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ABSTRACT 

The creation of investment products in the company of PT XYZ make the company decided to integrate information 
system for transfering agent system. In the current conditions, every product from PT XYZ has a single application that 
can support its business processes. The more products are owned by the company, the more applications need to be 
created and maintained. Therefore, to improve efficiency and effectiveness both in terms of cost, time, and human 
resources, the company decided to do the reengineering of the entire applications for mutual fund transfer agent system. 
As the result, the company forms a unified system of mutual fund transfer agent that can accommodate all investment 
products of the company. 
Keywords: Investment, Information System, Reengineering. 

 
1. Pendahuluan 
Dalam dekade terakhir ini, peranan teknologi informasi dalam mendukung proses bisnis perusahaan semakin menyebar 
luas, Perusahaan-perusahaan dari segala jenis industri saling bersaing dalam memperbaiki sistem yang ada dengan cara 
mengintegrasikan proses bisnisnya yang dikolaborasikan melalui sentuhan teknologi informasi. Hal ini dilakukan 
perusahaan dengan tujuan agar dapat unggul dalam persaingan bisnis yang terjadi. Berbagai upaya dilakukan, mulai dari 
mengintegrasikan sistem aplikasi, upgrade hardware, upgrade software, pengembangan sistem informasi, sampai 
mengubah standarisasi sistem operasional.  
 
Sistem yang terdapat dalam suatu perusahaan tentunya menjadi point utama bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan 
bisnisnya sehari-hari, baik yang berhubungan secara langsung dengan pihak eksternal, maupun hanya sebagai pendukung 
dalam kegiatan operasional internal. Sehingga jika kinerja sistem dapat berjalan baik tentunya akan memberikan 
kontribusi positif bagi perusahaan dalam mengembangkan proses bisnisnya ke depan. Hal ini tentu saja menjadi perhatian 
utama bagi pihak perusahaan dalam menentukan arah yang terbaik bagi sistem perusahaan. Salah satu cara yang 
ditempuh adalah dengan mengembangkan sistem informasi yang terkoordinasi dengan teknologi informasi, sehingga bisa 
membantu perusahaan dalam meningkatkan kegiatan operasional yang berjalan. 
 
PT. XYZ sebagai salah satu pemain dalam bisnis jasa keuangan, yang cukup berpengaruh dalam industri di bidangnya, 
turut serta memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan teknologi informasi yang ada. Salah satu cara yang 
dilakukan perusahaan, yaitu melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem yang berjalan. Mulai dari sistem pelayanan 
customer, sistem operasional, marketing, human resources, dll. Dengan begitu, kinerja sistem informasi perusahaan dapat 
terus meningkat dan termonitor dengan baik, sehingga kekurangan-kekurangan yang ada dapat terus diperbaiki. 
 
Dalam penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana perusahaan PT XYZ melakukan pengembangan sistem 
informasi pada unit operasionalnya, yang dalam cakupan penelitian ini adalah sistem front office yang dikenal dengan 
sistem Transfer Agent (TA). Sistem transfer agent merupakan sistem yang digunakan perusahaan untuk mencatat seluruh 
transaksi keuangan reksadana yang terjadi sehari-hari dalam perusahaan. Mulai dari pendaftaran customer baru, 
pendaftaran produk reksadana, sampai transaksi penambahan (subscription) serta pengambilan (redemption) dana. Saat 
ini operasional sistem tersebut belum terintegrasi dengan baik, karena ada beberapa proses yang masih dilakukan secara 
manual. Oleh karena itu, melalui penelitian ini akan diperoleh model rancangan sistem informasi yang dapat mendukung 
pelaksanaan sistem transfer agent tersebut agar dapat berjalan secara optimal.  
 
2. Tinjauan Pustaka 
Sistem merupakan sekumpulan komponen yang saling berhubungan, yang beroperasi dengan berorientasi dalam 
pencapaian tujuan bersama, yang dilakukan dengan menerima masukan dan menghasilkan keluaran melalui proses 
transformasi yang teratur[6]. Sedangkan pengertian sistem informasi sendiri mengacu pada penggabungan secara 
terorganisir, yang terdiri dari manusia, hardware, software, jaringan komputer, dan sumber daya yang mengumpulkan, 
mengubah, dan menyebarkan informasi ke seluruh unit dalam suatu perusahaan. Dimana dengan keberadaan sistem 
informasi, maka dapat memberikan nilai lebih bagi perusahaan dalam hal: 
 Penyediaan informasi bagi seluruh unit operasional, sehingga pengguna dapat menjalankan operasional sehari-hari 

