
A. LATAR BELAKANG 

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang berdiri sejak tahun 1946 

merupakan salah satu dari 5 bank terbesar di Indonesia sebelum mssa krisis baik 

dari segi dana yang dihimpun, aset dan perolehan laoanya. Dengan didukung oleh 

banyaknya cabang sebanyak 230 cabang dan 400 ccbang pembantu yang tersebar 

di seluruh pelosok tanah air, demikian juga jumlab ATM yang terpasang 4 920 

ATM (Agustus 2000) akan menambah kekuatan barn. dalam mendukung bisnisnya. 

Dengan semakin bertambahnya jumlah nasabah maupun banyaknya 

transaksi bisnis perbankan maka tuntutan untuk senlakin meningkatkan pelayanan 

hams diperl~atikan melalui dukungan teknologi informasi. Salah satu keunggulan 

slstem informasi yang ada adalah sistem online untuk seluruh cabang maupun 

cabang pembantu yang menyangkut hampir seluruh transaksi keuangan yang ada di 

bank. 

Melalui metode distribusi data yaitu data base nasabah baik data 

keuangan maupun non keuangan semua tersimpan di masing-masing cabang sesuai 

cabang pembuka rekening. Dengan bantuan Tandem (so@are B-24) dan satu 

server rekonsiliasi, transaksi antar cabang dapat dilakukan relatif lebih arnan dan 

terintegrasi secara standar dengan I S 0  mesmge. Seperti transaksi setoran / 

penarikan tunai, pemindahbukuan, pembayaran tagihan (telepon, kartu kredit), 

kiriman uang dan lain-lain dapat dilakukan di selu~uli cabang secara online (real 



time) dan terintegrasi dengan modul lain yaitu phone-banking, cash-management, 

payroll systenz dan sebagainya. 

Namun ada beberapa transaksi antar cabang yang belum dapat dipenuhi 

secara otomatis online yaitu semi-online atau benar-benar manual seperti 

peinbayaran gaji (payroll) antar cabang, pembebanan nota debitkredit antar cabang 

atau cabang dengan kantor besar dan kirimail uang melalui telex . Hal ini terjadi 

karena prosedur yang menghendaki demikian atau use). belum menemukan 

cardmetode meng-onlinekan transaksi secara aman, mudah untuk user dm tidak 

kaku atau sebagai pengganti bila jaringan komunikas sedang offline. 

Konsekuensi yang timbul dengan konsep data terdistribusi yaitu masing- 

masiiig cabang hams mempunyai kemarnpuan untuk inengelola sistem teknologi 

informasi, pengelolaan dan konsolidasi data base maupun program aplikasi relatif 

lebih kompleks, wewenang dalam mendelegasikan pekejaan melalui sistem 

informasi lebih mudah. Sisi lain yang memberikan kontribusi positif terhadap 

sistem model ini antara lain kondisi off-line sistern masih dapat melakukan 

kegiatan bisnisnya hanya untuk rekening lokal (cabang pembuka). 

Adanya proses pengiriman dan penterjemahan data antara data yang 

dikirim oleh cabang pengirim dengan data yang diterima oleh cabang penerima 

harus sesuai tanpa adanya data yang hilang. Namun demikian kadang-kadang 

tejadi "missing data" antara lain yaitu cabang pengirim merasa telah mengirim 

data namun cabang penerima merasa belum mene-ima atau sebalihya cabang 

penerima menerima data dari cabang pengirim namutl cabang pengirim merass data 

yang dikirim gagal. 



Data-data yang "missing" tersebut dapat segera diketahui oleh sistem 

untuk dilakukan matching data, namun ada data yang tidak bisa secara langsung 

(segera) dideteksi oleh sistem yaitu hams menunggu proses rekonsiliasi antar 

cabang, bisa sehari setelahnya atau terdeteksi setelah akhir bulan. Proses 

rekonsiliasi ini dilakukan di Kantor Besar dengan diterbitkannya suatu laporan 

DPT (Daftar Pos Terbuka) yang dikelola oleh Divisi Pengendalian Keuangan 

(PKU) dan akan diteruskan ke cabang yang mengalami mismatch data tersebut. 

