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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, pengolahan sebuah bank sebagai jasa penyimpanan uang menjadi

semakin sulit. Hal ini dikarenakan oleh dua faktor utama. Faktor yang pertama

yaitu adanya aturan-aturan yang ditentukan oleh Bank Indonesia (BI), sebagai

regulator perbankan, sedangkan faktor yang kedua yaitu semakin ketatnya

persaingan akibat munculnya banyak bank baru [1]. Persaingan antar bank

mengakibatkan setiap bank berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik

dalam memenuhi kebutuhan nasabah. Salah satu layanan yang disediakan oleh

bank adalah automatic teller machine (ATM).

Data tahun 2004 menunjukkan bahwa terdapat 58 bank yang memiliki kartu

ATM. Sedangkan yang memiliki kartu debit hanya sejumlah tiga bank dan kartu

kredit sejumlah 20 bank. Dari ketiga jenis kartu tersebut, kartu ATM adalah yang

terbesar dilihat dari jumlah pemegangnya [2]. Hal ini dikarenakan kemudahan

dalam memperoleh kartu ATM dan manfaat yang ditawarkannya. Untuk dapat

memiliki kartu ATM, seseorang hanya perlu memiliki rekening di bank yang

menyediakan layanan ATM.

Selain kemudahan dalam memperoleh ATM, ATM juga menawarkan

manfaat bagi pemegangnya. Dengan memiliki ATM, maka pemegang ATM dapat

melakukan transaksi di mesin ATM manapun yang disediakan banknya,

melakukan transaksi kapan pun selama 24 jam sehari, dan melakukan berbagai

jenis transaksi seperti penarikan tunai, transfer antar rekening, atau pengecekan
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saldo. Selain itu, untuk memuaskan kebutuhan pelanggan, bank juga selalu

melakukan inovasi dalam meningkatkan fitur-fitur transaksi yang dapat dilakukan

melalui ATM.

Jumlah mesin ATM meningkat setiap tahunnya. Peningkatan jumlah mesin

ATM lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kantor cabang. Hal ini disebabkan

oleh dua faktor utama. Faktor yang pertama yaitu peningkatan jumlah pemegang

kartu ATM. Faktor yang kedua yaitu biaya dan investasi yang dibutuhkan untuk

membuka kantor cabang lebih besar dari pada ATM. Menurut data Bank

Indonesia, selama lima tahun (2000-2004), jumlah ATM tumbuh secara

signifikan, yaitu 88,04% atau mencapai 12.725. Sementara pertumbuhan kantor

cabang hanya 21,26% [3].

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan data yang diperoleh Biro Riset InfoBank, jumlah bank yang

memiliki ATM di bulan April tahun 2005 di Indonesia adalah sebanyak 132 bank.

Sedangkan total ATM yaitu mencapai 13.688 buah [3]. Menurut data Biro Riset

InfoBank hingga Mei 2011, 10 bank yang memiliki jumlah mesin ATM terbanyak

di Indonesia yaitu BCA, Bank Mandiri, BRI, BNI, Bank CIMB Niaga, Bank

Danamon, BII, Bank Permata, Bank Panin, dan Bank OCBC NISP. BCA

memiliki 7.459 mesin ATM, Bank Mandiri memiliki 6.496 mesin ATM, BRI

memiliki 6.085 mesin ATM, BNI memiliki 5.018 mesin ATM, Bank CIMB Niaga

memiliki 1.900 mesin ATM, Bank Danamon memiliki 1.083 mesin ATM, Bank

Internasional Indonesia atau BII memiliki 953 mesin ATM, Bank Permata
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memiliki 633 mesin ATM, Bank Panin memiliki 619 mesin ATM, dan Bank

OCBC NISP memiliki 602 mesin ATM [4].

Jumlah ATM yang banyak tersebut perlu didukung dengan manajemen

ATM yang baik. Berdasarkan data dari Marketing Research Indonesia (MRI),

sebuah perusahaan periset pasar yang berpusat di Jakarta, disebutkan bahwa ATM

yang paling banyak digunakan di tiga kota besar, Jakarta dan sekitarnya,

Surabaya, dan Medan, adalah ATM BCA, Bank Mandiri, BNI, CIMB Niaga dan

BRI [5]. Kelima bank besar pengelola mesin ATM ini memiliki kebijakannya

masing-masing dalam manajemen ATM untuk menghindari masalah-masalah

yang sering terjadi.

Masalah yang sering dialami nasabah dalam penggunaan ATM adalah

masalah-masalah teknis, salah satunya adalah ATM yang kehabisan persediaan

uang. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pimpinan kantor cabang

pembantu Bank CIMB Niaga di Tangerang pada bulan Februari 2012, terdapat

dua tipe ATM. Tipe yang pertama adalah ATM on-premises yaitu ATM yang

terletak di setiap kantor cabang dan tipe yang kedua adalah ATM off-premises

yaitu ATM yang terletak di tempat-tempat umum.

