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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan pemakaian teknologi informasi saat ini sudah semakin meningkat

di berbagai industri. Hal ini terjadi dengan suatu kesadaran bahwa pemanfaatan

informasi yang baik dan benar tidak hanya akan memberikan efisiensi dan

meningkatkan produktivitas, tetapi juga akan meningkatkan layanan dan

keunggulan bersaing organisasi.

Kesadaran pemanfaatan teknologi informasi tersebut dilanjutkan dengan

proses investasi teknologi dan sistem info-rmasi, baik dari sisi perangkat lunak

(software) maupun perangkat keras (hardware) dan infrastruktur. Tentu saja

dengan harapan agar teknologi dan sistem informasi yang dibangun mampu

memberikan manfaat dan keuntungan yang sesuai dengan target plan

perusahaan.
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Untuk bisa menerapkan pengeroraan teknorogi informasi yang baik,

diperlukan perencanaan strategis pengembangan teknologi dan sistem informasi

sehingga pola investasidan pengembangan sistern yang akan dilakukan berjalan

sesuai dengan tahapan{ahapan yang telah ditentukan sebelumnya. Rencana

strategis ini nantinya dituangkan dalam bentuk dokumen yang disebut lT Master

Plan.

1.2 ldentifikasiMasalah

Pengembangan dan pembangunan sistem informasi dan teknologi informasi di

Bank Rakyat lndonesia saat ini, masih didasarkan 'ke_butuhan 'sesaat tanpa

merujuk pada suatu perencanaan sistem dan teknologi inforrnasi untuk

menjalankan proses tata kelola bisnis perusahaan. Sebagai akibat dari tidak

adanya Masterplan yang jelas tersebut antara lain maka akan terjadi :

1' Sistem yang telah dlbangun sifatnya partiai, belum dapat digunakan untuk

menginteg rasikan kebutuhan-kebutuha n informasi pengam bil keputusan yang

dapat digunakan untuk kebutuhan operasional penyelenggaraan perbankan

maupun mendukung manajemen puncak di Bank Rakyat lndonesia dalam

menentukan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan tugas dan fungsi tiap

tiap bagian.

2. Teqadi redundansi pembangunan dan pengembangan sistem, yang pada

akhirnya akan memunculkan informasi yang tidak sama atara satu denog5r

yang lainnya.

a. Redudansi dalam pengadaan investasi reknologi lnformasi, hal

merupakan pemborosan dalam pengeluaran biaya investasi



b. Pembangunan sistem dan pengadaan investasi tidak mempunyai acuan

yang baku, yang pada akhirnya terjadi saling disintegrasi antara sistem

yang ada dengan yang akan dikembangkan atau digunakan

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Dari identifikasi masalah di atas, kegiatan yang akan dilakukan dalam penelitian

ini adalah menganatisa dan merancang suatu analisis strategi bisnis dalam

perencanaan implementasi sistem yang tepat di Bank Rakyat lndonesia agar

-penggunaan sistern infonnasi be-serta teknol-oginya ddpat membantu pihak yang

berkempentingan mencapai tujuan dan 'sasaran yang efektif dan efisien

memudahkan pengguna serta mempercepat proses transaksi data bagi pihak-

pihak yang berkepentingan

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan analisis strategi bisnis dalam perencanaan implementasi sistem di Bank

Rakyat lndonesia adalah untuk:

1. Menselaraskan arah kebijakan manajemen puncak dengan arah kebijakan

dari Bank lndonesia dengan pemanfaatan sistem yang terintegrasi.

2. Memperbaiki komunikasi antara domain bisnis dan domain pendukung

lainnya.

3. Mencegah terjadinya kelebihan lnvestasi (Over tnvestment) atau kekurangan

investasi (under lnvestment) di bidang sumber daya dalam pengembangan

sistem.



4' Menjamin bahwa sistem yang direncanakan dan dikembangkan benar-benar

dapat memenuhi kebutuhan internal dan eksternal Bank Rakyat lndonesia

dalam pembangunan sistem perbankan.

5' Menyediakan informasi perbankan terkini kapan pun dan dimana pun m6reka

berada.

6. Memberikan NilaiTambah (Value Added) bagi Bank Rakyat lndonesia, antara

lain melahirkan daya saing, meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja di

Bank Rakyat lndonesia.

1.4 Ruang Lingkup penetitian . 
.

Lingkup kegiatan daldm analisis strategi bisnls dalam perencanaan implementasil

sistem ini adalah perencanaan strategis imptementasi sistem yang selanjutnya

akan dijadikan sebagai landasan atau acuan bagi Bank Rakyat lndonesia dalam

pembangunan, pengembangan dan pengadaan sistem yang terarah dan

bertahap sesuai dengan tujuan yang diemban oteh Bank Rakyat rndonesia.

Analisis strategi bisnis dalam perencanaan implementasisistem inimeliputi :

1' Perencanaan Strategis Sistem Perbankan (Banking Sysfem Strategic ptan)

selama kurun waktu lima tahun ke depan.

2. Perencanaan tata kelola sistem perbankan initerdiri atas :

a. Fungsiatau organisaiyang mengerora sistem perbankan.

b. standar dan prosedur pengeroraan sistem perbankan

c. Kebutuhan sumber Daya Manusia yang mengelola sistem perbankan.



BAB II

ANALISIS PERUSAHAAN

2.1 Profile Perusahaan

2.1.1 Seiarah Bank Rakyat lndonesia

Bank Rakyat lndonesia (BRl) adalah

salah satu bank milik pemerintah yang

terbesar di lndonesia. pada awalnya

Bank Rakyat lndonesiq (BRl) didirikan

di Purwokerto,. jawa ' Tengah oleh

Raden .Bei Aria Wirjaatmadja dengan

nama Hulp-en spaahank der lntandsche Bestuurs Ambitenaren atau Bank

Bantuan dan simpanan Milik Kaum priyayi yang berkebangsaan indonesia

(pribumi)' Dan pada tanggal 16 Desember 1895, dijadikan sebagai hari kelahiran

BRI.

Pada periode seterah kemerdekaan Rr, berdasarkan peraturan

Pemerintah No. 1 tahun 1g46 pasar 1 disebutkan bahwa BRr ioahn sebagai

Bank Pemerintah pertama di Repubrik rndonesia. Daram masa perang

mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1g4g, kegiatan BRr sempat terhenti

untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville

pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat lndonesia serikat.

Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi

Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRl, Bank Tani

Nelayan dan Nederrandsche Maatschappii (NHM). Kemudian berdasarkan

Penetapan Presiden (Penpres) N6. g tahun 196s, BKTN diintegrasikan ke daram



Bank lndonesia dengan nama Bank tndonesia Urusan Koperasi Tani dan

Nelayan.

Setelah berjalan selama satu bulan, keluar Penpres No. 17 tahun 1965

tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara lndonesia.

Dalam ketentuan baru itu, Bank lndonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan

(BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara lndonesia Unit ll bidang Rural,

sedangkan NHM menjadi Bank Negara lndonesia Unit ll bidang Ekspor lmpor

(Exim).

Berdasarkan undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang undang_

Undang Pokok Perbankan. dan Undang=Undang No. .13 tahun 196g. tegrtang

undang-undang Bank sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank

lndonesia sebagai Bank Sentraldan Bank Negara lndonesia Unit ll Bidang Rular

dan Ekspor lmpor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank

Rakyat lndonesia dan Bank Ekspor lmpor lndonesia. Selanjutnya berdasarkan

Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI

sebagai bank umum

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang.perbankan No. 7

tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Rl No. 21 tahun 1992 status BRI berubah

menjadi perseroan terbatas.Sampai sekarang PT. BRI (Persero) yang didirikan

sejak tahun 1895 tetap konsisten memfokuskan pada pelayanan kepada

masyarakat kecil, diantaranya dengan memberikan fasilitas kredit kepada

golongan pengusaha kecil.

seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat

maka sampai saat ini Bank Rakyat lndonesia mempunyai unit kerja yang

berjumlah 4.44T buah, yang terdiri dari 1 Kantor pusat BRl, 12 Kantor wilayah,



12 Kantor rnspeksi/Spl, 170 Kantor cabang (daram negeri), 145 Kantor cabang
Pembantu, 1 Kantor cabang Khusus, 1 New york Agen cy, 1 caymand rsrand
Agency, 1 Kantor penrakiran Hongkong, 40 Kantor Kas Bayar, 6 Kantor Mobir
Bank, 193 p-porNT,3.705 BRr uNrr dan 357 pos petayanan Desa.

BRr sebagai perusahaan terbuka berkomitmen mematuhi seruruh
ketentuan perundang-undangan yang berraku daram kegiatan operasionar bank
maupun pasar modar. Har tersebut terah mendorong BRr untuk setatu
mengutamakan prudentiar banking dan kepentingan stakehorders.

BRr menerapkan nirai-nirai perusahaan.(corporate varue) yang menjadi
landasan berpikir" bertindak, serta berperiraku setiap insan BRr sehingga.menjadi
budaya kerja'perusahaan yang solid dan berkarakter. Nilai:nilai tersebut adalah
rntegritas, profesionarisme, Kepuasan Nasabah, Keteradanan, dan penghargaan

kepada sDM. Komitmen ini juga diwujudkan datam bentuk tata kerora
perusahaan sebagai berikut:

a. Mengintensifkan program budaya sadar risiko dan kepatuhan kepada setiap
pekerja di seturuh unit kerja.

b. Mengintensifkan peningkatan kuaritas petayanan diseruruh unit kerja.
c. Menjabarkan dan memonitor setiap kemajuan yang dicapai perusahaan ke

dalam rencana tindakan yang terukur (Rl(A) dan dapat
dipertanggungjawabkan oleh setiap unit kerja.



2.1.2 Visi dan Misi Bank Rakyat tndonesib

VISI

"Menjadi bank komersiat terkemuka yang seraru mengutamakan kepuasan
nasabah,'

MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut, BRr menetapkan tiga misi yang harus
dilaksanakan yaitu :.

a' BRr -merakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan
memprioritaskan petayanan kepada Usaha Mikro; Kecil, dan Menengah
(UMKM) untuk men unjang perqkonomian masyarakat.

b. BRr memberikan perayanan prima kepada nasabah melaruijaringan kerja
yang tersebar ruas dan didukung sumber daya manusia (SDM) yang
profesionar dengan merakukan praktek tata kerora perusahaan yang baik

_ 
(Good Corporate Govemance).

c. BRr memberikan keuntungan dan manfaat seoptimar mungkin kepada
berbagai pihak yang berkepentingan

2.1.3 Business Focus

sarah satu karakteristik dari Bank Rakyat tndonesia Tbk. yang tetap dan tidak
berubah sejak konsepsiadarah komitmennya untuk memberikan bantuan kepada
usaha mikro, kecir dan menengah (UMKM). Komitmen ini tercermin daram
alokasi kredit untuk sektor-sektor yang mempengaruhi mata pencaharian
penduduk dan jasa keuangan lainnya.



2.1.4 Struktur Organisasi dan Manajemen

Bank Rakyat lndonesia
Mcngutemakan Kopuasnn Na3nbah

Struktur Organisasi Kantor pusat
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Gambar 2.1
Struktur Organisasi BRt
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. Bank Garansi
r Kliring
o Remittance
o SKBDN

Jasa Keuangan
o BillPayment
o lnkaso
o Penerimaan Setoran
o TransaksiOnline
r Transfer dan LLG

Jasa Lain
. Setoran Pajak
o Dana OrangTua Asuh
o Weitern Union

Denda Tilang
. Layana-n Ekpor/ tmport

o Kartu Kredit
o Kredit pemilikan Rumah (KpR)
r Kredit Kendaraan Bermotor (KKB!
r Kredit Multi Guna (tffiG)
. Kiosk

o Cash Management
. Salary Crediting
r SPP Online
r Cash Management BRI

E-banking
o ATM BRI

o SMS Banking BRI
o Phone Banking BRI

Treasury
o Foreign Exchange
. Money Market
o Fixed lncome Securities (FlS)
o Derivative dan Structured

Treasury pioducts

Reksadana

Dana Pensiun Lembaga Keuangan t

oBLtGASt NEGARA RtTEr (oRt)

a

a

a

2.2 Pemetaan proses Bisnis

Pemetaan proses bisnis ini berguna untuk menganalisis aktivitas spesifik yang
ada di Bank Rakyat lndonesia Tbk. sehingga kelak dapat menciptakan nilai dan
keuntungan yang kompetitif bagi perusahaan. Jika dipetakan ke dalam pofter
value Chain, maka aktivitas spesifik yang terjadidi Bank Rakyat lndonesia dapat
digambarkan sepertidapat dilihat pada Gambar 2.zdi bawah ini.
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Value Chain Porter (Rantai Nilai porter)

a. Primary Activities

1l lnbound logistic
. Pengelolaan likuiditas yang sehat, dengan jumlah kas atau setara

kas yaitu sebesar 22,660/o. Tercatat pada tahun 200g laba bersih
Bank BRI adalah sebesar Rp 7,31 Triliun, dibandingkan dengan
perolehan laba pada periode yang sama tahun 200g yang sebesar
Rp 5,96 Triliun yang terdiri dari kas, giro pada bank lain dan Bl,
efek-efek, portforio sertiflkat Bank rndonesia, dan obrigasi.

