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PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang pada awalnya adalah 
murni Bank Pemerintah, sejak tahun 1997 telah go public dengan saham mayoritas 
masih dipegang oleh Pemerintah. Kondisi yang demikian menuntut manajemen 
perusahaan untuk lebih profesional dalam mengelola bisnis perbankan dengan 
berlandaskan pada prinsip yang menguntungkan (profit oriented). Untuk mencapai 
tujuan tersebut, pemsahaan telah menciptakan visi dan misi yang sesuai dengan 
kondisi perusahaan dan pasar yaitu "Unii~ersal Banking" dan dalam 
pelaksanaannya didukung oleh strategi perusahaan dan strategi dari masing- 
masing unit yang tetap berlandaskan pada visi dan misi yang ada. 

Dengan didukung oleh banyaknya cabang yang tersebar di seluruh 
Indonesia sebanyak 630 cabang dan 5 cabang luar negeri; jumlah ATM yang 
terpasang sebanyak 920 ATM dan ditambah dengan fasilitas Cirrus; adanya unit 
layanan Phone Banking, Infonas dan Cash Management akan lebih memperkuat 
posisi Bank sebagai salah satu dari 5 Bank terbesar di Indonesia. Kemudian 
dengan menggunakan konsep distribusi data yaitu selbmh data nasabah ada di 
masing-masing cabang, maka dengan kemampuan teknologi informasi seluruh 
cabang dapat melakukan transaksi antar cabang secara online dengan 
menggunakan fasilitas jaringan VSAT yang relatif dapat menjangkau hingga ke 
daerah terpencil. 

Banyaknya transaksi antar cabang dengan jumlah seluruh transaksi bulan 
Januari 2001 sebanyak 5.019.729 memungkinkan terjadinya kegagalan transaksi 
baik yang disebabkan oleh kesalahan prosedur, kesalallan pemasukan data, sistem 
teknologi informasi atau sebab lainnya. Akibat dari kegagalan transaksi tersebut, 
terjadi selisih pembukuan atau open item atau lebih dikenal dengan sebutan Daftar 
Pos Terbuka (DPT). Adanya DPT akan berakibat pada terbuangnya waktu dan 
tenaga untuk mencari dan meyelesaikan DPT juga pada biaya khususnya biaya 
bunga yang harus ditanggung karena keterlambatan pengiriman uang. Disamping 
itu akan menurunkan perfornlance pemsahaan dalam proses pelaporan pada 
pemegang saham, publik maupun pada Bank Sentral. 

Dalam rangka untuk mencari penyelesian terhadap masalah DPT, 
dilakukan penelitian terhadap masalah DPT itu sendiri dan penyelesaian alternatif. 
Tujuan penelitian adalah 1) Melakukan investigasi dan analisis sistem informasi 
sesuai dengan kebutuhan pengguna, 2) Mendesain database dan prototipe aplikasi 
otomasi sentral DPT mulai dari sub sistem pencarian, penyelesaian dan 
pemantauan. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 
mengenai desain dan prototipe aplikasi otomasi sentral DPT kepada manajemen 



Bank BNI, meningkatkan kemampuan sistem informasi sehingga dapat menekan 
terjadinya DPT dan mempercepat penyelesaiannya serta memperbaiki pelayanan 
kepzda nasabah. Karena sistem informasi DPT mencakup sistem yang sangat luas, 
maka ruang lingkup penelitian dibatasi hanya untuk transaksi antar cabang melalui 
petugas bank dan dalam mata uang rupiah. 

Selanjutnya dalam proses penelitian ini digunakan pendekatan System 
Development Life Cycle (SDLC) yang meliputi investigasi, analisis dan desain 
sistem serta pengembangan prototipe sistem otomasi DPT. Investigasi terhadap 
aspek teknis yang berhubungan dengan perangkat lunak dan keras yang digunakan 
pada sistem, aspek organisasi dan sumber daya manusia yang terlibat dengan 
permasalahan DPT. Analisis dan desain terhadap kebutuhan pengguna 
menyangkut kebutuhan transaksi antar cabang online, pencarian DPT, 
penyelesaian dan pemantauannya. Kemudian dalam pengembangan prototipe 
diharapkan agar pengguna lebih mudah mengerti dan menggunakan sistem 
informasi DPT yang akan dibangun. 