Pada umumnya, setiap ATM memiliki empat buah kaset yang digunakan

sebagai tempat penyimpanan uang. Masing-masing kaset tersebut terdiri dari

2.000 lembar uang pecahan 50.000 rupiah atau 100.000 rupiah. Untuk menjaga

ketersedian uang pada mesin ATM, maka perlu dilakukan pergantian kaset lama

yang sudah kosong atau hampir kosong dengan kaset baru yang terisi penuh.

Dalam setiap proses pergantian kaset, semua kaset lama ditukar dengan kaset baru
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meskipun terdapat salah satu kaset lama yang masih terisi penuh. Hal ini

dimaksudkan untuk memastikan sisa uang pada kaset ATM sesuai dengan jumlah

transaksi yang terjadi pada ATM tersebut.

Pergantian kaset pada ATM on-premises merupakan tanggung jawab kantor

cabang, sedangkan pergantian kaset pada ATM off-premises adalah tanggung

jawab pihak ketiga atau penyedia jasa ganti kaset ATM (vendor) yang ditunjuk

oleh bank. Hal yang perlu diperhatikan untuk mencegah masalah kehabisan uang

pada mesin ATM adalah penjadwalan pergantian kaset ATM. Bank atau vendor

bertanggung jawab dalam mengatur jadwal ganti kaset ATM untuk mencegah

masalah kehabisan uang pada mesin ATM.

Dengan jumlah ATM yang sangat banyak tersebut diperlukan sistem yang

dapat mengatur penjadwalan pergantian kaset ATM. Berdasarkan wawancara juga

diketahui bahwa 95% transaksi yang terjadi pada ATM adalah penarikan,

sehingga jumlah transaksi pada ATM sangat menentukan jadwal ganti kaset

ATM. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, pada penelitian ini

dikembangkan suatu sistem yang dapat menjadwalkan pergantian kaset ATM

dengan mengaplikasikan logika fuzzy. Dalam menentukan jadwal pergantian kaset

ATM, variabel-variabel yang menjadi pertimbangan utama adalah jumlah orang

yang melewati daerah ATM tersebut diletakkan (lokasi ATM), jumlah nasabah

bank yang menggunakan ATM tersebut, dan tren penarikan di ATM tersebut.

1.3 Batasan Masalah

Dalam pengembangan sistem penjadwalan pergantian kaset ATM

menggunakan logika fuzzy, ditentukan beberapa batasan sebagai acuan dalam
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menentukan fokus dari penelitian ini. Batasan-batasan tersebut adalah sebagai

berikut:

1) Sistem ini dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman

Visual Basic.net 2010.

2) Basis data yang digunakan adalah SQL Server 2008 R2 dengan

Database Management Systems SQL Server Management Studio.

3) Penelitian ini berfokus pada kota Tangerang.

4) ATM yang menjadi fokus penelitian adalah ATM Bank CIMB Niaga,

BCA, Bank Permata, Bank Danamon, Bank Mandiri, dan BRI di kota

Tangerang.

5) Logika fuzzy yang digunakan untuk mengembangkan sistem

penjadwalan pergantian kaset ATM menggunakan Sistem Inferensi

Fuzzy metode Tsukamoto dengan metode implikasi minimum.

1.4 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menerapkan teori logika fuzzy dalam

mengembangkan suatu sistem penjadwalan pergantian kaset ATM yang dapat

memudahkan penentuan jadwal pergantian kaset ATM.

1.5 Metodologi

Metodologi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini adalah

sebagai berikut:

1) Melakukan studi pustaka dan wawancara untuk mengumpulkan

informasi yang berhubungan dengan prosedur pergantian kaset ATM.

Studi pustaka ini juga meliputi pencarian data yang dibutuhkan.
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2) Melakukan analisis berdasarkan informasi yang diperoleh dari studi

pustaka dan wawancara.

3) Melakukan perancangan sistem penjadwalan pergantian kaset ATM

dengan menerapkan logika fuzzy.

4) Melakukan penelitian lapangan untuk menguji kesesuaian antara jadwal

yang diprediksi oleh sistem dengan implementasi sistem saat ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Laporan tugas akhir ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan

sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai pendahuluan dan pokok

permasalahan pada penelitian ini. Bab ini juga membahas

mengenai batasan masalah, tujuan penelitian, dan metodelogi

yang digunakan pada penelitian ini. Pada akhir bab ini juga

dijelaskan mengenai sistematika penulisan dari laporan tugas

akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori yang digunakan dalam melakukan

penelitian dan teori-teori yang digunakan dalam penulisan

laporan tugas akhir ini

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN

Bab ini berisi analisis terhadap kebutuhan dan solusi yang

diperlukan berhubungan dengan penjadwalan pergantian kaset
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ATM dan perancangan sistem penjadwalan pergantian kaset

ATM mulai dari perancangan sistem secara keseluruhan,

peracangan basis data, sampai perancangan metode fuzzy yang

digunakan.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Bab ini berisi tentang implementasi sistem ke dalam suatu

sistem komputer dan tampilan-tampilan yang muncul pada

sistem komputer tersebut. Bab ini juga membahas mengenai

pengujian yang dilakukan pada sistem.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang

dilakukan dan saran-saran yang dapat digunakan untuk

penelitian selanjutnya.

 