. Program Anti pencucian Uang dan Kenali Nasabah Anda
(penanganan uang yang masuk).

2l Operations

. Pemeliharaan rekening skala besar maupun kecil, klir.ing, setoran,

. compliance Group, yang mengawasijalannya operasi agar sesuai
dengan peraturan dari Bank lndonesia.

. Pemantauan kredit

. Program Anti Pencucian Uang dan mengenati nasabah.

. AuditControl Management

3l Outbound logistics
Des-08 Dcc.0,

Layanan Bank BRI untuk seluruh

masyarakat lndonesia juga

semakin mengakar dengan

adanya jaringan ATM BRI

sebanyak 3-778 unit,

6.398 Electronic Data Capture

(EDC), 20 Cash Deposit

Machine, dan 60 Kiosk BRl.

BRI Memiliki 3918 Totat Unit

Kerja dan pada tahun 2010 akan

menambah 15 Kantor Cabang,

Konlor Pusol

Konlor LYiloyoh

Konlor lnspeksi

Konlo Cobong
KCP

Konlq Kos

8Rl Unil

Ieros BRI

Uker luor Negeri

Sendik & Pusdik

Senlro loyonon Priorilos

Senho Kredil l(onsumer

I

14

t3
I

376

337

179

2,987

2

7

I

I

t7
14

I

456

364

246

4,493

7?

2

7

5

42
Iotol Unll Kerjo 3,918 5,727
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100 Kantor Unit BRr, 25 Kantor cabang pembantu, 50 Kantor Kas
dan 300 kantor Teras BRll

o Electronic channer BRr juga semakin bertambah dengan adanya
layanan phone banking, sms banking dan intemet banking bagi
seluruh nasabah Bank BRl.

' Jarur distribusi perayanan yang seimbang antara jaringan kantor
cabang konvensional.

4l Marketing & sa/es

' Tersedianya terer dan information center yang cukup untuk
menyampaikan informasi bagi caron konsumen atau konsumen.

' strategi periktanan yang gencar di terevisi dan promosi berupa
penyetenggaraan undian_undian tabungan oernaiiai. r;,;;;,
adanya'.corporate sociar Responsibitity yang memberikan
beasiswa dan bantuan tenaga pengajar oi o,o*g perbankan,di
beberapa universitas besar, pendirian yayasan Baitur Maar BRr.
Meskipun tidak bersifat komersir namun dapat menambah nirai BRr
dimata masyarakat.

. Lengkapnya fasilitas dan layanan bank ditambah dengan paket-
paket tabungan yang menarik,
perkembangan teknologi, merupakan
bagiBank Rakyat lndonesia Tbk.

o Penawaran suku bunga tabungan yang tinggi.
o penataan rokasi kantor cabang dan ATM yang strategis dan

nyaman, agar dapat berfungsi rebih efektif sebagai penyedia
produk dan layanan prima perbankan kepada nasabah.

o Produk-produk kredit customer yang inovatif dan kompetitif.
5) Servl'ce

. Layanan setoran, tarikan, ktiring, transfer
o Kartu kredit : BRr VrsA and Mastercard credit card, BRr Gorf

Card and BRI Lady Card.

serta dimbangi dengan

suatu nilai plus tersendiri

1 

www. ka d i n -i n don esia. o r. i d/id/doc/j.%2 0BR t. p pt
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' perbankan erektronik : BRr ATM, BRr Visa Erectron Debit card,BRr Visa Erectron Distribution card, e-BRrLink, BRrNetB@nk,
Electronic Draft Captured (EDC).

' Layanan transaksi perbankan : ca, centre 14042, pengiriman
uang' Mass Fund rransfer system (MFTS), rnkaso, Bank Drafts,
Banc assurance.

o produk Treasury : Transaksi varuta Asing, Transaksi spot,
Transaksi Forward.

o Fasiritas kredit : BRr Horne Loan, BRr car/Motor Loan, Kredit
Modar Kerja, Kredit rnvestasi, Kredit Ekspor, Trust Receipt (T/R).. Bank Garansi : payment Bond, Tender Bond, Advance payment
bono; performance Bond, e"ni crrr*,;;#, Bank Garansi
Bea Cukai.

o Fasiritas Ekspor rmpor : Letter of credit (uc), Negosiasi weserEkspor, Diskonto Wesel Ekspor, Document ,grinr"t i.*Oi"r*
Financing (DtA), Forfeiting, Documentary colections, warehouse
Receipt Financing, SLBC (Stand by Letter of Credit).

' Layanan rainnya : BRr rraver center, safe Deposit Box, pick upand Derivery service, rayanan setoran onrine 24 jam,ca, center.

Supporting Activities
1l Procurement

o struktur pendanaan, 750/o berasat dari pihak ketiga beruparekening tabungan atau giro.

' Dari bunga pemberian kredit dan bunga-bunga rainnya, obrigasipemerintah Repubrik rndonesia, provisi dan komisi tainnya, dantransaksi mata uang asing.
. Laba dari penjualan surat-surat berharga.
o saham-saham yang diterbitkan sebagai salah satu mediaperorehan modar/kas' saham-saham ini diperdagangkan di BEJdan BES.

