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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan teknologi sangat mempengaruhi aktifitas perusahaan. 

Perkembangan ini mengubah cara pengolahan data dari sistem manual menjadi 

komputerisasi yang memungkinkan data yang kompleks dapat diproses dengan 

cepat dan tepat, sehingga menghasilkan suatu informasi yang dapat mendukung 

aktifitas operasional perusahaan dan pihak manajemen dalam pengambilan 

keputusan untuk melaksanakan fungsinya yang meliputi planning, organizing, 

actuating dan controlling. 

Industri perbankan merupakan salah satu industri dimana teknologi 

informasi memegang peranan yang sangat penting. Dibutuhkan sistem informasi 

yang aman, cepat, kuat dalam pemrosesan data ukuran besar dan stabil dalam 

pengoperasiannya. Disamping harus mengikuti perkembangan teknologi, 

perbankan harus mampu mensinergikannya dengan kebutuhan dan permintaan 

dari pelanggan jasa perbankan sebagai bagian strategi bisnis dalam skala luas. Hal 

inilah yang memberikan nilai lebih peran teknologi informasi bagi industri 

perbankan. 

Sistem yang telah terbentuk dan berjalan, harus dipelihara agar bisa terus 

berjalan secara mulus, bila ada kerusakan kecil dapat segera diketahui dan tidak 

menjadi besar, dan menjamin agar sistem yang ada bisa dikendalikan dari 

kemungkinan kerusakan yang fatal. Manfaat pemeliharaan yang terarah sudah 

bisa dilihat, tetapi pelaksanaannya sering tidak semudah itu karena kemalasan atau 

karena alasan penghematan biaya. Padahal pemeliharaan merupakan dasar 

penghematan biaya pada sektor perbaikan. 

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat kota Bandung adalah 

lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito 

berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan 

menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Pelaksanaa pemeliharaan sistem informasi 
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mempunyai arti penting bagi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat kota 

Bandung yaitu sebagai suatu kelancaran operasional perusahaan agar selalu dalam 

kondisi yang baik dan selalu siap digunakan. 

Berdasarkan beberapa uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian menyangkut aktivitas maintenance perusahaan. Adapun hasil penelitian 

dituangkan dalam skripsi yang berjudul “STUDI KASUS TENTANG 

AKTIVITAS MAINTENANCE SISTEM INFORMASI PERBANKAN 

SEBAGAI PENDUKUNG KELANCARAN PROSES OPERASIONAL 

PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT 

KOTA BANDUNG” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan maka dapat didefinisikan 

beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan aktivitas maintenance sistem informasi 

perbankan yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan 

Rakyat kota Bandung? 

2. Sejauh mana efektivitas maintenance sistem informasi perbankan yang 

dilakukan oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat kota 

Bandung? 

3. Sejauh mana efisiensi maintenance sistem informasi perbankan yang 

dilakukan oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat kota 

Bandung?  

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi 

yang relevan tentang aktivitas maintenance terhadap sistem informasi yang 

dilakukan oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat kota Bandung. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini secara garis besar 

adalah sebagai berikut : 
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1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan aktivitas maintenance 

sistem informasi perbankan yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah 

Bank Perkreditan Rakyat kota Bandung. 

2. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas maintenance sistem 

informasi perbankan yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Bank 

Perkreditan Rakyat kota Bandung. 

3. Untuk mengetahui sejauh mana efisiensi maintenance sistem informasi 

perbankan yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan 

Rakyat kota Bandung. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan mampu memberikan manfaat 

bagi berbagai kalangan, khususnya dalam memberikan informasi tentang aktivitas 

maintenance sistem informasi perbankan dalam bidang manajemen operasional. 

1. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan 

pengalaman penulis tentang cara kerja perusahaan dagang dikehidupan 

nyata. Selain itu juga sebagai aplikasi penerapan dari teori-teori yang 

telah dipelajari penulis selama masa perkuliahan. 

2. Bagi Perusahaan 

Sebagai masukan, informasi ataupun saran bagi pihak pengelola 

perusahaan yang diteliti. Diharapkan penelitian ini dapat membantu 

perusahaan dalam pelaksanaan aktivitas maintenance sistem informasi 

perbankan sehingga dapat menjadi hal yang bermanfaat dimasa yang 

akan datang. 

3. Bagi Fakultas Bisnis dan Manajemen 

Menambah literature sehingga dapat berguna sebagai salah satu 

referensi. 
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4. Bagi Pembaca dan Pihak Lain 

Memberikan wawasan maupun informasi bagi pembaca dan pihak-

pihak lain mengenai aktivitas maintenance sistem informasi serta 

sebagai bahan masukan apabila mengadakan penelitian lebih lanjut. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Dewasa ini berbagai pola dan sistem perawatan telah berkembang dengan 

pesat, yang tentunya membawa pula kelebihan dan kekurangannya. Dengan 

demikian perlu memilih pola dan sistem yang tepat untuk diterapkan yang sesuai 

dengan karakteristik fasilitas yang dimiliki, belum tentu suatu pola atau sistem 

yang diterapkan disuatu perusahaan, dapat cocok untuk diterapkan di perusahaan 

lain. 

