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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Email merupakan kepanjangan dari Elektronic Mail atau dapat diartikan 

sebagai surat dalam bentuk elektronik. Dalam era digitalisasi saat ini email telah 

menjadi kebutuhan wajib bagi setiap pengguna teknologi. Hampir seluruh aktivitas 

sosial media membutuhkan email, baik untuk pendaftaran akun, login sosial media 

hingga pemberitahuan aktivitas di sosial media tersimpan dalam email.  

Selain untuk kegiatan sosial media, fungsi pokok email yang digunakan untuk 

surat menyurat telah dilengkapi dengan fasilitas yang dapat melampirkan attachment 

bermacam format data dalam format .zip hingga .txt sehingga dapat dikatakan bahwa 

email merupakan pengembangan teknologi digital yang efektif dan efisien. 

Langkah penggunaan email yang pada umumnya dilakukan adalah pengirim 

mengirimkan data ke penerima dengan melampirkan data file yang akan dikirim. 

Setelah email sampai ke penerima, selanjutnya penerima membuka email tersebut dan 

mengunduh data file serta menyimpannya ke dalam memori komputer untuk 

selanjutnya file dapat diolah sesuai dengan kebutuhan. 

Beberapa proses tahapan di atas apabila diterapkan dalam kegiatan yang 

sifatnya terus menerus ditambah dengan harus diolah dengan cepat maka dapat 

dikatakan bahwa pemanfaatan fasilitas email belum optimal.  

Sebagai contoh dalam penerapan pembayaran transaksi di suatu perusahan yang 

pembayarannya menggunakan virtual account, pembayaran melalui virtual account 
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mengharuskan bank penyedia mengirimkan data transaksi virtual account yang 

dikirimkan ke email perusahaan. Untuk selanjutnya data tersebut dapat diolah 

menjadi laporan keuangan virtual account. Proses pengiriman data transaksi dari 

bank ke perusahaan bersifat terus menerus sehingga setiap hari perusahaan akan 

melakukan proses  unduh data dan olah data. Apabila proses tersebut belum 

dilakukan secara otomatis maka memerlukan waktu yang tidak optimal serta tahapan 

proses menjadi lebih panjang. 

Oleh karena itu dalam penelitian ini, akan dilakukan optimalisasi pemanfaatan 

email yaitu dengan melakukan otomatisasi proses baca data dari email dan 

otomatisasi menyimpan data tersebut kedalam database untuk selanjutnya dapat 

diolah menjadi laporan keuangan virtual account. 

Dengan adanya proses otomatisasi tersebut diharapkan dapat memangkas 

langkah yang begitu panjang menjadi lebih efektif serta dapat membantu perusahaan 

terkait dengan laporan keuangan transaksi virtual account. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan 

rumusan masalah yaitu bagaimana membuat otomatisasi proses baca data email dan 

menyimpan data tersebut ke dalam database sehingga dapat memangkas alur kerja 

yang panjang menjadi lebih efektif dan dapat diimplementasikan untuk membangun 

sistem pengelolaan virtual account. 
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1.3. Ruang Lingkup 

Ruang Lingkup permasalahan pada penelitian ini adalah : 

1. Otomatisasi proses baca data dari email dan simpan ke database ini hanya 

membaca data email yang sebelumnya telah didaftarkan ke dalam sistem. 

2. Data yang dapat dibaca dan disimpan ialah data yang mempunyai format .zip 

dan .txt 

3. Data email yang akan diproses sesuai dengan ketentuan struktur yang ada 

dalam sistem. 

4. Data email yang dikirimkan oleh bank merupakan data rekapan transaksi 

pembayaran virtual account per hari. 

5. Waktu pemrosesan data email sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan 

dalam sistem. 

6. Sistem ini digunakan untuk bendahara di Direktorat Keuangan UGM. 

7. Pengguna dapat melihat dashboard, transaksi virtual account dari masing – 

masing nomor virtual account, rekap laporan transaksi virtual account dari 

pembayaran Bank BNI. 

8. Penyajian data virtual account menggunakan framework Codeigniter. 

1.4. Tujuan Penelitan 

Berdasarkan masalah di atas kemudian muncul tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah membuat proses otomatisasi 

tentang baca dan simpan data email ke database yang selanjutnya dapat 

diimplementasikan untuk pengelolaan virtual account di Direktorat Keuangan UGM. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah membantu bagian 

bendahara yang ada di Direktorat Keuangan UGM dalam menyajikan data transaksi 

virtual account secara otomatis.  

 


