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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai

“Analisis Implementasi ERP Kartu Kredit Terhadap Kepuasan Pemegang

Kartu Kredit (cardholder)” serta mengacu kepada bab-bab sebelumnya maka

dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai masukan untuk PT. Bank Negara

Indonesia Tbk. (Persero), sehingga diharapkan kesimpulan dan saran tersebut

akan memberikan manfaat untuk PT. Bank Negara Indonesia Tbk. (Persero)

dalam meningkatkan sistem ERP kartu kredit yang sudah ada.

5.1.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang diperoleh melalui

penyebaran kuesioner sebanyak 30 responden yang berjudul tentang “Analisis

Implementasi ERP Kartu Kredit Terhadap Kepuasan Pemegang Kartu

Kredit (cardholder)”, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme penggunaan kartu kredit, mekanisme penagihan kartu kredit,

serta mekanisme pembayaran kartu kredit berpengaruh secara parsial

terhadap tingkat kepuasan pemegang kartu kredit PT. Bank Negara

Indonesia Tbk. (Persero) Bandung.
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2. Mekanisme penggunaan kartu kredit, mekanisme penagihan kartu kredit,

dan mekanisme pembayaran kartu kredit secara simultan berpengaruh

terhadap kepuasan pemegang kartu kredit dapat diterima.

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Implementasi ERP Kartu

Kredit terhadap Kepuasan Pemegang Kartu Kredit maka dapat dilihat dari

hasil perhitungan koefisien determinasi yang didapat sebesar 90,6%, yang

artinya kepuasan pemegang kartu kredit dipengaruhi oleh implementasi

ERP kartu kredit (mekanisme penggunaan kartu kredit, mekanisme

penagihan kartu kredit, dan mekanisme pembayaran kartu kredit) sebesar

9,4%. Dan sisanya dapat dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yaitu

seperti mekanisme pembuatan kartu kredit dan mekanisme penutupan

kartu kredit dalam sistem ERP kartu kredit pada Bank BNI. Terdapat

pengaruh yang positif antara implementasi ERP kartu kredit terhadap

kepuasan pemegang kartu kredit. Sehingga hipotesis “Implementasi ERP

Kartu Kredit mempunyai pengaruh positif terhadap Kepuasan

Pemegang Kartu Kredit” dapat diterima.

5.2. Saran

5.2.1 Saran penelitian bagi PT. Bank Negara Indonesia Tbk.

Berdasarkan temuan hasil penelitian didapat bahwa kurangnya keakuratan

informasi rincian penagihan kartu kredit, perusahaan perlu memperbaiki hal

tersebut selain faktor sistem dan jaringan, kualitas SDM-nya pun harus

ditingkatkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan edukasi yang menyeluruh ke semua
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fungsi di BNI bahwa ERP pada hakikatnya adalah sebuah sistem yang mana

hanya merupakan suatu alat bagi BNI untuk mencapai tujuannya. Syarat yang

paling mendasar bagi tercapainya suatu tujuan perusahaan adalah integrasi yang

berkualitas SDM-nya. Tetap SDM memegang peranan yang lebih besar, semahal

dan secanggih apapun sistem informasi yang digunakannya jika tidak dibarengi

dengan keinginan SDM untuk melaksanakan praktik-praktik terbaik tetap tidak

akan menghasilkan perubahan yang lebih baik.

5.2.2 Saran penelitian bagi peneliti selanjutnya

Penelitian-penelitian yang dapat dilakukan untuk memperbaiki atau

melanjutkan penelitian ini adalah:

1. Dengan membandingkan beberapa perusahaan yang telah

mengimplementasikan ERP, terutama perusahaan yang telah lama

mengimplementasikannya.

2. Dengan melakukan penelitian yang lebih spesifik dan terfokus ke siklus

akuntansi perusahaan.

5.2.3 Saran penelitian bagi peneliti

Peneliti harus lebih memaksimalkan waktu seefektif dan seefisien

mungkin dalam pengerjaan skripsi serta memilih judul dan variabel-variabel yang

mudah dipahami peneliti.


