
BAB VI

KESII{PULAN DAN SARAil

6.1 Kesinpulan.

Dari uraian pada bagian-baElian terdahulu, naka

dengan menggunakan sisten konputerisasi pada bank l<yz

diharapkan dapat berjalan dengan lancar seperti yang

'diharapkan. Pada sisten tersebut cukup terianin iuga

keamanannya karena oranEi yang tidak berwenanB tidak bisa

nenggiunakan nenu yang ada d idalarunya baik itu nenu

tel1er, narketing ( penasaran ), kredit maupun pinjanan,

keeuali supervisor yang berhak atas se€lalanya pada sisten

tersebut. Dan kerahasiaan data nasabah ini diharapkan

juga akan nenenuhi syarat serta sesuai dengan deskripsi

kerja yang ada pada bank tersebut. Pada penEigunaan sisten

software yang dirancanEl seeara tepat dan hati-hati dengan

menperhatlkan segi pengendalian, naka akan dihindarkan

suatu usaha penduplikasian ataupun penasukan ( input )

data fiktif yang akhirnya akan nenyebabkan laporan./infor-

nasi yang dihasilkan akan nenyinpanEi dari yang diharapkan

( non-akurat ) ataupun laporan fiktif.

Secara unun pengaplikasian sisten konputerisasi baik

pada pendekatan sub sistem maupun pada sisten seeara

keseluruhan ( integrited system ) akan meninEikatkan

produktifitas dari pinpinan serta staf pegawai, karena

lebih banyak nelaksanakan tugas kontrol dari pada terli-

bat didalanr tugas adninistrasi rutin. Diharapkan iu8a
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pada sistern ini nanti akan dapat rnengurangi Iernbur ( over

time ) daripada karyawan yang selana ini teriadi pada

bank xyz. Dengan adanya sistem komputerisasi inir akan

mernudahkan juga seorang pimpinan untuk memantau perkem-

bangan-perkernbangan yang -terdapat pada bank xyz secara

cepat dan tepat. Pemantauan yang dimaksud adalah peman-

tauan da I arn ha I I aporan- I aporan tersebut .

Dalam. ha1 ini juga karni membantu dalam prediksi

rnereka yang Iebih baik dari pada prediksi yang mereka

Iakukan selama ini, dan pendekatan prediksi kami adalah

secara teoritis.

6.2- Saran.

Penul is dalam hal ini juga rnencoba memberi saran

untuk pelaksanaan sistem ini yang Iebih memadai dimana

pada bidang komputer ini memang harus benar-benar dipi-

kirkan secara matang dengan memamfaatkan daya guna kom*

puter tersebut secara optimal, Sebelum perusahaan akan

menggunakan peran.gkat komputer sebagai alat untuk mening-

katkan produktivitas yang Iebih tinggi r maka pihak ma-

najemen tingkat atas biasanya akan mempertimbangkan

kegiatan atau pekerjaan yang akan dikomputerisasi dengan

besarnya biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan

tersebut untuk_ pembelian perangkat komputer dan akan

mempertimbangkan pula segi keuntungan dan kerugiannya

serta harus dipertimbangkan faktor teknis maupun juga

bukan secara teknis.
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Hal ini fnemang perlu diperhitutngl.;an dengan sel;sarna

mengingat investasi yang dih:elutarllan tidaF;,1ah sedih:it'

l'laksudnya adalah perbandingan hanyal';nya kornputter yang

diperlukan nanti harug seimbang dengan pernanfaatannya

dalarn ap1il,:asi yang al';an diterapl':-an, Dalam penerapan

sistem barur yang akan dilah:ganal:.an{ segala eesuatu harus

digesltail.;an dengan prosedutr yang berlal';Lt" serta utntul';

men j arnin l,:.elancaran l.:.rmltnih:asi atau hubungan antar bagian

yang ada dalarn banl,; tersebut'




