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1- 1- Latar Belakang

suatu instansi perbankan yaitu PT. BSPK" eemeniak resmi

beroperasi- eudah melakukan komputerlsasi untuk nenuniang

kegiatan operasionalnya -

Melatui Karya Tulis ini akan ditulis tentang sebuah

program "telter syetem" Rekening Koran Giro' progran hasil

modifikasi dan sudah diaplikasikan dengan lancar-

pada awalnya adalah merupakan progrann yang hanya dapat

dioperasikan pada aebuah komputer saia (stand alone)" yang

dibeli dari suatu ingtanei peranelkat lunak, dan sudah dipakai

selama beberapa Perioda lamanya.

Setelahmeneletahuitcrtalitasdarisistemnyaomanajemen

berkeinginan akan mengadakan perubahan terhadap prograrn

aplikasi tersebut. Keinginan itu tinbul karena adanya

beberapa faktor yang melemahkan seperti:

- Terdapat beberapa nilai konstanta yang dicatat di dalam

modul (eonpiled) sehj-ngga tidak mungkln daFat diubah'

Apabila menerlukan perubahan yang mendesak maka harue

konsultaei dengan si pembuat progran yang jauh lokasinya.
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Tirrbulnya kend.ala bagi tim Pemrogram aplikasi untuk

merevi6! program, yang diaebabkan antara lain karena:

- kurangnya dokumentasi,

- perbedaan pengeiunaan bahasa yan€ dipakai yakni Dataflex'

sedangkan tim hanya mampu rnengEunakan Clipper untuk

mengembangkan proeiran aplikasi -

Penggunaan aplikasi tidak optimal apabila diakees melalui

eistem operaei network (LAN) yang sudah dinillki instanei"

L-2- Hakgud dan Tuiuan

setelah mempelaiari input dan output dari paket Frogram

sebelumnya, maka dapat dikerrbangkan dan dlrancang ban€iun

kembali program aplikaei yang hampir sarna" dengan nilai

plusnya yaitu meniadi "rrulti user" -

Manfaat yang dapat diperoleh dari program giro tell-er-

system dan multi-user ialah pada kasus aeperti adanya

keeibukan terhadap salah eatu teller maka teller yang lain

dapat ealing membantu dengan eara menialankan program

aplikasi yang sagla dan sudah "multi u6er" ini melaluj-

terminalnya masing-maelng dan siap untuk dioperaslkan.



1-3- Envlronnent

1-3-1- Instansi

PT. BPSK merupakan salah satu bank swasta umum di

Surabaya, yang berlokaai di kawasan industri bisnis perbankan

yang cukup bersaing-

Menempati gedung perkantoran berlantai dua. Pada lantai

satu terdapat "customer service", sedangkan pada lantai dua

adalah tempat berlangsungnya kegiatan operaelonal vang

melayani Kliring" Deposi-to, Inkaso, Titipan Warkat dan Giro'

Di sini t,ampak beberapa terminal komputer yang menggambarkan

adanya otomatieasi-

L-3-2- Perangkat kerae dan perangkat lunak

Keberhasilan komputerisasi di PT. BPSK didukung dengan

perangkat kerae dan perangkat lunak yang cukup memadai'

PerangkatkeraedansistemoperaaiLANyaituNove}l

Netware 3-10 Rev A dan PCDOS 3'3'' menggunakan sebuah

komputer type AT mod.el tower dengan kapaeitas penyimpanan

luar sebeear 150 Mb sebagai FiIe Server. sepuluh buah

komputer type AT eebagai terminal dan dihubungkan dengan

kabel data coaxial. Sebuah modem untuk komunikaei data dan

beberapa buah pencetak dot matrik dan laeer'
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Sedangkan pada perangkat lunak terdapat sederetan paket

program yang dibell untuk beberapa aplikasi sepertl Kliring'

Postdated Cheque, Inkaso, Dep6eito, Rekening Kpran dan

General Ledger.

Di eamping itu terdapat paket program pelaporan dari

Bank Ind.onesi.a, yang pen€iadaan dan pengelolaannya

diselenggarakan oleh Bank Indonesia bekeria 6a1na dengan PT'

Lintasarta. Pelaporan tereebut dieelenggarakan dalam rangka

untuk memantau "kesehatan bank" gecara nasional, dan

dikenakannya eangei baeli bank pelapor apabila kurang

disiplin. Sietim penyampaian laporannya menggunakan modem

atau diskette yang sudah berisi data untuk transfer ke Bank

Indonesia- Pelaporan harus diaampaikan sesuai dengan batas

waktu yang eudah ditentukan. Jenis laporan yang dibuat antara

lain:

Laporan Mingguan Bank atau Laporan Likwiditae (LMB),

Laporan Bulanan Bank (tBB) n dan

Laporan Perkreditan (SIK) -

Penyusunan laporan untuk keperluan administrasi yang

lain juga dapat mengElunakan paket Lotus, Impress, Wordstar

ataupun SideWays.




