
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil kerja praktek yang dilakukan pada PT. Bank NISP Tbk, 

Cabang Asia Afrika Bandung, mengenai tinjauan atas sistem informasi akuntansi 

deposito berjangka dengan menitikberatkan pada unsur-unsur yang membentuk 

sistem informasi akuntansi dan pembahasan yang telah penulis kemukakan pada 

bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan mencoba memberikan 

simpulan dan saran. Simpulan yang dapat ditarik yaitu bahwa sistem informasi 

akuntansi deposito berjangka  yang diterapkan pada PT. Bank NISP Tbk, telah 

efektif, hal ini terbukti dengan adanya : 

1. Sumber daya manusia yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan dan pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas deposito 

berjangka tersebut. 

2. Fasilitas fisik atau alat yang dimiliki cukup memadai, terlihat dari 

penggunaan komputer, formulir dan catatan akuntansi. 

3. Jaringan prosedur yang diterapkan oleh bagian operasional, penetapan 

informasi-informasi yang dibutuhkan, penetapan dokumen-dokumen yang 

digunakan dan penetapan catatan akuntansi yang harus dilakukan 

berkaitan dengan prosedur-prosedur sistem informasi akuntansi deposito 

berjangka yang telah dilakukan. 

4. Sistem informasi akuntansi deposito berjangka dapat mempercepat proses 

dalam hal perhitungan dan pembayaran bunga serta perpanjangan deposito 

dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sistem komputerisasi.  

 

Selain faktor-faktor yang menunjang mengenai unsur-unsur yang 

membentuk sistem informasi akuntansi deposito berjangka pada PT. Bank NISP 

Tbk, Cabang Asia Afrika Bandung,  terdapat pula kelemahan yang ada yaitu : 



 Cetak Bilyet Deposito memerlukan waktu lama yaitu  kurang lebih 1 hari. 

Yang artinya jika  hari ini nasabah mengajukan deposito berjangka maka 

cetak bilyet deposito akan selesai keesokan harinya, sehingga nasabah 

harus kembali lagi ke kantor untuk mengambil cetak bilyet deposito. 

 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan analisis dan simpulan yang telah penulis uraikan diatas, maka 

saran yang dapat penulis berikan dan sekiranya dapat dipertimbangkan dan 

sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan PT. 

Bank NISP Tbk, Cabang Asia Afrika Bandung untuk masa yang akan datang. 

Prosedur pembukaan rekening deposito berjangka diharapkan adanya 

bagian audit untuk mencegah penyimpangan dari sistem serta untuk menjaga 

keamanan bilyet deposito.  

Proses pencetakan bilyet deposito dalam pelaksanaan aktivitas deposito 

berjangka pada PT. Bank NISP Tbk, Cabang Asia Afrika Bandung, dikerjakan 

dengan waktu yang sedikit sehingga nasabah bisa menunggu cetak bilyet deposito 

hari itu juga, tanpa harus menunggu keesokan harinya. Sehingga hal ini dapat 

menarik minat nasabah untuk membuka rekening deposito berjangka di PT. Bank 

NISP Tbk, Cabang Asia Afrika Bandung, maupun kantor cabang lainnya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