Sistem, pola ataupun teknik perawatan telah banyak mengalami beberapa 

perubahan yang sejalan dengan tuntutan operasional industri serta perkembangan 

teknologi, di samping itu harus pula diikuti dengan pola perubahan pola 

penyediaan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya 

lainnya. 

Pemeliharaan atau yang lebih dikenal dengan kata maintenance dapat 

didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang diperlukan untuk menjaga atau 

mempertahankan kualitas pemeliharaan suatu fasilitas agar fasilitas tersebut tetap 

dapat berfungsi dengan baik dalam kondisi siap pakai. 

Pemeliharaan sistem informasi adalah suatu upaya untuk memperbaiki, 

menjaga, menanggulangi, mengembangkan sistem yang ada. Pemeliharaan ini di 

perlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja sistem yang ada 

agar dalam penggunaannya dapat optimal.  

Pemeliharaan sebuah sistem informasi dapat dikatakan sebagian besar 

bergantung pada ketersediaan SDM di bidang IT yang memiliki kemampuan yang 

sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas sistem yang dimiliki. Alternatif yang 

terbaik bila perusahaan tidak ingin direpotkan dengan permasalahan di bidang IT 

yang hanya dianggap sebagai bidang penunjang adalah dengan menjalin kontrak 

pemeliharaan dengan perusahaan di bidang jasa teknologi informasi. 



5 
 

Penggunaan software, hardware atau aplikasi sistem secara terus menerus 

akan mengakibatkan kerusakan pada setiap komponen atau mengalami error pada 

software. Dengan ini perlu adanya pemeliharaan sistem tersebut agar selalu 

berjalan baik, secara rutin haruslah dilakukan pengecekan kondisi server beserta 

software aplikasi, pengecekan media tranmisi data dan yang tidak kalah penting 

adalah membantu serta membimbing user-user jika terjadi masalah pada PC 

mereka. Selain itu, semua sistem informasi sewaktu-waktu pasti berubah, dari 

segala sisi. Oleh karena itu, pemeliharaan sistem informasi (maintenance) adalah 

hal yang penting untuk dilakukan demi menunjang kelancaran proses operasional 

di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung. 

 

1.6 Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif. Metode 

deskriptif yang dimaksudkan didasarkan pada teori menurut Sumadi Suryabrata 

(2003;73) dalam bukunya metodologi penelitian sebagai berikut :  

“Metode deskriptif yaitu metode yang menggambarkan penelitian secara 

sistematis factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar 

fenomena yang diselidiki, sehingga dapat memberikan saran-saran untuk masa 

depan yang akan datang” 

 

Menurut Moh. Nazir (2003;54) mengemukakan bahwa : 

“Metode deskriptif yaitu metode yang akan menggambarkan apa yang 

akan dilakukan dan apa yang terjadi pada perusahaan dengan data yang 

diperoleh.” 

Teknik Pengumpulan Data : 

Untuk dapat melakukan pengolahan data maka penulis 

memerlukan data, adapun sumber data yang digunakan penulis dalam 

penelitian yaitu berupa : 

1. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dengan 

melakukan wawancara pada pihak yang terkait dengan permasalahan 
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yang akan dibahas dan meminta data-data sebagai sumber informasi 

yang berasal dari dokumen perusahaan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan alat yang berupa 

literatur-literatur yang berhubungan dengan analisis yang digunakan 

dengan mempelajari serta memahami literature yang digunakan 

sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih jelas dalam 

menganalisis pelaksanaan maintenance sistem informasi pada 

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat. 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara : 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Yaitu penelitian yang dilakukan pada perusahaan yang bersangkutan 

untuk memperoleh informasi mengenai data-data yang diperlukan. 

a. Pengamatan (Observation) 

Yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung pada objek 

yang diteliti dengan melakukan pencatatan secara sistematis. 

b. Wawancara (Interview) 

Yaitu teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan 

secara lisan kepada pihak-pihak yang dapat dipercaya untuk 

memberikan informasi yang diperlukan selama penelitian. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Yaitu penelitian yang digunakan untuk memperoleh data sekunder 

dengan cara menggunakan informasi dari buku-buku ataupun sumber-

sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah yang sedang 

diteliti. 

 

1.7 Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian sebagai dasar penyusunan skripsi ini dilakukan pada 

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang berlokasi di Jalan Jl. Naripan 

No. 29 Bandung 40111A 


