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Suatu kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat maupun antar 
lingkungan Perbankan terhadap satu Bank merupakan faktor yang dominan 
bagi kelangsungan hidup suatu Bank. Berkurangnya kepercayaan d a ~ i  pihak 
luar sangat berpenga~uh terhadap iinage Bank itu sendiri, sehingga 
kepercayaan yang telah tumbuh dan berkembang harus dipertahankan 
semaksimal mungkin guna menjaga kelangsungan hidup Perusahaan. 

Dalam industri perbankan berkurangnya suatu kepercayaan terhadap satu 
Bank dapat berakibat fatal, karena dengan berkurangnya kepercayaan tersebut 
dapat mengakibatkan penarikan dana secara besar besaran, baik dari nasabah 
maupun dari Bank-Bank lainnya, sehingga menganggu operasional 
Perusahaan dan dapat mengakibatkan bangkrutnya Bank itu sendiri. Salah satu 
transaksi yang mempunyai tingkat kepercayaan yang sangat tinggi adalah 
transaksi Penempatan antar Bank di Pasar Uang, dimana pada transaksi ini 
tidak diperlukan suatu jaminan yang dapat menjamin transaksi penempatan 
dana maupun transaksi pinjaman dana antar Bank yang telah dilakukan 
sehingga apabila dikemudian hari akan timbul suatu masalah dikarenakan 
ketidak mampuan suatu Bank untuk mengembalikan dana atas transaksi yang 
telah berlangsung maka bagi Bank yang telah melakukan transaksi dianggap 
sebagai suatu beban kerugian. 

Peran dan fungsi Kelompok Penyelesaian Transaksi pada PT Bank BNI 
sangat besar terhadap kepercayaan yang diberikan dari pihak luar, karena 
peran dan fungsi Kelompok Penyelesaian Transaksi ini bertugas 
menyelesaiakan transaksi yang dilakukan oleh seorang Dealer (pelaku 
transaksi) dari transaksi penempatan dana maupun pinjaman dana antar Bank 
di Pasar Uang, baik dari segi pembukuan, pelaporan dan yang terutama adalah 
dari segi pembayaran, karena pembayaran ini berhubungan langsung dengan 
pihak luar PT Bank BNI. Apabila pembayaran yang dilakukan tepat waktu 
dan tidak pemah melakukan kesalahan maka tingkat kepercayaan yang 
diperoleh sangat baik. Sebaliknya apabila pembayaran yang dilakukan sering 
mengalami keterlambatan maupun tingkat kesalahan yang tinggi maka 
kredibilitas dari PT Bank BNI di mata Bank lain akan menurun. 

Sistem pembukuan dan pelaporan pada saat ini yang dilakukan oleh 
Kelompok Penyelesaian Transaksi PT Bank BNI telah dilakukan secara 
otomatis, dimana setelah Dealer (pelaku transaksi) melakukan transaksi 



melalui REUTERS dan telah langsung dikonversi ke STORM (Strategic 
Treasury Risk Manage~nent System) maka secara otomatis semua transaksi 
langsung masuk kedalan~ sistem pembukuan dan pelaporan pada Kelompok 
Penyelesaian Transaksi yang dinamakan dengan BOSS Online, sehingga tidak 
perlu dilakukan penginputan kembali atas transaksi-transaksi yang telah 
terjadi. Untuk sistem pembayaran yang dilakukan oleh Kelompok 
Penyelesaian Transaksi pada saat sekarang masih dilakukan secara manual 
yaitu masih dilakukan pemasukan data kembali atas transaksi yang telah 
dilakukan oleh Dealer (pelaku transaksi) kedalam sistem pembayaran yang 
dinamakan dengan SWIFT (Society Wordwide Interbank Funds Transferred). 
Dengan adanya pemasukkan data-data transaksi kembali kedalam sistem 
SWIFT untuk melakukan pembayaran maka pada saat sekarang masih 
diketemukan kesalahan yang dilakukan oleh pengguna ha1 ini dapat dilihat 
dari klaiddenda yang dilakukan oleh Nasabah kepada PT Bank BNI sehingga 
akan berpengaruh terhadap pendapatan Perusahaan, karena dengan adanya 
kesalahan yang dilakukan oleh pengguna, baik karena kesalahan atas 
pencantuman nama penerima, kesalahan tanggal transaksi, kesalahan jumlah 
yang dikirimkan maupun kesalahan Nostro penerima dalam menginputan 
data, maka segala kesalahan tersebut akan mengakibatkan keterlambatan suatu 
pembayaran yang menimbulkan suatu klaiddenda bagi PT Bank BNI 
sehingga berpengaruh terhadap pendapatan Perusahaan dan kineja 
Perusahaan. 

Dengan melihat kenyataan bahwa sistem pembayaran yang ada sekarang 
masih dilakukan secara manual, maka perlu dilakukan integrasi sistem 
pembayaran kedalam sistim Boss online sehingga nantinya pengguna tidak 
perlu menginput kembali transaksi yang telah tejadi. Dimana dengan adanya 
integrasi sistem tersebut pengguna tinggal melakukan pengambilan data dan 
melakukan otorisasi atas transaksi yang akan dibayarkan kepada Nasabah 
sehingga kesalahan dapat diminimalisasi. 

Apabila integrasi sistim pembayaran telah dilakukan, maka akan sangat 
berpengaruh terhadap kineja Perusahaan, ha1 ini dapat dilihat dari segi intern 
Perusahaan maupun dari segi ekstern Perusahaan. Dan segi intern Perusahaan 
bahwa adanya integrasi sistem maka akan menghilangkan satu langkah keja  
yaitu penginputan data kembali yang akan dilakukan pembayaran, sedangkan 
dilihat dari segi ekstenz Perusahaan dapat dilihat dari tingkat kepercayaan 
nasabah terhadap Perusahaan, karena tingkat kesalahan yang tejadi sangat 
kecil, dimana Otomasi sistim pembayaran akan menghasilkan data yang lebih 
akurat dan yang paling penting bahwa biaya Perusahaan dapat 
diminimalisasikan karena dengan tingkat kesalahan yang sedikit maka jumlah 
klaim / denda yang diterima akan berkurang. 

Saran agar integrasi sistem ini dapat dilakukan secara maksimal maka 
otomasi tersebut agar diperkenalkan terlebih dahulu kepada pengguna. 
Dengan demikian pengguna dapat mengoperasikan secara maksimal, 



ketelitian pengguna perlu ditingkatkan karena didalam otomasi pembayaran 
semua transaksi secara otomatis masuk kedalam sistem pembayaran yaitu 
Boss online sehingga perlu dilakukan pengecekan kembali atas semua data 
transaksi yang dilakukan oleh Dealer (pelaku transaksi) dengan data transaksi 
pembayaran yang ada pada otomasi pembayaran. 
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