hak P B W  menjadi gugur. 

3. Sistem informasi yang ada belum dapat memenuhi kebutuhan untuk 

menggantikan fungsi Buku Tabel Angsuran Kupedes dan pembuatan 

register laporan Kupedes lainnya. 

4. Jangka waktu dan pola angsuran Kupedes sangat bervariasi sehingga 

diperlukan suatu formulasi standar yang dapat memudahkan sistem 

komputer melakukan perhitungan secara otomatis. 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk lebih menyederhanakan bahasan masalah, maka dilakukan 

pembahasan masalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kemampuan sistem informasi Aplikasi Perbankan yang 

digunakan dan mempercepat proses penyelesaian transaksi Kupedes 

di BRI Unit. 

2. Membuat desain sistem informasi perhitungan dan penyelesaian 

transaksi Kupedes di BRI Unit. 

3. Melakukan lntegrasi sistem informasi Kupedes ke dalam aplikasi 

perbankan yang digunakan (Sistem ~el ler  Unit). : 

D. Tujuan Penelitian 

Memberikan informasi lebih lanjut mengenai proses penyelesaian 

transaksi Kupedes melalui sistem komputer dan meningkatkan kualitas 



aplikasi perbankan di BRI Unit. Sesuai dengan permasalahannya, 

penelitian ini ditujukan untuk hal-ha1 sebagai berikut : 

1. Melakukan kajian terhadap prosedur operasi dan faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi penyelesaian transaksi Kupedes. 

2. Melakukan perancangan sistem informasi yang mampu memperbaiki 

sistem lama dalam ha1 substansi dan proses. 

3. Membuat Prototipe Sistem lnformasi Kupedes untuk meningkatkan 

kemampuan Aplikasi Perbankan (STU) yang digunakan BRI Unit. 

E. Manfaat Penelitian 

Penulisan Tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran antara lain : 

1. Meningkatkan kemampuan aplikasi perbankan Sistem Teller Unit yang 

digunakan di BRI Unit. 

2. Prototipe yang dirancang dapat dijadikan dasar model pengembangan 

sistem Aplikasi Perbankan yang akan diimplementasikan. 

3. Memberikan referensi tambahan bagi penelitian yang memilih 

konsentrasi usaha mengembangkan pembiayaan skala kecil (micro 

finance) di Indonesia. 

F. Ruang Lingkup Penelitian 

Sebagai lingkup pembahasan, dipilih analisis dalam penulisan yang 

difokuskan kepada penelitian terhadap'kebutuhan sistem informasi untuk 

penyelesaian transaksi Kupedes di BRI Unit, yang meliputi : 

1. Penelitian terhadap sistem dan prosedur yang digunakan. 



2. ldentifikasi kebutuhan sistem informasi aplikasi perbankan yang 

diperlukan untuk proses penyelesaian transaksi Kupedes. 

3. Perancangan sistem informasi Kupedes untuk aplikasi perbankan di 

BRI Unit, melalui pembuatan protofipe. 




