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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi membawa dampak transformasi di

berbagai aspek kehidupan salah satunya dalam dunia bisnis. Beberapa perusahaan

menerapkan model bisnisnya yang menekankan pada pertukaran informasi dan

transaksi bisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi yang bersifat paperless

dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dalam menjalankan proses

bisnisnya demi memberikan kepuasan dan kenyamanan untuk para pengguna dan

konsumenya khususnya seperti perusahaan perbankan.

BPR Syari’ah Hasanah merupakan sebuah perusahaan jasa pembiayaan

yang menerapkan prinsip perbankkan, BPR Syari’ah Hasanah adalah Pelopor bagi

seluruh Perbankan Syari’ah yang beroperasi di wilayah Provinsi Riau, sebelum

pembukaan kantor cabang oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1998

dan Bank Syari’ah Mandiri (BSM) pada tahun 1999. BPR Syari’ah Hasanah telah

lebih dulu beroperasi sejak tanggal 11 april 1995 melayani masyarakat Riau

dengan menerapkan Prinsip-prinsip Syari’ah Islam dalam aktifitas operasionalnya.

Ruang lingkup usaha BPR Syari’ah Hasanah difokuskan untuk melayani usaha

kecil dan mikro (UKM) yang menginginkan proses mudah, pelayanan cepat dan

persyaratan ringan. Bisnis yang dijalankan BPR Syari’ah Hasanah meliputi

pelayanan kredit, tabungan, dan deposito.

Masalah yang sedang dihadapi BPR Syari’ah Hasanah menurunya jumlah

nasabah sejak beberapa tahun belakangan ini, menurunya jumlah nasabah tersebut

berimbas pada menurunya pendapatan bagi BPR Syari’ah Hasanah, apa bila

masalah tersebut terus berlanjut dan tidak segera diatasi maka akan berakibat

buruk bagi BPR Syari’ah Hasanah.

Masalah lainya adalah BPR Syari’ah Hasanah tidak memiliki divsi IT,

sehingga sulit untuk melakukan perawatan dan pengembangan dalam

pemanfaatan teknologi informasi yang ada pada saat ini.
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Agar BPR Syari’ah Hasanah mampu mengidentifikasi dan mengenali area

kemungkinan peruabahan untuk meningkatkan kinerja proses bisnisnya maka

dubutuhkan suatu analisa proses bisnis. Analisa proses bisnis menurut Vergidis, et

al (2007) adalah sebuah istilah yang mempunyai arti yang diagnose, verifikasi dan

analisis kinerja dari proses bisnis.

Melihat dari  uraian latar belakang diatas maka judul yang tepat pada

penelitian ini adalah “ Analisa Proses Bisnis Dan Teknologi Informasi Pada

PT BPR Syari’ah Hasanah Terhadap Minat Nasabah ”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Bagaimana menganalisa proses bisnis pembiayaan dan teknologi

informasi yang digunakan pada PT BPR Syaria’ah Hasanah

Pekanbaru?

2. Apakah proses bisnis pembiayaan dan teknologi informasi memiliki

hubungan terhadap minat nasabah?

3. Seberapa besar pengaruh hubungan proses bisnis pembiayaan dan

teknologi informasi terhadap minat nasabah pada PT BPR Syaria,ah

Hasanah Pekanbaru?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini dibagi menjadi lima kategori, yaitu:

1. Penelitian ini difokuskan pada proses bisnis pembiayaan pada PT BPR

Syari’ah Hasanah Pekanbaru.

2. Teknologi yang dianalisa hanya pada teknologi yang digunakan untuk

mendukung proses bisnis pada PT BPR Syariah Hasanah Pekabaru.

3. Analisa proses bisnis menggunakan tools Relationship mapping.

4. Teknik pemodelan menggukan Use Case diagram.

5. Untuk mencarai hubungan dan pengaruh proses bisnis pembiayaan dan

teknologi informasi terhadap minat nasabah menggunakan teknik
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analisis regresi berganda dengan menggunakan tools perangkat lunak

SPSS 18 For Windows.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penulisan laporan tugas akhir ini ada dua, yaitu:

1. Menganalisa proses bisnis pembiayaan dan teknologi informasi

yang digunakan pada PT BPR Syari’ah Hasanah pekanbaru.

2. Untuk mengetahui hubungan proses bisnis  pembiayaan dan

teknologi informasi terhadap minat nasabah pada PT BPR Syari’ah

Hasanah pekanbaru.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini ada dua, yaitu:

1. Mengetahui alur proses bisnis pembiayaan dan teknologi informasi

pada PT BPR Syariah Hasanah.

2. Untuk memberikan informasi kepada PT BPR Syariah Hasanah

mengenai proses bisnis pembiayaan dan teknologi informasi dapat

mempengaruhi minat nasabah.

3. Untuk menjadikan masukan positif bagi PT BPR Syariah Hasanah.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam mengetahui batasan-batasan masalah yang

akan dibahas lebih lanjut maka dibutuhkan sistamatika penulisan. Adapun batasan

sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah,

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika

penulisan.
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BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan membahas teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan

tugas akhir. Teori yang diangkat yaitu mengenai teori-teori tentang analisa

proses binis dan teknologi informasi.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan membahas tentang metodologi penelitian yang digunakan

dalam penyusunan tugas akhir. Berisi penjelasan tentang langkah dan

tahapan kegiatan yang akan dilakukan dalam penelitian, mulai dari awal

sampai selesai dan didapatkan hasil.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan analisis dan pembahasan mengenai pengumpulan dan

pengolahan data yang dilakukan pada bab sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan

serta ditarik saran lebih lanjut.


