
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perkembangan Teknologi Informasi (TI) yang sangat pesat dewasa ini

memberikan banyak kemudahan pada berbagai aspek kegiatan bisnis (Hall dkk,

2001). Peranan TI dalam berbagai aspek kegiatan bisnis dapat dipahami kerena

sebagai sebuah teknologi yang menitik beratkan pada pengaturan sistem informasi

dengan penggunaan komputer, TI dapat memenuhi kebutuhan informasi dunia

bisnis dengan sangat cepat, tepat waktu, relevan, dan akurat (Wilkinson dan

Cerullo, 1997 dalam Fahmi, 2004).

Dalam menciptakan good performance bank tidak dapat menghindari

fungsinya dari layanan perbankan kepada nasabah. Pelayanan yang diberikan

kepada nasabah akan mencerminkan baik tidaknya bank tersebut.Peningkatan

kualitas pelayanan perlu dilakukan secara terus menerus dalam rangka menjaga

kepuasan masyarakat dan pengguna sistem (karyawan).

Bank PD. BPR Sarimadu Pekanbaru telah melakukan berbagai bentuk

inovasi sistem informasi untuk mewujudkan otomasi perbankan. Hal ini ditandai

telah diterapkannya CBS (Core Banking System) di Bank sejak tahun 2010. Core

Banking System adalah aplikasi inti yang merupakan jantung dari sistem Bank

tersebut. Core Banking System ini digunakan untuk memproses berbagai layanan

yang ada pada BPR Sarimadu cabang pekanbaru, dengan tujuan untuk lebih

memaksimalkan layanan kepada Nasabah serta mengikuti perkembangan

teknologi informasi perbankan. Dalam CBS terdapat beberapa anak sistem seperti

aplikasi teller, aplikasi pembukuan, aplikasi Pinjaman, aplikasi pelayanan

nasabah, aplikasi backoffice dan aplikasi administrator. Dengan adanya sistem ini

dapat memudahkan pengguna sistem  dalam melayani nasabah pada BPR PD.

Sarimadu Cab. Pekanbaru.



Pelayanan yang diberikan dari sistem ini yaitu proses pembukaan rekening

baru, penyetoran dan pencairan dana serta administrasi. Dengan adanya sistem ini

dapat memudahkan nasabah dan karyawan perbankan pada kegiatan-kegiatan

tersebut.

Meskipun telah digunakan sistem informasi tersebut masih ada masalah dan

keluhan-keluhan dari nasabah. Salah satu permasalahan yang sering timbul dalam

layanan sistem informasi perbankan adalah kurangnya alat pendukung sistem

yang belum optimalseperti tidak adanya sistem antrian sehingga terjadinya

penumpukan nasabah setelah tiba di lajur layanan pada suatu waktutertentu, fitur-

fitur sistem yang kurang lengkap sepertitidak terdaftarnya kecamatan dalam

sistem tersebut serta tidak adanya perhitungan angsuran pokok pada bagian sistem

aplikasi pinjaman (administrasi), mengakibatkan kesulitan pada bagian

administrasi untuk mengidentifikasi kecamatan dan perhitungn angsuran pokok

nasabah yang melakukan pinjaman. dan kurangnya CS (Customer Service)yang

menyebabkan nasabah harus menuggu terlalu lama untuk mendapatkan

layanansehingga menjadikan pelayanan kurang optimal.

Melihat jumlah nasabah BPR Sarimadu sebanyak 4859 nasabah, proses

layanan pada BPR harus lebih memberikan layanan yang maximal dan optimal

terhadap nasabah. Karena dalam pelayanan yang demikian akan berpengaruh

terhadap kepuasan nasabah dan pengguna pada layanan bank BPR tersebut.

Sejak diterapkannya CBS (core banking system) pada tahun 2010 di Bank

Perkreditan Rakyat Sarimadu cabang Pekanbaru sampai saat ini belum pernah di

evaluasi. Dan dari permasalahan yang terdapat diatas, penulis merasa perlu

melakukan penelitian mengenai “Analisa Kualitas Pelayanan Sistem Informasi

Perbankan Menggunakan Metode Service Quality”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah yaitu

bagaimana menganalisa kualitas pelayanan sistem informasi perbankanpada BPR

PD. Sarimadu Cab. Pekanbaru.



1.3 Batasan Masalah

Cakupan masalah yang dibatasi dalam penelitian ini yaitu :

1. Sistem Informasi yang akan dianalisis yaitu CBS (Core Banking

System).

2. Pelayanan yang dianalisis yaitu pelayanan customer service,

administrasi dan teller.

3. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Servqual (Service

Quality) Dengan 5 dimensi :

- Tangible

- Reliability

- Responsiveness

- Empathy

- Assurance

4. Menganalisa  Gap antara persepsi dan harapan pelanggan (Tjiptono

dkk, 2003).

1.4 Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan

penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengukur kepuasan nasabah terhadap pelayanan sistem

informasi perbankan pada BPR PD. Sarimadu.

2. Untuk memberikan rekomendasi pada BPR PD. Sarimadu Cab.

Pekanbaru.

1.5 Manfaat

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi instansi,

a. Sebagai masukan untuk dapat mengantisipasi permasalahan

yang ada dan dijadikan bahan pertimbangan dalam usaha



perbaikan layanan system informasi BPR PD. Sarimadu

pekanbaru.

b. Sebagai tindakan yang mendukung manajamen BPR PD.

SarimaduPekanbaru untuk sukses dalam menjalankan

operasional institusi perbankan.

2. Bagi pembaca, Dapat dijadikan sebagai referensi pada penelitian

selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan dan pembahasannya dalam

pembuatan Laporan Tugas akhir ini maka penulis melakukan sistematika

penulisannya yang berisi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, tujuan dan

manfaat, batasan masalah, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini diuraikan tentang teori dasar dan teori umum yang

digunakan untuk menyusun kerangka pemikiran teoritis yang terkait

serta relevan dengan pokok pembahasan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang teknik pengumpulan data dan metode

penelitian.

BAB IV     ANALISA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan profil instansi atau organisasi, menganalisa

kualitas layanan Sistem Informasi Perbankan menggunakan metode

Service Quality. (study kasus: Bank Perkreditan Rakyat PD. Sarimadu

cabang Pekanbaru)

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab terakhir ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari hasil  dan

saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi instansi.


