
A. LATAR BELAKANG 

Bisnis dibidang jasa keuangan bukanlah sesuatu ha1 yang mudah untuk 

dikembangkan terutama di era krisis ekonomi ini. Tanpa adanya tingkat 

kepercayaan masyarakat yang tinggi dan manajemen yang baik kemungkinan besar 

bisnis pada bidang ini akan mengalami kehancuran. Salah satu faktor penting yang 

hams diperhatikan agar suskes pada bidang jasa ini adalah pemberian pelayanan 

yang terbaik bagi konsumen. Saat ini konsumen sangat memerlukan kecepatan, 

ketepatan serta kemudahan didalam melakukan transaksi sehari-hari. Pelayanan 

transaksi yang baik bagi nasabah ini tidak terlepas dari penggunaan teknologi 

informasi yang baik juga. Untuk itu diperlukan suatu teknologi informasi yang 

dapat mendukung operasional perbankan dan pengambilan keputusan secara cepat 

dan tepat. 

Transaksi-transaksi perbankan yang terjadi di BNI semakin hari semakin 

besar volume transaksinya. Sedangkan pertambahan jumlah petugas pelayanan 

transaksi (teller) cenderung tetap. Hal ini berakibat langsung pula pada panjang 

antrian di konter-konter teller cabang Bank BNI. Melihat tingkat kesibukan dan 

keterbatasan waktu yang dimiliki nasabah dengan adanya antrian yang panjang 

menjadikan nasabah tersebut enggan melakukan transaksi. Nasabah menginginkan 

akan kemudahan, kenyamanan, keamanan dan kecepatan dalam melakukan 

transaksi perbankan. Fenomena ini akan mendominasi sistem perbankan di masa 

mendatang. Salah satu solusi untuk mengatasi tuntutan nasabah dimasa datang 

maka diperlukan suatu sistem transaksi baru yaitu internet banking. Sejalan dengan 



perkembangan jaringan internet yang sangat pesat saat ini. Serta didukung 

kemudahan akses oleh semua orang yang terhubung dengan jaringan internet tanpa 

dibatasi oleh waktu dan batasan geografis suatu negara. Hal ini dapat menjawab 

tuntutan nasabah dimasa datang dimana nasabah dapat bertransaksi dimanapun dan 

kapanpun selama 24 jam. 

Transaksi perbankan melalui internet (Internet banking) juga melayani 

sebagian besar transaksi konvensional yang ada saat ini, sekaligus akan 

menumbuhkan sistem transaksi baru yang memunculkan prodddjasa baru untuk 

kemudahan nasabah bertransaksi melalui jaringan publik ini, kapan saja dan 

dimana saja. Salah satu tantangan dalam menciptakan prodddjasa baru adalah 

untuk mendukung sistem perdagangan secara elektronik, dikenal dengan electronic 

commerce (e-commerce) yang menyediakan layanan keuangan melalui sarana 

internet untuk kegiatan-kegiatan pedagangan dalam negeri, ekspor maupun impor. 

Sistem online banking sebenarnya sudah banyak diterapkan saat ini, 

dikenal dengan PC-Banking yang menggunakan jaringan privat sebagai sarana 

penghubungnya. Dengan pemanfaatan internet yang berkembang menjadi jaringan 

publik terbesar dan paling banyak diakses di seluruh dunia, maka internet banking 

sebagai salah satu delivery channel mempunyai lebih banyak keuntungan dalam 

menjangkau nasabah karena tidak memerlukan jaringan privat (khusus) untuk dapat 

terhubung dangan sistem Bank. Dengan kata lain, apabila sistem Bank telah 

terhubung ke internet dan memungkinkan berlangsungnya transaksi, maka secara 

teknis bank akan mempunyai potential customer sebanyak pengguna jaringan 

internet di seluruh dunia. 



Narnun demikian penerapan internet banking masih dibayangi dengan 

perlu terjaminnya sistem keamanan bertransaksi melalui jaringan publik yang pada 

dasamya digunakan untuk berbagai macam kepentingan. Hal ini terkait dengan 

kerahasiaan, keutuhan, keautentikan dan keabsahan data transaksi. Walaupun saat 

ini sudah banyak fire wall (sistem keamanan jaringan) yang baik, narnun upaya 

penelitian dan pembahasan teknologi internet yang sesuai dengan bisnis perbankan 

tersebut saat ini terus dilakukan, sehingga diharapkan dapat diperoleh sistem 

internet banking yang handal dalam mendukung e-commerce dan transaksi bank 

pada kususnya. 