' perputaran darr hasit transaksi birranan yang rata_rata Rp. 530trilyun.
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2l Human Resources Management

' Adanya unit rraining Human Resources, yang bertanggung jawabatas pengembangan dan pelaksanaan
pengembangan sDM, diantaran;; :';r"*__ 

program-program

lnformation Technology oururffi 
-' Management Development,

o Dearer Deveropment, Human Resources Deveropment. fiotarSDM sejumlah 65,094 yang terdiri dari pegawai tetap 36,940orang dan pegawai kontrak 2g,1540rang paoa tanun 20og).3l Technotogical Development
o Teknologi perbankan yang canggih, memungkinkan layananpembayaran erektronik dengan vorume transr*r,uo,n dari Rp. 30trilyun/bulan.

' ' lnternet Banking, Mobile Baniing, phone Banking, callcenter.. Migrasi teknologi kartu kreO,t a
Euro Master visa (EMv), ,"#n;"1::1_1til::ffiil
kartu kredit akan bertambah.

o peningkatan 
fitur tayanan bemilaitambah diATM.4l Firm lnfrastructure

Management lnformation System, Accounting, Operations,Financial, Human Resources Department.
Layanan perbankan elektronik

2.3 Anatisis SWOT

Berdasarkan hasil penelitian Melalui
dari strengths (kekuatan) dan wealanalisa 

swor $woT adalah singkatan

serta oppo rtunities@eluang) o"n #*es 
(kelemahan) interen o"rr."nr"n,

dihadapi perusahaan). Anarisis J;Tj#;:',.talam linskunsan yans

mengidentifikasi faktor-faktor dan strareoi 
';"::":1r cara sistematis untuk

paling baik dianta ranyadapat dirihat r,r"'un' 
yang menggambarkan kecocokan

Rakyat-lndonesia p_ada masa ."*rron.uasidan 
kondisi yang dihadapi oleh Bank
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1. Strenghths/kekuatan

Adarah suatu keungguran sumber daya, keterampiran atau kemampuan
rainnya yang reratif terhadap pesaing dan kebutuhan dari pasar yang ditayani
atau hendak dilayani oleh perusahaan.

a' sebagai bank milik pemerintah, yang berperan dalam mewujudkan visipemerintah dalam membangun ekonomi kerakyatan.
b' status badan hukum berupa persero (pT) berdasarkan undang_undang

perbankan, dengan fokus bisnis pada Usaha Mikro, Kecir dan Menengah(UMKM), BRr terah menginspirasi berbagai pihak .untuk rebih
mendayagunakan sektor ,MKM sebagai turang punggung perekonomian
lndonesia.

c' Adanya komitmen yang kuat dari Komisaris dan Direksi untuk menerapkan
Good Corporate Governance (GcG) pada setiap il";;; tl; BRt -' dengan membangun pemahaman, kepedurian dan komitmen semua organperusahaan dan seluruh jajarannya.

d. BRr go pubric dan pemerintah merepas 3oo/o kepemirikan sahamnya
kepada publfk. Dengan komposisi saham pubrik yang men capai 430/o,saham BRr aktif diperdagangkan di pasar modar. Kini, BRr semakin kokohberdiri ditengah-tengah perekonomian rndonesia dari desa sampai ke kota.e' Nama yang sudah sangat dikenat (strong brand recoqnition)f. Hubungan baik dengan rembaga keuangan internasioanar dan otoritasmoneter

g. Total investasi teknologi informasi BRI sebesar US$ 100 juta per tahunh. Divisi R & D yang selalu inovatif

2. Weaknesses/ketemahan

Adarah keterbatasan/kekurangan daram sumber daya, keterampiran dankemampuan yang secara serius mengharangi kinerja efektif suatuperusahaan.

a. Koordinasi yang berum berjaran dengan baik dari kantor pusat hingga unitterkecil

b' D-ukungan yang berum memadaidikarenakan arur birokrasi-yang panjang.c. Tingkat keterampiran karyawan rata-rata rendah
d. Jumlah karyawan terlalu besar
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e. Minimnya biaya promosi

f. Belum terpenuhinya Tingkat Kesehatan Bank yang diperrukan untuk
memperluas jaringan.

g' Tidak adanya kesamaan standard baku mengenai lnfrastruktur di tiap{iap
unit

h. Kwaritas perayanan kepada nasabah masih rendah.
i. Lemahnya fungsi contror mengenai pengadaan barang Tr di tubuh BRrj. Kurangnya kesadaran peremajaan peralatan lT.
k. Berum meribatkan Business rnteilfgence daram proses bisnisnya.

3. Opportinities/petuang

Adalah. merupakan situasi utama yang menguntungkan daram ringkungan
.perusahaan.

a. Keruarnya kebijakan pemerintah untuk menyarurkan kredit kecil mikro
b. Masyarakat mulai"bank minded,,

c. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang mulai meningkat
d. Keluamya deregulasidf bidang investasi
e. Jaminan kemanan dalam halperbankan oleh pemerintah.
f. BRI memiliki rebih dan 5.000 kantor yang berada di seruruh, baik di kota-

kota besar maupunkota kecil, bahkan didaerah pedesaan

4. Threaths/ancaman

Adarah merupakan situasi utama yang tidak menguntungkan daram
lingkungan perusahaan.

a' serangan pasif dan pasif terhadap jaringan komunikasi dan data.
b. Adanya deregutasi perbankan sehingga mempermudah syarat pendirian

bank yang dapat menjadi competitor.
c. Bank non pemerintah yang terus mengembangkan pengeroraan produk dan

atau aktivitas baru, yang ditunjang dengan penerapan rr yang memadai
yang berorientasi pada kepentingan nasabah.

d' Bank pembangunan Daerah yang terus berkembang sejaran dengan
otonomi daerah yang memberikan kemudahan-kemudahan bagi usaha
mikro dengan suku bunga yang relative rendah.

e. Ancaman likuiditas yang masih cukup tinggi
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f. Krisis ekonomi global
g' Tingkat kepuasan pelayanan kepada nasabah yang masih rendahh. Peluncuran produk yang sama dari competitori. lklan dan promosibesar_besaran da .

i. Berkembangnya pasar Modar 
ln para pesaing

lndonesia

::ebea 
g-rt,r r.r.iffi

3dar, ,ulu.'r t*tqc ldania Lcl.1 ::,i61 :iTlll" "'Ec.'r-u-*ffiio? I(En:c, pus;:htls5;un : :e.kea

Lii

,atis l:ua: ur,:ul: r.lenafapkai Gccd
'. c. 

