
  

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis perbandingan 

efektivitas pengendalian internal bagian akuntansi sebelum dan sesudah implementasi 

Enterprise Resource Planning (ERP), penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan pengendalian internal Bagian Akuntansi sebelum dan sesudah 

implementasi ERP yaitu implikasi Penerapan Enterprise Resource Planning 

(ERP) pada BNI telah dilaksanakan dengan baik, dimana penjabaran 

penerapan ERP pada masing-masing fungsi utama kritis bisnis pada BNI dapat 

dilihat melalui: 

a. Fungsi Sumber Daya Manusia. Dengan menggunakan ERP, maka 

dimungkinkan pihak SDM dapat melakukan pengaturan training, 

memonitor waktu kehadiran, melakukan payroll, dan melakukan review 

terhadap ketersediaan karyawan. Selain itu karyawan pun dapat melihat 

record jam kerja, mengajukan cuti, lembur, klaim biaya kesehatan atau 

training  dan perjalanan dinas mereka masing-masing. 

b. Fungsi Operasional. Fungsi ini sangatlah berkaitan langsung dengan 

nasabah sebagai customer. Bagian operasional ini akan sangat terkait erat 

dengan sistem IBS (Integrated Banking System) yang akan menghimpun 

seluruh aktivitas yang telah dijalankan oleh bagian front liner dan sistem 

tersebut bersifat on-line untuk seluruh cabang dan terhubung lagsung 

dengan sistem di Bank Indonesia, sebagai pengatur lalu lintas devisa. 

c. Fungsi Pemasaran. Fungsi ini dilakukan oleh unit kerja yang biasa disebut 

account officer (AO). Pada beberapa bank AO terbagi ke dalam dua 

bagian, yaitu AO funding dan AO lending. Selain itu bagian ini juga 

mempunyai tugas untuk memasarkan produk kredit konsumen seperti 

Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), Kredit Kepemilikan Rumah atau 

Apartemen (KPR/KPA) dan kartu kredit. 



  

d. Fungsi Administrasi Kantor. Fungsi ini juga dapat membantu perusahaan 

untuk secara efisien melakukan pemesanan, menerima dan melakukan 

financial settlement atas pembelian dan memastikan hubungan dengan 

supplier. Selain itu, manajer juga dapat memonitor posting dan distribusi 

dari barang keluar, ketersediaan perawatan dari aset perusahaan, dan 

menghitung biaya yang terkait dengan aktivitas logistik. 

e. Fungsi Keuangan. Dengan menggunakan ERP, BNI dapat mengakses data 

bisnis secara real time, dan menggunakan data tersebut untuk membuat 

keputusan bisnis yang lebih baik dan menghasilkan laporan yang secara 

periodik dapat diakses level pekerja tertentu. 

Sedangkan tujuan Pengendalian Internal pada BNI sudah tercapai dengan 

baik, hal ini ditandai dengan adanya: 

a. Perlindungan terhadap harta perusahaan. Pengendalian Internal dapat 

mencegah terjadinya aktivitas diluar kendali yang berakibat merugikan 

pihak perusahaan. 

b. Keandalan informasi yang dihasilkan. Dengan adanya pengendalian yang 

diterapkan atas masukan, pengolahan dan keluaran, maka kesalahan yang 

terjadi dapat dikurangi jumlahnya. 

c. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Dengan diterapkan 

Pengendalian Internal dapat lebih meningkatkan efisiensi yaitu dengan 

menekankan jumlah pelanggaran. 

d. Kepatuhan terhadap regulasi. Penerapan Pengendalian Internal mendorong 

dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan 

2. Perbedaan efektivitas pengendalian internal Bagian Akuntansi pada 

perusahaan sesudah implementasi ERP, berdasarkan pengujian menggunakan 

Wilcoxon signed rank test, diperoleh nilai Zhitung lebih besar dari nilai nilai 

Ztabel yaitu 4,789 > 1,96. Dengan demikian, maka Ho ditolak. Artinya, terdapat 

perbedaan yang signifikan pada efektivitas pengendalian internal sebelum dan 

sesudah implementasi ERP pada BNI. Hal ini diperkuat dengan perolehan 

nilai rata-rata keseluruhan tentang efektivitas pengendalian internal sesudah 

implementasi ERP pada BNI sebesar 4,03 lebih besar dari nilai rata-rata 



  

keseluruhan tentang efektivitas pengendalian internal sebelum implementasi 

ERP pada BNI sebesar 3,39. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis uraikan sebelumnya, 

sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak lain. Adapun 

saran tersebut adalah: 

1. Mengingat pentingnya ERP diterapkan dalam kondisi usaha saat ini, BNI 

hendaknya mampu menerapkan sistem ERP yang spesifik, tidak hanya bersifat 

general. Karena ERP yang bersifat general akan mungkin untuk ditiru oleh 

kompetitor dan tidak mampu menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan 

jika hanya diterapkan sebagai syarat dan mengikuti trend saat ini.  

2. Sehubungan dengan efektivitas pengendalian internal sesudah implementasi 

ERP pada BNI lebih baik daripada sebelum implementasi ERP, diharapkan 

untuk dapat melaksanakan secara konsisten dan terarah atas ERP, sehingga 

menjadi pedoman pegawai dalam implementasi rancangan pekerjaan dan 

pegawai menjadi lebih fokus dan terarah dalam melaksanakan pekerjaan. 

3. BNI diharapkan untuk melaksanakan ERP secara berkala dan konsisten 

sehingga perencanaan sumber daya manusia dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan operasional perusahaan. 

4. Untuk kepentingan analisis lebih lanjut akan sangat membantu apabila kajian 

makalah ini dapat dilanjutkan dengan pembuktian secara empiris dengan 

mengambil sample beberapa perusahaan perbankan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


