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BAB VI  

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan proses perancangan dan implementasi aplikasi mini Banking 

modul deposito pada Bank Jatim Kantor Pusat Surabaya, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Aplikasi Mini Banking ini dapat memproses pengelolaan data tipe 

deposito, pembuatan bilyet, pembuatan cek dan giro, penempatan 

deposito, pencairan deposito dan laporan yang terkait dapat dimudahkan 

dengan tampilan yang mudah digunakan, serta proses transaksi yang dapat 

dilihat secara jelas dan dapat membedakan antar transaksi di dalam pada 

Bank Jatim Kantor Pusat Surabaya.  

2. Dengan adanya rancang bangun aplikasi mini Banking modul deposito ini, 

mungkin akan digunakan sebagai bahan pertimbangan Bank Jatim dalam 

merancang aplikasi baru menggunakan software yang berbeda. 

3. Keuntungan lain yang dapat diperoleh dengan adanya aplikasi ini adalah 

kenyamanan bentuk tampilan program yang berbeda dari segi penglihatan 

yang enak dilihat oleh mata dari aplikasi sebelumnya. 

4. Laporan yang dihasilkan dari aplikasi mini Banking mampu mengetahui 

data secara langsung data yang telah dimasukan, serta dapat mengetahui 

bentuk data laporan yang diinginkan bank Jatim. Laporan yang dihasilkan, 

yaitu: 

a. Laporan Data Bilyet 
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b. Laporan Cek dan Giro 

c. Laporan Penempatan Deposito 

d. Laporan Pencairan Deposito  

 

6.2 Saran 

Adapun saran yang disampaikan untuk menyempurnakan aplikasi mini 

Banking pada Bank Jatim Kantor Pusat Surabaya ini untuk ke depannya digunakan 

pada perusahaan, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Diperlukan infrastruktur yang mendukung (support) untuk menjalankan 

aplikasi mini Banking ini. 

2. Diperlukan infrastruktur yang tepat untuk menjalankan Aplikasi Mini 

Banking modul deposito ini. 

3. Pengguna harus tertib/ memenuhi segala prosedur yang dibutuhkan oleh 

sistem untuk mengimplementasikan aplikasi mini Banking ini dengan 

baik. 

4. Jika nantinya aplikasi ini dikembangkan maka modul deposito ini 

dilengkapi kembali, dikarenakan aplikasi ini tidak mengambil 

keseluruhan data dari Bank. Tetapi aplikasi ini hanya mengambil poin 

terpenting dalam transaksi deposito. 
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