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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Setelah melakukan penelitian dan pembahasan maintenance sistem 

informasi perbankan khususnya mengenai masalah jaringan yang digunakan oleh 

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, penulis mencoba menarik 

kesimpulan dan memberikan saran. 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan serta 

didukung oleh data-data yang diperoleh dari PD BPR kota Bandung, maka dapat 

diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kebijakan dalam melaksanakan maintenance sistem informasi perbankan 

yang dilaksanakan oleh perusahaan menggunakan metode preventive 

maintenance dan breakdown maintenance. Namun maintenance ini belum 

berjalan secara optimal dilaksanakan oleh perusahaan, hal ini dikarenakan 

perusahaan tidak memiliki data maintenance yang terbukukan dengan 

rinci. 

2. Pelaksanaan efektivitas maintenance sistem informasi perbankan yang 

dilakukan PD BPR kota Bandung sejauh ini sebenarnya bisa dikatakan 

efektif karena walaupun proses operasional bisa terhenti kapan saja karena 

terjadi kerusakan atau error, tetapi perusahaan masih bisa memperbaiki 

kendala tersebut dalam waktu yang cepat dan melanjutkan kegiatan 

operasionalnya. Namun masih bisa ditingkatkan efisiensinya, karena 

perusahaan belum menerapkan kebijaksanaan maintenance sistem 

informasi perbankan yang ilmiah secara umum, khususnya belum 

menerapkan metode preventive maintenance setiap enam periode inspeksi. 

3. Pelaksanaan efisiensi maintenance sistem informasi perbankan pada PD 

BPR kota Bandung sejauh ini kurang efisien karena perusahaan belum 

menerapkan metode preventive maintenance setiap enam periode inspeksi. 

Sehingga menyebabkan perusahaan harus mengeluarkan biaya 
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maintenance sistem informasi perbankan yang cukup tinggi. Hal ini dapat 

dilihat berdasarkan perhitungan yang dilakukan, dimana hasilnya 

menunjukkan bahwa total biaya kebijakan preventive maintenance lebih 

ekonomis dibandingkan total biaya breakdown maintenance, yaitu dapat 

menghemat sebesar (Rp.9.600.000 – Rp.2.300.000) Rp.7.300.000,- 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diajukan beberapa 

saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi perusahaan guna mencapai 

efektivitas dan efisiensi dalam melakukan kebijaksanaan maintenance sistem 

informasi perbankan. Berikut beberapa saran yang diajukan adalah : 

1. Pemecahan masalah biaya maintenance disarankan untuk melaksanakan 

kebijakan preventive maintenance setiap enam periode inspeksi. Karena 

jumlah biaya maintenance yang akan dikeluarkan oleh perusahaan lebih 

ekonomis dibanding biaya breakdown maintenance, yaitu dapat 

menghemat sebesar Rp.7.300.000,- 

2. Pemecahan masalah hardware disarankan untuk rutin dikontrol dan 

melakukan persediaan terhadap hardware yang sering mengalami 

kerusakan. Hal tersebut dimaksudkan agar teknisi dapat memprediksi 

kapan kemungkinan hardware di dalam CPU akan mengalami kerusakan, 

sehingga tidak akan menghambat proses operasional dan menimbulkan 

biaya yang besar bagi perusahaan. 

3. Pemecahan masalah tenaga ahli disarankan memberikan training and 

education bagi tenaga ahli untuk lebih mengetahui cara penanganan 

terhadap sistem informasi perbankan jika tidak berfungsi secara optimal 

sehingga dengan demikian perusahaan dapat meminimalisasi biaya 

maintenance sistem informasi perbankan. 