':c.a:e 
Gc,,e nEnce r C{Gr.

. l,e..1e .;ang ruCElr 5a1ga: d kena
r:::,CnS Erar,d reacqn : Cr,

' -ut:ur,Eer, bet dsigErl E,.1ha!E
PeuEr,gai fi:sfiEscena dEn c:;r i6s..tcn*ei

. lukung;,., i E,ig beu:1l.le.'1edE

1li"-Tlt" t 
'r 

b rclia( ', arls pEn,arig
' ngte:kge'aiF E,t la.i;r.E,1 ^jas li:Eidah
. iUl ih ka: ia...Er.i :e a u l:€-ra.

' l.l n'.rniE b a aD:e.lcs

..,.rtrir:: jl ::..!.a,.i :; it:.;r::r-.t,..,,- _:,.,, .,, I.

. l(e uaxtia kebiEkan Fe,re.n:eh un:utl
fientaurkan kj.ed : kea I krc
r l"lasiar.aka: nu a .batk n ncred.,
| 'ngka: p€r:u,.rb,jun ekcno.i t.E,tg lru i
men ngta
.l(e U6r,1ia d$egu e:: d t: datg ,.1!esas
.,iarl na.i le-,.l-raf, da6r.,t lt, ,:ef bankal
c eh pe:rg rr:E,.,.

. 3l 116;1 k ei:htlan5.:i: lrn:cria,ig
l:E'adad seuruf,. bEk d kc:abtsa. t€a

: r:c:a nrg:::-(:etnbcg ric.._lts_< 3l
secesa- u!.5 ll3,,ra :arurr

- - _, I s -j s -j ia;.ig leE U r.r3. Bir
.-l

1:i

,l

::."

] l-ti ::ltt"' !t'ie'nEn kepEc,a pe enssar
i \i I I 15 r.€..r I -: $ :j'Ji :uk,.lerrgl.i;s lat-rpicdut t:a:u

r l.le:r k das6" hutu..1 i.Er€ kckch da e-r
i;! Fenla uran freO i kg. .n:krc

i:ii r l;lel1aau tejsd6;.an rlasia.akei 6kan
rri: kegsn666 1655 peb6nf.an

;,; . l,lengerb;ngt an ke.ja sarra n...e*as

. ,,, 
dungu, e'{:6gs 6 n
. Llii, r-,gka:kEri gccd icrpa.ts:egcr e:len:.

, ;. tE"lasE:E,j 
t 6tg ebh geflca:

. 3e u..1 :erper,uh .t,,.; - rlgta: kEJgia:arj
! anl I en E d p?. uL ii t)t1rul.,.t ElFe" U= -
jai rtgert.

. -dat Edir,ie lEsaraefi S:er.ida.d Eeku.ler''ger,; f,( :s:ruEu. d : el): + urt:,{rre. :as pe ai an;n tepEda nisaDEl.i r.1as hrSrd6h.
o Lerrehrr;a ,rrrgs 

ccr,:rc ,r$gena
PengdaEfi ba,ar,g - O rutrrtr 3i, f.'r at gfi 16 lesad=.er, pe. En ajaE,.t

. feit ngke:en kc6yJnas En:a. u., i te.iar l,le,.De.pendek r..ak:u per,gu: usan
ad:') n fra<
. 

-( Sier 1611r1i;1g iangie as-re:ad r rigpea: l'6n ., en g b€{ke 6nirxan
r Eis ats kEr.;6,;;61i
, FErte';,:ar sE,.ida" batu pErigedaarl
n'rEirul:u:.
. Fat r€ka:an peng;r,,,a:Er.l:€rfiad6p r1,fu
pe die,lali.

,' 
LlEngei:t:,teri.uri55 lcr1:rc petgadaari

ba.arrg.

. f€ri ngkaGri kes6dtsr;6 ;[6., pE6. pa1.,,.3
p*rE eiE,1 - sebaga pa.,un,i;rig ui6,Xa d; a.l



20

THRiAIS

,. 
se.a,ti;riFE!Js Fas. :*ti:d1:J;. r,g:fi

fc..1ur., la: d:n da;

| .:- 
Er:: i :' 'rerp*. .rud;h 

[n.,d . a, ue,ik$'ler'jtJ lc^lDA::c.

:::ll:.:c.,, 
,ic..F:-.di a"1 p"ccjur ;_r

O:Urllaj9 de,tS6rl pErte"EDErl -
r :llia:.L,i tu d :Es i ajg ,.t6j h (ul(,./tj : lrgS.t.srEtCnc.-1 

scba
. - ,igk;: ltpuaIsr] l:tai;r1i,.) k€p;ct a naral:arl
iafig 16S fi rerrdai

' Ft urlau,ai Ficdlt ., aig sarla da"
-v ,Ps..9

. t En rtai l:.c^lcs bese:.besa.ar, d6, pira
l:Elu nE

. Fe-, fiika::fr le;,,1E,-r6r.i rc..1r,t las dnf,

t ' l.le)'rpslu-'b.arcl r1;gg6 n4.,a eta...

-,. l..lelt ,Eka:kar.r Ferig.i:en I _ 
r.ar,g

l:a-r 
.c' 

p-rf.a, para 11r.r:u pEaiaiart lizial etlI l.le^lpa :el-: p,csEr perigE,rt: ari
rcDllulAi da.l,te,.1at :AU su l.,J b,Jft 9 zr lJle.rFe ke:a:pefigar.6-an :rtqLii k,J c,:;j
,:€iDtnl:A'r.