dengan baik. 
 Informasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan analisis dan pertimbangan bagi para pihak manajemen 

dalam proses pengambilan keputusan. 
 Dapat meningkatkan layanan yang lebih baik terhadap pihak eksternal perusahaan. 
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PT XYZ merupakan perusahaan jasa pengelolaan keuangan yang berkantor pusat di daerah Kuningan, Jakarta Selatan. 
Perusahaan ini bertindak sebagai perantara antara investor dengan pasar modal; yang menjual surat utang, saham, dan 
reksadana. Menurut BAPEPAM pengertian dari pasar modal adalah kegiatan yang berhubungan dengan penawaran 
umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan 
profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal menyediakan berbagai alternatif investasi bagi para investor selain 
alternatif investasi lainnya seperti menabung di bank, membeli emas, asuransi, tanah dan bangunan, dan sebagainya. 
Pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui 
perdagangan instrument keuangan jangka panjang seperti obligasi, saham, dll. 
 
Pengertian reksadana menurut Undang-Undang (UU) Nomor 8 tentang pasar modal, adalah wadah yang dipergunakan 
untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer 
investasi. Reksadana dibentuk oleh manajer investasi dan bank kustodian melalui akta Kontrak Investasi Kolektif (KIK) 
yang dibuat notaris. Manajer investasi akan berperan sebagai pengelola dana investasi yang terkumpul dari sekian banyak 
investor untuk diinvestasikan ke dalam portofolio efek, seperti deposito, SBI, obligasi, dan saham. Sementara bank 
kustodian akan berperan dalam penyimpanan dana atau portofolio milik investor serta melakukan penyelesaian transaksi 
dan administrasi reksadana. Dapat disimpulkan bahwa reksadana merupakan sarana investasi bagi investor untuk dapat 
berinvestasi ke berbagai instrumen investasi yang tersedia di dalam pasar modal. Melalui reksadana, investor sudah tidak 
perlu repot mengelola portofolio investasinya sendiri. Dengan adanya reksadana, investor dapat memperoleh manfaat, 
antara lain: akses ke dalam instrument investasi yang beragam, pengelolaan portofolio investasi yang profesional oleh 
manajer investasi dan bank kustodian, diversifikasi investasi dengan biaya yang rendah. Melalui dana yang terkumpul 
dari sekian banyak investor, reksadana dapat berinvestasi ke berbagai jenis instrument dari berbagai perusahaan, dengan 
likuiditas yang relatif tinggi.  
 
Proses perancangan sistem informasi dalam suatu perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode 
pendekatan, salah satu di antaranya menggunakan pendekatan berorientasi object yang merupakan pendekatan dengan 
cara membagi komponen-komponen menjadi beberapa kelompok class dan kelompok objek yang bertujuan untuk 
merancang sebuah sistem yang berfokus pada fleksibilitas, mudah dimengerti, dan sesuai dengan kebutuhan user. Empat 
perspektif utama pada sistem dan konteksnya, yaitu konteks sistem informasi, bagaimana sistem akan digunakan, sistem 
secara keseluruhan, dan komponen sistem. Problem domain menurut[4] menggambarkan tujuan sistem, yaitu bagian dari 
konteks yang diatur, diawasi atau dipantau oleh sistem. Analisis problem domain sangat penting dalam kegiatan analisis 
karena model problem domain menyediakan bahasa untuk menggambarkan kebutuhan sistem. Analisis problem domain 
dibagi ke dalam tiga kegiatan[4], yaitu: Pertama, memilih objek, class, dan event yang akan ditempatkan pada model 
problem domain. Kedua, membangun model yang berfokus pada hubungan struktural antara class dan objek yang telah 
dipilih. Hal ini menggambarkan perpindahan dari objek ke tingkat model. Terakhir adalah berfokus pada properti dinamis 
dari objek–objek yang ada, menggambarkan perpindahan kembali ke tingkat objek. Application domain menurut[4] adalah 
sebuah organisasi yang mengatur, memantau, atau mengontrol problem domain. Tujuannya adalah untuk mendefinisikan 
kebutuhan akan fungsi dan interface sistem. Application domain berinteraksi dengan analisis problem domain untuk 
mendapatkan sistem target dan penggunaan ke depannya. 
 
3. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan pada pelaksanaan kegiatan penelitian ini terdiri dari beberapa metode, di antaranya: 
 Studi pustaka, yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur dari beberapa referensi pendukung yang 

berhubungan dengan rumusan penelitian.  
 Melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan pembentukan sistem yang akan dibuat, biasanya 

melibatkan karyawan-karyawan dari perusahaan.  
 Metode analisis dan perancangan sistem. Dalam melakukan proses analisis dan perancangan dilakukan dengan 

berorientasi objek menggunakan pendekatan Lars Mathiassen, dimana terbagi menjadi empat tahapan utama, yaitu 
problem domain analysis, application domain analysis, architecture design, dan component design. 

 
4. Hasil dan Pembahasan 
Media investasi dalam bentuk reksadana saat ini telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, dimana saat ini 
banyak sekali perusahaan sekuritas yang menawarkan produk-produk reksadana kepada calon investor. Seiring dengan 
bertumbuhnya jumlah perusahaan sekuritas, maka Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) sebagai badan yang 
mengatur perundang-undangan dalam pasar modal menetapkan kebijakan, dimana perusahaan sekuritas harus memiliki 
sistem yang mengatur transaksi portofolio investor reksadana.  
 
Hal tersebut juga menjadi sorotan bagi perusahaan PT XYZ yang merupakan perusahaan jasa pengelolaan keuangan yang 
berkantor pusat di daerah Kuningan, Jakarta Selatan. PT XYZ terdiri dari empat kantor cabang, yang berlokasi di Pluit 
(Jakarta), Medan, Bandung, dan Surabaya. Sistem operasional yang berjalan dalam PT XYZ dilaksanakan secara 
sentralisasi, dimana transaksi dari seluruh cabang dikelola dalam kantor pusat. Tiap hari, bagian Fund Admin kantor pusat 
harus meng-entry data-data transaksi nasabah, baik transaksi subscription (penambahan dana) maupun transaksi 
redemption (penarikan dana) dari seluruh produk reksadana yang ditawarkan perusahaan. 
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PT. XYZ sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa sekuritas saat ini telah memenuhi kriteria ketentuan 
BAPEPAM tersebut, yaitu memiliki sistem yang mengatur transaksi nasabah reksadana tersebut. Namun, sistem yang 
sudah terbentuk pada awalnya dibangun hanya untuk memenuhi persyaratan BAPEPAM tanpa mementingkan pada 
efektivitas ataupun efisiensi operasional perusahaan, sehingga perancangan sistem informasi yang dibangun adalah tiap 
produk reksadana pasti ditangani oleh satu sistem aplikasi. Semakin bertambah jumlah produk reksadana, maka akan 
semakin banyak pula aplikasi yang harus dibangun dan di-maintanance. Lama-kelamaan, hal ini terasa tidak efisien sama 
sekali, sehingga pihak PT. XYZ memutuskan untuk mengubah sistem yang ada agar bisa mengakomodir transaksional 
dari seluruh produk reksadana yang ada. Berikut urutan proses bisnis dalam perusahaan PT.XYZ: 

 
 

Gambar 1. Rich Picture Transfer Agent PT. XYZ 
 

Proses bisnis dalam perusahaan PT XYZ dimulai dari ketika Personal Investment Assistant (PIA), menawarkan produk 
reksadana ke calon investor. Calon investor yang tertarik untuk berinvestasi pertama kali akan didata terlebih dahulu, 
kemudian seluruh transaksi yang dilakukan akan diproses oleh Fund Admin. Namun, uang yang diinvestasikan tidak bisa 
diberikan ke PIA secara langsung, sehingga investor harus memasukkan melalui bank. Setelah seluruh transaksi tercatat, 
keesokan harinya fund admin harus mengirimkan rekap transaksi yang terjadi ke bank kustodian. Sedangkan bank 
kustodian tiap harinya juga harus melakukan pencocokan transaksi dan perhitungan NAV (Net Asset Value) dari 
reksadana. Selain itu, tiap bulan investor juga akan dikirimkan laporan bulanan dari hasil investasi yang dihasilkan. 

