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ABSTRAK 

 

 Perkembangan teknologi yang tinggi saat ini mendorong perusahaan untuk 

melakukan penyesuaian-penyesuaian untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. 

Dengan kemajuan teknologi, perusahaan dapat melakukan efisiensi untuk 

menekan biaya operasional, salah satunya dengan menggunakan hardware dan 

software pada CPU-CPU yang digunakan. Untuk itu perusahaan perlu 

mengadakan maintenance sistem informasi perbankan yang digunakan agar 

kegiatan operasional dapat berjalan lancar dan optimal, baik dengan kebijakan 

preventive maintenance maupun breakdown maintenance.  

 Sehubung dengan pentingnya maintenance sistem informasi perbankan 

demi menjamin kelancaran proses operasional, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan pembahasan mengenai maintenance sistem informasi perbankan 

dengan judul : “Studi Kasus Tentang Aktivitas Maintenance Sistem Informasi 

Perbankan Sebagai Pendukung Kelancaran Proses Operasional Pada 

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung.” Adapun 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan maintenance 

sistem informasi perbankan yang ada pada perusahaan serta untuk mengetahui 

masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan dalam maintenance sistem 

informasi perbankan dan mencoba mencari alternatif pemecahan masalah 

berdasarkan teori dari manajemen operasional. 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

metode penelitian deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan 

ialah dengan cara studi lapangan di dalam perusahaan yaitu melalui pengamatan 

dan wawancara dengan berbagai pihak yang berhubungan langsung dengan objek 

penelitian dan studi kepustakaan dari berbagai buku serta sumber-sumber yang 

diperoleh dari perusahaan itu sendiri. 

 Berdasarkan penelitian, diketahui pelaksanaan kebijakan maintenance 

sistem informasi perbankan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat 

kota Bandung dilakukan dengan dua cara, yaitu preventive maintenance dan 

breakdown maintenance, dan terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh 

perusahaan, seperti masalah biaya maintenance, masalah hardware dan masalah 

tenaga ahli. Dari permasalahan tersebut, penulis mencoba alternatif solusi. Unruk 

masalah biaya maintenance sebaiknya perusahaan melakukan kebijaksanaan 

preventive maintenance. Untuk masalah hardware, perusahaan disarankan untuk 

rutin melakukan pengecekan hardware dan melakukan persediaan terhadap 

hardware yang sering mengalami kerusakan. Untuk masalah tenaga ahli, 

disarankan memberikan training and education bagi tenaga ahli untuk lebih 

mengetahui cara penanganan terhadap sistem informasi perbankan jika tidak 

berfungsi secara optimal. 