. 
rJ.lerla::p66 kr ss ekcnc^1 gcCta dtrigarr

; DeiierTP;6 3,.jS,.re$ r.i:e gaiae
- , taiE:61:ar.) S:anda r.1,J:u l)e;i aten a,

. Fer, r,:.ka:an e.€i:,:ai rr:ena 6u!r!
aCr't: ; rEfr!/e.IA-r 

S,Jr-,E.Iengai: S!.aJ
:-e a,'ri;r-, F;C: ! ter fC."r,., L S. ,i.:e
' I er]:-rr,1a zn p.1 ali 1.a.,, e...ai. Lle.rl:e.:El:E: ptr,E.i:;n! ,_ d reu!uh
un : lie.li dengi: fTeriggutE,.ai laridEr
,i:E rt a5 Ci.,e

. fEnp:t:a] i;r,de. ,r,::u 
1:e e iafian p./lz

l',e: l:;l',

, S€|'1UAUn:ke-ja
; illeun:urt6n prcgia*l pe.l:Entat ieng:nc,'6:'
r FerlggunE;n !',)ed a prcr.rci sae.Ek . 

cra,r

Dari anarisa swor yang menggambarkan situasi dan kondisi yang di hadapioteh BRt, maka str.ategi yang tetah drjatankan;;d;"lhaan 
adatah ;a. Ekspansipinjaman dengan focus p.o" p"roi";;;r_M dengan perbaikanfeatures produk dan kemudahan akses layanan kredit.b' Ekspansi kredit usaha skata besar diutamakan untuk B,MN dan sektorswasta dibidang agribisnis, infrastruktur serta sekor usaha rain yang produkif.c. peningkatan kualitas layanan didukung oteh Sumbrprofesionar, teknorogi informasi yang handar dan.irringin ffi ffi;;::. 

r"'n
d' Peningkatan kompetensi karyawan, merarui training, seminar, workshopsesuai dengan kepertuan masing_masing bagian. 

--""'i

e' pengembangan 
fitur-fitur baru di bisnis mikro, riter, consumer banking,treasury, dan internasionar untuk memenuhi kebutuhan para nasabahnya

ffi:ilr"#i 
penambahan fitur ATM, kartu kredit, trade finance serta

f' Peningkatan kegiatan komunikasi pemasaran untuk meningkatkan productawareness dan membentuk corporate rmage dimata masyarakat.



BAB II'
ANALISIS BISNIS IMPLEMENTASI SISTEM

seberum menentukan sistem informasi apa yang dibutuhkan oreh Bank Rakyat
lndonesia (BRl)' maka perlu dilakukan anarisa terrebih dahuru untuk memetakan
strategi bisnis BRr terhadap system informasi yang dibutuhkan.

3.1 Goat Schema Bank Rakyat lndonesia

Bank Rakyat lndonesia Tbk' adalah sebuah organisasi bisnis yang berorientasi
profit, bersifat kompetitif untuk merebut market share da
unik dalam meninskarka" .r*;": ;;;.T;; ;,I":jr,* #:lndonesia Tbk' menerjemahkan misinya ke daram strategiserta target yang ingin

dicapai.

CRITICAL SUCCESS
FACTOR

Adapun Target Goar yang ingin dicapai Bank Rakyat rndonesia padatahun buku selanjutnya adalah :

a. Memperkuat Dana pihak Ketiga
b' Mendominasidana murah berbasis penabung riter individuc. peningkatan perotehan retensidana rSA sebesar *r. ;;; Tritiund' Monitoring terhadap cash frow debitur secara rebih intensif

Gambar 3.i

27
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e' Mengantisipasi bira terjadi penurunan kinerja usaha debiturf' Merakukan ekspansi kredit dengan memprioritaskan ,MKM dan perusahaanberorientasi ekspor secara r"eftif.g' standarisasi ,Jan perbaikan kuaritas tayanan merarui peningkatan aspekphysical, people dan process. 
'i'vrs'sr PErrrtrgKalan i

h' Pengembangan jaringan kerja, untuk memperruas akses pasar

3.2 Model Anatisis

3.2.1 Existing System tnventarization

Beberapa sistem yang terah digunakan Bank Rakyat rndonesia (BRr) antara tain :a. Core Banking System (CBS).
Aplikasi real tim

vans terqeo", J":;:;,:J,:;:il:::: :I:$ 
ka n ka ntor p us at densa n u n it BR,

b. Electronik Banking
Untuk metayani nasabah 24 jamsehari dan Thariseminggu,
menerus melakukan penyempurnaan dan pengembangan
electronic banking.

BRI secara terus
fitur-fitur layanan

c. Enterprise Data Model
Enterprise Data Modet, penyediaan
query builder untuk mendukung
lengkap dan terpadu.

monitoring tools, dan pengembangan
pengembangan operasional bank secara

d. Business Contfnuity plan dan Disaster Recovery plan

:I['J:ll1t-"^f:,:::'::" nasabah dan untuk meminimarisi resiko

Bank BR,",,n ;:f:n"fl,;::::ilil,,ffiI::: .,::* ;:*;
;:ilJ1l. 

merupakan basian darf Business continuity Manasement

e. Avaibility Jaringan Komuniksi
BRI harus menjaga dan memelihara
A va i ra b irity in i dirak uka n derisa n rffi :i:]tr","T:, ::T [ 

":lrJ ]"*;Enterprise Monitoring system serta redundancy dan diverifikasi mediakomunikasi dengan menggunakan saterit, terrestriar, dan wireress.
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f. Security System

BRI secara rutin melakukan evaluasi dan audit terhadap keamanan
infrastruktur teknologi.

Pada application portfolio matrix dibawah ini dapat diperhatikan peran dari
masing-masing aplikasi sistem pada Bank Rakyat lndonesia.

Gambar 3.2 - Sistem Portfolio Matrix

STRTTEGIC
r El.:tr:iilSr.lisr
l E$xlriittilall;3ri
: Suiige;iCtedt.lFs.it
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J Ar!b:iiryJrb,d;-.ioc,.siL:
e !+:uriq- Sf ir:c

HIGTI POTE:\-TLII

hE}. OPER{IION.{L

C*r ts =j:i:_l 95r r:dC3ti

3.2.2 Balance Score Card

Gambar 3.3 - Balance Score Card Schema

ffiT

,iili-ti{1li+.1i:filiIl-tli,i:ri]jri.iffi 
"rrtr,

ffi$

Balance Score Card merupakan

sistem manajemen strategis

yang menterjemahkan visi dan

strategi suatu organisasi ke

dalam tujuan dan ukuran

operasional secara berimbang

baik itu secara financial maupun

non financial. Tujuan dan ukuran

operasional tersebut kemudian

dinyatakan dalam 4 perspektif

yaitu perspektif Financial,
Customer,lnternal Buslness PrQcess, serta l_earning & Growth.
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i;:ffix'A
Slcp 7. Tracr -,.ry i Ytr,
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Gambar 3.4 - Batance Score Card

Phase

,. St tag,c Focus
Slcp I no|ne nrx, mnn I tc sila:.gy

1. Strategic Focus

Mencari & menetapkan

strategi

2. Assessment

Melihat hasil penilaian audit,

membuat & menerapkan

ukuran baru serta
menganalisa dan membuat
laporan

3. Change ptanning &
lmplementation

Menerapkbn

perbaikan
rencana

menguji kembali alur

perspektif seperti

Sustainable
Eesu/ls

,r. /qsg€ssrTrerr,
Slcp 2 Audd masilrcs, Slcp 3 Ocstop mw

ffi:$"lffi

ld. Changc Pboinng at,d ttnptqrrc',tetbn
ircp D imphml: imp!rcmmt ptaDj

4. Continuous lmprovement

Membuat jalur, melanjutkan sistem yang sudah ada,
sistem.

