
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

 Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan di setiap negara. 

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, 

badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik Negara, bahkan lembaga-

lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan 

perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, Bank melayani kebutuhan 

pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor 

perekonomian. Di Indonesia masalah yang terkait dengan bank diatur dalam 

Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 1998. Berkaitan dengan pengertian 

bank, Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 

merumuskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sering berhubungan 

dengan lembaga perbankan, baik untuk keperluan menyimpan uang maupun untuk 

keperluan meninjam uang, dalam hal ini orang yang menyimpan uang disebut 

nasabah (debitur). Secara umum di bank ada banyak posisi atau jabatan yang 

ditawarkan, namun sebenarnya dari banyak posisi tersebut ada dua segmen yaitu 

segmen bisnis dan segmen operasional. Masing-masing segmen inilah yang nanti 

berisi posisi-posisi atau jabatan tertentu. 

Segmen Bisnis, segmen bisnis intinya adalah bagaimana sisi bisnis 

perusahaan jalan terus, baik berupa layanan kredit maupun tabungannya. Jabatan-

jabatan di segmen bisnis : Marketing, Analisa Kredit, Accounting Officer, Sales 

officer, Customer service, Collector. 
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Segmen Operational, di segmen operational tempatnya orang-orang yang 

mendukung sisi bisnis bank. Menjalankan proses transaksi nasabah berjalan lancar 

dan sesuai aturan/sistem. Jabatan-jabatan di segmen operational : Teller, Back 

office, General Affair, Admin kredit, Cleaning service, Security, Driver, 

Ekspredisi. 

 Account Officer merupakan nama suatu jabatan pada sebuah perbankan, 

yang memiliki tugas utama dalam pemasaran produk perusahaan atau penjualan 

perusahaan. Tugas jabatan Account Officer melakukan pengelolaan pelanggan 

bank yang telah ada, dan menumbuhkan pelanggan baru demi tercapainya target 

penjualan perusahaan. Salah satu tugas Account Officer adalah menyiapkan 

laporan mengenai kelayakan kredit pelanggan setelah melakukan survey kepada 

calon debitur, setelah menyiapkan laporan Account Officer menyerahkan ke 

bagian Back Office seletah Survey, sementara itu Back Office tidak bisa 

melakukan input data ataupun menganalisis sebelum menerima laporan dari 

bagian Account Officer karenanya proses analisis membutuhkan waktu karena 

tidak raaltime.    

Berdasarkan hal tersebut maka penulis akan menyusun sebuah Aplikasi 

Form peminjaman dana modal kerja untuk pendataan calon debitur yang akan 

meminjam dana dengan memanfaatkan teknologi Android, keuntungan memakai 

platfrom Android yaitu lengkap (complate platform), terbuka (open source 

platform), gratis (free platform). Selain dapat digunakan sebagai sistem operasi 

mobile, Android seakrang juga mulai berkembang pesat sebagai operating system 

tablet PC. Sealain itu Android memiliki banyak kemampuan mulai dari 

konektivitas, kenyamanan serta kemudahan dalam mengakses fitur-fitur yang 

diberikan, sehingga memudahkan para Account Officer dalam menginputkan data 

calon debitur yang langsung masuk dalam database debitur yang ada pada bagian 

Backoffice secara realtime. 

 

1.2       Rumusan Masalah 

Perumusan masalah pada Tugas Akhir ini meliputi beberapa hal 

diantaranya sebagai berikut: 
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1. Bagaimana melakukan pendataan Debitur dalam melakukan pinjaman yang 

masih manual. 

2. Bagaimana membangun aplikasi pendataan Debitur berbasis Android yang 

membantu kinerja Account Officer dalam melakukan Survey.  

 

1.3 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mempermudah dan membantu Account 

Officer dalam pengisian data antara lain : 

1. Membuat sistem pendataan calon Debitur Bank yang mudah dimengerti yang 

akan diaplikasikan pada Smartphone Android. 