Hasil investigasi terhadap transaksi keuangan khususnya pembenanan 
nota, saat ini dilakukan secara manual dengan jalan setelah data transaksi 
keuangan selesai dibuku di cabang pengirim, nota transaksi akan dikirim melalui 
kurir ke cabang tujuan dan di cabang tujuan (penerima) akan dilakukan 
pemasukan data transaksi tersebut. Sehingga ke~nungkinan terjadi kesalahan 
pemasukan data (human error) menjadi tinggi dan tinibul DPT. Demikian juga 
dengan adanya ketidaksempurnaan desain aplikasi dan database di cabang, 
menyebabkan antrian data yang diterima di cabang tujuan menjadi lama yang 
berakibat pada kegagalan transaksi antar cabang dan berujung pada DPT. 

Proses pencarian dan penyelesaian DPT saat ini masih membutuhkan 
waktu yang relatif lama baik di cabang maupun kantor pusat (PKU) karena masih 
dilakukan secara manual dan semi otomasi. Karena lebih banyak dilakukan secara 
manual, sumber daya manusia yang ada di cabang maupun kantor pusat habis 
digunakan untuk kegiatan mencari dan menyelesaikan DPT. Padahal secara teknis 
baik di cabang maupun di pusat sudah ada hardware, s o f ~ a r e  dan jaringan 
komunikasi yang mendukung untuk dilakukan pengembangan sistem juga 
dukungan dari sumber daya manusia maupun organisasi yang ada. 

Dengan melakukan analisis kebutuhan pengguna (cabang, wilayah dan 
kantor pusat) dan mendesain sistem otomasi sentral DPT yang meliputi a) 
Mengotomasikan secara online terhadap transaksi keuangan yang masih dilakukan 
secara manual b) Mengotomasikan keseluruhan proses DPT (pencarian, 
penyelesaian dan pemantauan) c) Menerbitkan laporan yang memudahkan 
pengguna dalarn memantau keberadaan DPT d) Mengoptimalkan pemanfaatan 
hardware dan software yang sudah ada e) Mengefisienkan dan mengefektikan 
penggunaan sumber daya manusia dan organisasi yang terlibat dalam proses DPT. 

Untuk lebih mudah dipahami dan menyesuaikan dengan sistem yang ada 
saat ini, prototipe sistem otomasi DPT dibangun dengan menggunakan software 
aplikasi Progress 8.3B dan sistem operasi SCO. Unix 5.0.4~. Dengan sistem 
keamanan dan kewenangan aplikasi, tampilan menu, tampilan input data transaksi, 
tampilan proses penyelesaian DPT dan tampilan laporan, menunjukkan 



kelengkapan data dan aplikasi yang nantinya akan dikembangkan lebih lanjut oleh 
perusahaan. 

Selanjutnya bila sistem otomasi sentral DPT diimplementasikan sangat 
dimungkinkan adanya efisiensi pada biaya bunga, waktu dan tenaga. Efisiensi 
terhadap biaya bunga dan waktu disebabkan oleh penyelesaian DPT dilakukan 
secara cepat (otomasi) oleh sistem maksimum satu hari setelah transaksi sehingga 
biaya keterlambatan transaksi dapat diminimalkan. Demikian juga dengan efisiensi 
tenaga khusus tenaga staf cabang, karena sistem pencarian DPT di cabang 
dipindahkan ke pusat dan penyelesaiannya dilakukan secara otomasi sehingga 
tenaga tersebut bisa dimanfaatkan ke pekerjaan lain yang lebih penting. 
Sedangkan sumber daya manusia di kantor pusat yang sebelumnya dalam mencari 
dan menyelesaikan DPT dilakukan secara manual dan semi otomasi menjadi semi 
otomasi dan otomasi online. 

Saran agar dapat memanfaatkan sistem otomasi sentral DPT secara 
optimal yaitu a) prototipe dikembangkan lebih lanjut, disosialisasikan dan 
dievaluasi secara berulang oleh pengguna lain sebelum diimplementasikan untuk 
mendapatkan masukan-masukan yang lebih baik dalam rangka penyempumaan 
sistem b) untuk memperkecil kesalahan dan kegagalan dalam proses 
implementasinya, perlu dilakukan perencanaan dan koordinasi yang baik dengan 
unit terkait dan sebaiknya menggunakan model "pilot project" yaitu sistem yang 
baru diterapkan pada sebagian area atau cabang dari keseluruhan operasi c) 
menyiapkan sistem backup atau recovery untuk mengantisipasi adanya kerusakan 
sentral sistem d) perlu dilakukan kajian lebih lanjut terhadap adanya keterkaitan 
dengan sistem antar muka (interface), inessaging layer dan jaringan komunikasi. 
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