Daftar Pos Terbuka ini seharusnya ditekan seminimal mungkin karena 

menyangkut performance sistem teknologi informasi dan perusahaan. Semakin 

tinggi daftar DPT berarti ada kemungkinan semak~n lemahnya sistem teknologi, 

prosedur atau human-error yang dapat berakibat pada ketidakpuasan nasabah 

karena keterlambatan transaksi, biaya yang ditanggung semakin tinggi, waktu dan 

tenaga yang dialokasikan ke masalah DPT semakin banyak. 

B. IDENTIPIKASI MASALAH 

1. Belum dilakukanya otomasi untuk semua transaksi antar cabang atau 

divisi sehingga digunakan transaksi manual yang cendemng menyebabkan 

ketidaksesuaian data transaksi, antara data yang dikirim dengan yang 

diterima. 

2. Topologi jaringan komunikasi "star" dan metode "distributed database" 

yang menimbulkan alur pengiriman data antar cabang semakin panjang . 

3. Banyaknya cabang-cabang dan divisi yang saling berinteraksi dalam 

transaksi antar cabang dengan masing-masiny mempunyai rekening antar 



kantor sebagai rekening perantara menyebabkan monitoring staf cabang 

terhadap rekening tersebut cukup banyak. 

4. Divisi Pengendalian Keuangan (PKU) yang inemproses DPT keseluruhan 

cabang tidak mempunyai hubungan secara langsung dalam 

penyelesaiannya (kewenangan PKU hanya sebatas menginformasikan 

DPT) sehingga penanganan dan penyelesaian DPT sering terlambat. 

5. DPT yang berasal dari prosedur manual hams dilakukan rekoiisiliasi 

manual antara yang berkepentingan (tidak melibatkan divisi PKU) dengan 

konsekuensi penyelesaian lambat dan menghabiskan biaya dan waktu . 

6 .  Monitoring DPT yang dilakukan oleh PKIJ masih terbatas pada hasil 

reporting (sebatas informasi bukan transaksi) dan proses rekonsiliasinya 

dilakukan sebulan sekali sehingga relatif lambat . 

C. PERUMUSAN MASALAH 

Masalah DPT yang terjadi pada saat ini lebih disebabkan oleh 

kemampuan sistem informasi (aplikasi) yang kurang mendukung bagi kegiatan 

operasional, maka perumusan masalah dalam lingkup database dan aplikasi 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana mengurangi DPT dan mempercepat tingkat penyelesaian 

DPT . 

2. Langkah-langkah apa yang dilakukan dalam rnenekan timbulnya DPT. 

3. Faktor - faktor apa yang menyebabkan terjadinya DPT . 



D. TUJUAN PENELITIAN 

Melakukan investigasi dan analisis sisten infarmasi sesuai kebutuhan 

pengguna dan dapat menjawab pertanyaan manajemen "Bagaimana melakukan 

desain database dan prototipe aplikasi yang dapat meminimalkan Daftar Pos 

Terbuka". 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat penelitian adalah : 

1. Memberikan masukan mengenai desain database dan prototipe aplikasi 

otomasi sentral DPT kepada pihak manajemen untuk implementasi lebih 

lanjut. 

2. Bila diimplementasikan hasil penelitian ini di~arapkan dapat meningkatkan 

performance sistem, mengurangi adanya DPT dan mempercepat 

penyelesaian DPT. 

3. Implementasi hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memperbaiki 

pelayanan kepada nasabah dan meningkatkan efisiensi dari biaya bunga, 

tenaga dan waktu. 

F. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada transaksi keuangan dengan 

mata uang rupiah, menyangkut transaksi antar cabang (bukart ATM, POS, 

Phone banking dan Cash management). Kajian dan rancang bangun sistem 

daftar pos terbuka meliputi : 



1. Transaksi Penyelesaian DPT. 

2. Laporan-laporan yang dibutuhkan untuk mengelola dan memantau DPT. 

3. Konsep transfer data dari cabang ke cabang maupun ke divisi PKU. 

4. Monitoring dan proses yang dilakukan di unit P I N .  

Penelitian hanya dibatasi pada pengembangan prototipe sistem 

informasi, sedangkan uji coba penerapan dan psnilaian dari pengguna tidak 

termasuk dalarn ruang lingkup penelitian ini. Demikian juga untuk tahapan 

investigasi sistem, feasibility study yang dilakukan lebih pada bagian teknis 

dari sistem yang ada saat ini. 