2. Komputerisasi sistem pendataan calon Debitur yang masih konvensional. 

3. Membantu pekerjaan Account Officer menjadi lebih mudah karena aplikasi ini 

realtime input data pada bagian Back office. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan-batasan masalah yang akan dicakup dalam Tugas Akhir 

ini antara lain: 

1. Aplikasi yang di hasilkan hanya dapat berjalan pada smartphone Android. 

2. Aplikasi ini hanya untuk menginputkan data persaratan dan kelengkapan calon 

Debitur. 

3. Interface untuk menampilkan data pada Back Office menggunakan web  

4. Aplikasi hanya simulasi karena belum tentu pihak dari bank memberi ijin 

untuk menerapkan aplikasi ini. 

 

1.5 Metodologi Pengerjaan 

Pembuatan Tugas Akhir ini dilakukan dengan menggunakan metodologi 

sebagai berikut: 

1. Studi pustaka 

Tahap Bertujuan untuk mempelajari teor-teori dengan membaca beberapa buku 

atau referensi yang berhubungan dengan topik permasalahan yang di ambil. 

Dengan cara mempelajari literatur-literatur berupa buku, jurnal, dan artikel 

mengenai Perbankan, ataupun website yang berhubungan dengan Perbankan. 



Serta memperdalam pemahaman web service tentang sistem operasi mobile 

yang di gunakan. 

2. Analisa kebutuhan 

Analisa kebutuhan yang di lakukan dalam penelitian ini adalah melakukan 

study lapangan untuk mengetahui sistem pendataan. Studi lapangan ini di 

lakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah. Dengan melakukan 

identifikasi masalah maka kita nantinya bisa menentukan latar belakang 

masalah yang menjelaskan situasi dan hal-hal yang menyangkut bidang yang 

akan di teliti. Sehingga kita dapat merumuskan masalah yang akan di teliti 

secara tepat. Kemudian melakukan pengumpulan data tersebut. 

3. Perancangan sistem 

Setelah mencari literatur dan memahami konsep dasar-dasarnya kemudian 

dilakukan perancangan terhadap konsep tersebut. Analisa yang di lakukan 

adalah yang berhubungan dengan konsep-konsep awal tersebut. Pada aplikasi 

ini nantinya menggunakan platform Android yang akan ada di setiap 

smartphone berbasis Android. 

   
   

4. Implementasi Sistem 

Sistem ini akan berkerja sebagai berikut : 

Aplikasi ini di install pada smartphone berbasis Android yang mendukung, 

kemudian aplikasi bisa langsung di gunakan, tanpa harus menambahkan 

aplikasi pendukung lainya. 

5. Evaluasi Sistem 

 Evaluasi dilakukan beberapa fungsi dalam sistem ini meliputi :  

 Melakukan pengujian terhadap aplikasi yang telah diimplementasi dengan cara 

melakukan survey atau memberikan aplikasi tersebut pada para user untuk di 

gunakan dan memberikan hasil kalkulasinya. 

6. Pengujian 

Pengujian Program 

 Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang akan di upload ke 

Web Service sudah benar. Pengujian ini dilakukan dengan cara Verify/Compile 

program yang telah dibuat.  

1. Aplikasi mendapatkan data untuk selanjutnya dikirimkan ke web service. 
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2. Web service mengirimpan data pada database. 

3. Database diakses oleh web yang ada pada bagian Back office. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 

sebagai berikut :  

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, batasan permasalahan, metodologi, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk dilaksanakannya 

penelitian ini. Adapun pengkajian materi tersebut adalah kajian tentang kredit, 

Android, dan analisa keuangan. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas proses analisa dan perancangan sistem aplikasi form 

peminjaman dana modal kerja calon debitur bank XYZ berbasis android. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini Memuat hasil pengujian sistem dan pembahasan terhadap sistem 

yang telah dibuat. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran. 
 

 

 

 

 

 

 