Perkembangan Internet banking dan E-Commerce seperti yang 

diungkapkan oleh Inteco Corp adalah: In retail banking alone, the number of PC 

Banking U.S. househglds grew from 3.8 million in the third quarter of 1997 to 

seven million by the end of 1998 (Inteco, 1999). Dapat dikatakan bahwa internet 

tidak hanya sebatas kemampuan tehologi informasi, tetapi merupakan pasar baru 

dan juga cara baru dalam melakukan bisnis. Disamping itu pula teknologi internet 

banking sejalan perkembangan untuk menuju pasar global. Pengembangan internet 

banking oleh Bank BNI akan memiliki keungulan strategis dan kompetitif untuk 

dapat bersaing dipasar global. 

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Secara umum permasalah tersebut diatas dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Layanan transaksi perbankan di teller yang cukup lama 

2. Volume transaksi di Bank BNI yang sernakin hari semakin bertambah 

besar 



3. Jumlah personel pelayanan transaksi (teller) yang cenderung tetap. 

4. Tuntutan nasabah yang menginginkan kemudahan, kenyamanan dan 

kecepatan dalam melakukan transaksi perbankan. 

5. Antrian transaksi di konter teller yang semakin panjang. 

6. Belum adanya teknologi e-business (internet banking) yang merupakan 

trend feknologi saat ini dan dimasa yang akan datang. 

C. RUMUSAN MASALAH 

Dari permasalahan yang ada maka dapat diungkapkan rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengembangkan internet banking yang sesuai kebutuhan 

bisnis dan opeiasional bank BNI. 

2. Langkah-langkah apa yang dilakukan dalam meningkatkan mutu layanan 

transaksi perbankan. 
1.' 

3. Mengembangkan bentuk prototipe software penunjang sistem informasi 

yang sesuai dengan k e b u t u h ~  pengguna. 

D. TUJUAN 

Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk: 

1. Melakukan investigasi terhadap sistem transaksi internet banking. 

2. Menganalisa kebutuhan sistem yang diperlukan pada sistem transaksi 

internet banking yang meliputi kebutuhan masukan, kebutuhan keluaran, 

proses pengolangan data, kontrol dan penyimpanan. 

3. Melakukan disain sistem internet banking, sesuai dengan hasil analisa 

kebutuhan informasi yang telah d i l a k ~ a n a k ~ .  



4. Mengembangkan suatu prototipe software penunjang sistem internet 

banking. 

E. MANFAAT 

Dari hasil penelitian ini akan menghasilkan suatu prototipe software 

penunjang sistem transaksi internet banking. Penerapan prototipe software 

penunjang ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Inputan dan keluaran data yang serba paperless (tanpa kertas) 

2. Menghilangkan tahap operasi manual seperti penulisan dokumen transaksi 

(voucer) oleh nasabah, antri di konter teller serta pengecekan secara 

manual terhadap dokumen transaksi yang ditulis nasabah. 

3. Mengurangi tingkat kesalahan yang sering dilakukan oleh petugas. 

4. Mempercepat operasional transaksi . keuangan serta mempennudah di 

dalam memdapatkan informasi keuangan. 

5. Sistem dapat bejalan selama 24 jam secara on line. 

6. Penarnbahan delivey channel barn yang dapat memperbesar kapasitas 

pelayanan transaksi untuk mengurangi beban ke rja di cabang. 

P. RUANG LINGKUP 

Penelitian ini hanya dibatasi pada transaksi-transaksi produk giro dan 

tabungan rupiah. Penelitian ini terfokus pada dua hal. Pertama layanan 

transaksi perbankan: pada sistem yang sedang bejalan dicabang, meliputi 

transaksi pemindahbukaan antar rekening, transaksi pernbayaran tagihan 

(Telkom, listrik PLN, PAM, handphone Satelindo dan Telkomsel), Permintaan 

transaksi Standing instruction, serta pemblokiran rekening. Kedua kebutuhan 



informasi dan pelaporan yang diperlukan, meliputi informasi saldo, informasi 

rekening koran, informasi tagihan, laporan jurnal transaksi, dafiar saldo 

nasabah, laporan hasil pembayaran tagihan, serta laporan permintaan standing 

instruction. 

Peneltian juga dibatasi pada pengembangan prototipe software 

penunjang sistem informasi sedangkan uji coba, penerapan dan penilaian dari 

pemakai sistem (user ) tidak termasuk dalarn ruang lingkup penelitian ini. 