Ke-empat phase tersebut untuk mendapatkan hasir sistem

berikut ini :

1. Finance, yaitu untuk:

a. Mengurangi Resiko Kerugian;

b. Memperkecil & Mengefisiensikan penggunaan biaya;

c' Memberikan kontribusi yang optimar bagistakehotder;

d. Meningkatkan profitabilitas, laba operasi, Retum on Assets,

equity, etc.

Return On
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2. lnternal Buslness process, yaitu untuk :

a. Menjadi Bank terkemuka yang ditunjang dengan penggunaan sistem yang
terintegrasi;

b. Persiapan Layanan Global Network Banking;

c. Memangkas waktu transaksi, mempercepat respond time dan
meningkatkan keakuratan data output serta mengurangi antrian.

d. Meningkatkan keamanan dan kerahasiaan informasi nasabah;

e. Membangun tata kelola perusahaan yang baik;

3. Learning & Growth, yaitu untuk :

_a. Meningkatkan kompetensi karyawan;.

c. Menlngkatkan kwalitas layanan;

4. Customer, yaitu untuk:

a. Memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan;

b. Meningkatkan kemudahan & kenyaman bertransaksi;

c. Meningkatkan tingkat kepercayaan nasabah;

3.2.3 Key performance lndicator

Key performance rndicator adarah ukuran kinerja keberhasitan bisnis, Kpr dapatberagam tetapi biasanya mewakiri nirai, tren, atau tujuan. Kpr menyajikan
informasi untuk eksekutif atau manajer dari perusahaan sebagai target organisasi
secara terpadu secara cepat dan akurat.
a. Bank Rakyat rndonesia Tbk mentargetkan untuk menarik dana tabungan

sebesar Rp 5 tririun dengan nasabah baru berjumrah 1 juta hingga Juni2013.b. Untuk menambah jumrah nasabah, B,Rt akan membuka cabang danpelayanan dibeberapa kota sebarllyak 1000 kantor hingga gkhir tahun ini, dari
5000 yang sudah ada menjadi6000. 

.-'r !!'r' vr '
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c' Hingga Juni 200g, totar aset BRr mencapai Rp 267 tririun, atau meningkat 23persen dari tahun seberumnya. Totar kredit juga mengarami peningkatan 35%dibanding tahun sebelumnya menjadi Rp 1g4 triliun. DpK naik 23%dibanding periode yang sama tahun seberumnya menjadi Rp 216 tririun.sedangkan cAR berada di posisi 14,6gyo dengan LDR sebes ar g5o/o' d. Tabungan Britama memberikan kontribusi sebanyak 40% hingga so%terhadap totar Dana pihak Ketiga (DpK) keseruruhan BRr.
e' Tingkat kinerja BRI pada seturuh atributnya masih dibawah garis efficientservice. oreh karena itu kinerja perru ditingkatkan agar mencapai tingkatharapan yang dinginkan nasabah atau paring tidak sampaipada garis efficientservice- secara totar indeks kepuasan nasabah BRr adarah 5g,67 persen.

3.2.4 BRI Criticat success Factor

Dari hasil data anaiisis sebelumnya dapat disimpurkan beberapa kunci sukses
keberhasiran penerapan imprementasi sistem guna memberi manfaat kepada
peningkatan profit dan kinerja di Bank Rakyat rndonesia, yaitu :

Hardware & software perangkat penunjang dipirih dengan seksamaselection disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan sumber
daya perusahaan yang ada agar tidak terjadi over
investment dalam pembelian

budgeting

kesalahan

perangkat, over

menekan resiko

nilai manfaat dari

dalam perawatan,

untuk meningkatkan

System performance

Management

sistem yang akan diterapkan.

Kestabilan dan ketangguhan system harus tetap
dijaga dalam menerima perubahan dan perbaikan

system demi mendapatkan data informasi yang
akurat, tahan terhaQap kecepatan perkembangan

teknologi, dan termonitor konsistensinya.
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Human Resources Skill

Assessment

Defined Solutions

Demand

Qualifying

penilaian keberhasilan dari suatu sistem adalah
dengan adanya peningkatan kinerja sumber daya
manusia, namun keberhasilan peningkatan kinerja
harus dibarengi dengan peningkatan standar
kemampuan dan keahlian si pengguna dalam
beradaptasi dengan sistem.

Sistem dibangun guna menawarkan solusi dari
permasalahan dengan melihat business core
perusahaan dalam meraih peluang atau
kesempatan atau untuk meningkatkan nilai tambah.
Dari implementasi sistem diharapkan ,dapat

meningkatkan keterkaitan kebutuhan antara
perusahaan, mitra kerja dan masyarakat sehingga
sistem menjadi kebutuhan pokok dalam core
business perusahaan.

Kualifikasi Sistem lnformasi / Teknologi lnformasi
harus dipertegas peruntukannya agar dapat
digunakan dengan baik dan dipahami dengan
mudah, siapa yang bertanggungjawab, seimbang
dengan nitai investasi atau resiko yang akan timbul
dilain waktu.
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Clarity

Existing Expansion

3.2.5 Future System proposed

Pembangunan Sistem lnformasi / feknologi

lnformasi harus transparan sesuai dengan prospek

kebutuhan perusahaan dan tingkat keberhasilan

dalam penerapannya agar mudah mengukur dan

mengevaluasi penggunaannya setiap periode

waktu.