 

 
Gambar 2. Alur Transaksi Pasar Modal 

 
Pengembangan sistem informasi yang dilakukan pada perusahaan PT. XYZ ini dimulai dari melakukan perumusan suatu 
metode perhitungan yang dapat diterapkan pada semua produk reksadana yang ada karena penyebab awal mengapa PT 
XYZ membangun sistem aplikasi yang berbeda-beda per masing-masing produk berakar dari metode perhitungan yang 
berbeda per masing-masing produk. Hal ini dilakukan guna mempermudah tiap produk memiliki sistem aplikasi masing-
masing. Berikut rancangan use case diagram dari sistem transfer agent PT. XYZ: 
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Gambar 3. Use Case Sistem Transfer Agent PT. XYZ 

 
Dimana dalam sistem informasi yang diusulkan, melibatkan tiga pengguna di dalamnya, di antaranya Fund Admin, 
Personal Investment Assistant, dan Head of Fund Admin. Masing-masing memiliki tugas, seperti yang tergambar pada 
use case. 
 
Alur Transaksi Transfer Agent 
Pembagian user right dalam sistem aplikasi tranfer agent ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: bagian Personal 
Investment Assistant (PIA), bagian Fund Admin, dan Head of Fund Admin. Masing-masing level bagian tersebut telah 
ditentukan hak akses dalam aplikasi tranfer agent yang dibuat. 
 Bagian Personal Investment Assistant (PIA) dapat meng-entry registrasi investor, serta dapat melihat seluruh laporan 

portofolio nasabah-nya. 
 Bagian Fund Admin dapat meng-entry seluruh transaksi subscription dan redemption yang diinstruksikan oleh 

investor, mengakses dan meng-confirm seluruh modul transaksi, baik transaksi subscription, redemption, pembagian 
deviden, input NAV, pembuatan laporan batching transaksi yang dikirimkan ke masing-masing kustodian. 

 Bagian Head of Fund Admin yang memiliki hak akses untuk melakukan posting dari seluruh transaksi yang 
dilakukan. Berikut alur transaksi yang dilakukan pada sistem: 
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Gambar 4. Alur Kerja Sistem Tranfer Agent 
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Gambar 5. Form Subscription Reksadana 

 

 
Gambar 6. Transaction Detail Report 

 
Berikut rancangan database yang mendukung pelaksanaan sistem informasi transfer agent pada PT. XYZ: 

 
Gambar 7. Rancangan Database Sistem Transfer Agent 

 
5. Kesimpulan dan Saran 
Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan, studi literatur, serta pelaksanaan analisis dan perancangan sistem 
pada PT. XYZ, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
 Berdasarkan sistem informasi yang terbentuk secara terintegrasi, operasional yang berjalan pada perusahaan dapat 

dilakukan secara efisien dan efektif. 



Konferensi Nasional Sistem dan Informatika 2011; Bali, November 12, 2011                                                                     KNS&I11-050 

328 

 Selain berfungsi sebagai alat penunjang  operasional, aplikasi yang dihasilkan juga dapat digunakan sebagai alat untuk 
menganalisis peforma kerja yang berjalan dalam perusahaan. 

 Sistem yang dikembangkan dapat menyajikan laporan yang sangat informatif dalam mengambarkan kondisi 
perusahaan yang terjadi. 

Adapun saran berkenaan dengan hasil penelitian yang dilakukan adalah:  
 Perlu adanya maintenance secara rutin agar sistem informasi dapat tetap terintegrasi dan termonitor dengan baik.  
 Dilakukannya penelitian lebih lanjut mengenai penerapan sistem pendukung lainnya agar proses bisnis perusahaan 

dapat ditingkatkan lebih optimal. 
 
Daftar Pustaka 
[1] Bentley, Lonnie D and Whitten, Jeffrey L. (2007). System Analysis & Design for the Global Enterprise 7th Edition. 

McGraw-Hill. New York. 
[2] Connolly, Thomas and Begg, Carolyn. (2010). Database Systems : A Practical Approach to Design, Implementation, 

and Management, 5th ed, Pearson Addison Wesley, Boston. 
[3] Laudon, Kenneth C & Laudon, Jane. (2006). Management Information Systems 9th Edition. Pearson Prentice Hall. 

United States of America. 
[4] Mathiassen, Lars, Munk-Madsen, Andreas, Nielsen, Peter A and Stage, Jan. (2000). Object Oriented Analysis and 

Design. Edisi ke-1. Marko Publishing Aps, Denmark. 
[5] Mcleod, Raymond, JR. (2001). Sistem Informasi Manajemen. Diterjemahkan oleh Hardi Sukardi dan Agus 

Widyantoro. Edisi Ketujuh. Prenhallindo, Jakarta. 
[6] O’Brien, James A. (2006). Introduction To Information System: Essential For The E-Business Enterprise, 12th  

edition. McGraw Hill, New York.  
 