Pengembangan Sistem lnformasi / Teknologi

lnformasi yang sedang berjalan dengan baik dapat

dengan mudah diadaptasi oleh pengguna sehingga

mempercepat waktu implementasi dan pengawasan..



d. E-Learning System

E-Leaming system adarah pemberajaran jarak jauh (distance LeaminEr ia-€memanfaatkan teknologi komputer, jaringan komputer dan/atau lnterng- E_
Leaming sering pura dipahami sebagai suatu bentuk pemberajaran berb€ss
web yang bisa diakses dari intranet dijaringan lokal atau intemet. sebenarnra
materi e-Learning tidak harus didistribusikan secara on_tine baik meaLu
jaringan rokar maupun internet, distribusi secara off-rine menggunakan med*a
CD/DVD pun termasuk pola e-Learning. Dalam hal ini aplikasi dan rnaterr
belajar dikembangkan sesuai kebutuhan dan didistribusikan melalui nEcsa
CD/DVD, seranjutnya pemberajar dapat memanfatkan CD/DVD terseb,t dan
belajar ditempat di mana dia berada.

Analisis llllanajemen dan Organisasi Sistem

Kompetensi perusahaan diperrukan daram menjatankan fungsi_fungsi yang
mencakup empat fungsi utama, yaitu: sfra tegy & Management, rnvestment &
Project, Risk contrcr, dan operations- pemetaan unit-unit Bank Rakyat rndonesia
dapat dilihat pada Gambar 3.6 berikut ini.

Gambar 3-6 - pemetaan Unit strategis Bank Rakyat rndonesia
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lnvestment & project,

Tugas dan tanggung jawab yang harus dijarankan di sektor lnvestment &

;;,rxr:",., 
strukrur di atas ditangani oteh Basian proyek Sistem

Business Analyst

Membantu pengguna dalam mendefinisikan kebutuhan.akan suatu sorusiberbasis teknotogi informasi, termasuk dalam rperubahan vans rerjadi akibat penerapan ffi:"Hff:;I:i:il::;tersebut' Hasilnya akan didokumentasikan daram format standar. softwareArchitect' membuat arsitektur dan rancangan sorusi (spesifikasiteknis) 
darisistern informasi yang dapat menjawab kebutuhan pengguna, serta sesuai

,liJ,ilj,",oerbasai 
kebijakan ,";; ;,;;;;;,"sia di area ternorosi

User Units

il:rTJ#a' 
dalam kesiatan imptementasi sistem informas!, memiriki

. pemilik proyek (untuk sistem informasi), sponsor atau pemilfkkegiatan sistem informasi
Inrormasi bertindak r"bih ";:;:t,_:::r#tilf",r;:T ff:;penghubung dengan pihak_pihak teknis lainnya.. Pemegang Komitnen per

sebasai pihak yans harus,"[]#""r:::,rLTTffi rT; J:l #::benar digunakan oleh para personitnya.
LogisUc Division

Divisi Logistik memiliki peran daram administrasi dan peraksanaanpembelian, namun khusus untuk sistem informasi, harus menggalangkoordinasi antara pengguna dan Divisi reknorogi rnformasi.lnternal Audit

Menghadapi berbagai nsiko yang harus senantiasa dikontror melaruiberbagai mekanisme. Dalam ran
(good corporate governance), ;::" ::,jTff:l'?fr:#::*
merupakan salah Satu komppnennya. Dan salah sadapat ditakukan untuk menjamin tT Governr"* j;;;-:H,[,J:;
informasi. Audit sistem informasi berguna untuk menjamin sistem informasi
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dan teknologi informasi di lingkungan BRI terkendali dengan memadai dan
memenuhi kebutuhan bisnis. Audit perru dirakukan dengan standar yang
diterima oleh umum. Mengingat audit sistem informasi harus dilakukan oleh
tim yang independen dari petaksana teknologi informasi, pelaksanaan audit
dilakukan oreh Bagian spr. secara berkara, audit oreh pihak ketiga juga
perlu dilakukan untuk memperoreh kepastian dari pihak eksternat.

Nantinya, daram proses pengembangan dan penerapan aprikasi system
informasi yang diusulkan, maka kompetensi lT yang harus dimiliki oleh tiap
resource sesuai pedoman skills Framework For The tnformation Age (sFIA)
adalah sebagai berikut :

Gambar 3.7 - skirts Framework For The rnformation Age (SF,A)
, Polses., the abitity to learn ne,v tech. & the optitude to

understand lT Cdncepts.

. 
!1eep9 tg to date with trends & changes in the rech. marketthat are relevant to one'j area or priiessi.lirjf 

"r#rtil
. /Sle to use the tech. needed to- perform in one ,s lT specificarea & understarxJs the tech. of irlportance toNix iniritiite

3.4 Tahapan dan Anatisis Biaya lnvestasi Sistem
3.4.1 Tahapan lmplementasi Sistem
Untuk penerapan sistem informasi yang dibutuhkan,
diimprementasikan secara keseruruhan pada tahun yang sama.
sistem informasi yang disarankan membutuhkan waktu 5 tahun.
waktu 5 tahun tersebut, kita dapat uraikan sebagai berikut :

Tahun 1 : lmplementasiRuangan Data Center
Tahun 2 : lmplementasi infrastruktur data center
Tahun 3 : lmplementasi E_Leaming

Tahun 4 : rmprementasicRM dan Bussiness rntertigence

tidak dapat

lmplementasi

Dalam kurun

Tahun 5 : Sistem pendukung : Disaster Recovery plan (DRp)
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KESIMPUL.AN

bangan pemakaian sistem dan teknologi saat ini sudah semakin meningkat di
il industri. Hal ini terjadi dengan suatu kesadaran bahwa pemanfaatan informasi
aik dan benar tidak hanya akan memberikan efisiensi dan meningkatkan
b'vitas, tetapi juga akan meningkatkan layanan dan keunggulan bersaing
asi.

Namun dalam kenyataannya di lapangan masih banyak perusahaan yang
ngun sebuah sistem tanpa dilandasi dasar analisis bisnis yang matang atau hanya
nr kebutuhan sesaat sehingga perusahaan tidak dapat menilai tingkat efisiensi
ktiftas yang dihasilkan dari sebuah sistem dan teknologi terkomputerisasi dan
ruknya lagi mdnjadi.beban.

oleh sebab itulah penelitian ini sebagai panduan singkat bagi pihak user atau
fuveloper dalam merencanakan pembangunan sebuah sistemlang terpadu dan
dari aspek ekonomi, agar resiko over atau under investment dapat diminimalisir.

.EM

k.)
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