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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Bank Jabar 

Cabang Suci Bandung serta pembahasan yang dilakukan dengan berlandaskan 

teori dengan masalah yang dibahas, penulis menarik kesimpulan bahwa : 

PT. Bank Jabar Cabang Suci Bandung telah melaksanakan sistem 

pengolahan data elektronik tabungan dengan efektif. Hal-hal yang mendukung 

kesimpulan ini adalah dengan adanya elemen-elemen sistem pengolahan data 

elektronik yang efektif. Elemenelemen yang efektif tercermin dari : 

1. Adanya sumber daya manusia yang telah memiliki pemisahan tugas antara 

operator komputer, librarian, Programmer, dan System analyst. 

2. Adanya prosedur yang berisikan peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan 

dan prosedur tersebut telah dilaksanakan di lingkungan pengolahan data 

elektronik. 

3. Adanya perangkat keras yang menunjang kelancaran pangolahan data 

tabungan, yang terdiri dari mainframe computer, terminal display, printer, 

disk, dan modem. PT. Bank Jabar telah melaksanakan penegendalian internal 

tabungan dengan efektif dengan berpedoman pada pelaksanaan komponen-

komponen pengendalian internal yaitu : 

a. Adanya lingkungan pengendalian yang memadai berupa integritas 

karyawan dan perusahaan, nilai etika, dan kejujuran yang dijunjung tinggi, 

struktur organisasi yang jelas, pemisahan tugas yang baik, adanya 

pengwasan dalam pengelolaan perusahaan, dan adanya kebijakan dan 

pelatihan sumber daya manusia di perusahaan. 

b. Adanya perkiraan atas risiko yang akan timbul hingga perusahaan dapat 

mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang dapat timbul. 

c. Adanya kegiatan pengendalian berupa pengendalian perbandingan 

penampilan kerja aktual dengan anggaran dan pengendalian sistem 

informasi yang terdiri dari pengendalian umum dan pengendalian internal. 
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d. Adanya pengendalian informasi dan komunikasi yang telah efektif. 

e. Adanya pemantauan yang lebih baik sehingga kekurangan dan kelemahan 

yang terjadi dapat segera diantisipasi dan dapat ditindak lanjuti. 

Sistem pengolahan data yang dilakukan oleh PT. Bank Jabar Cabang Suci 

Bandung telah berperan dalam menunjang efektivitas pengendalian internal 

terhadapa tabungan. Hal ini didukung dengan diperolehnya manfaat-manfaat dan 

kelebihan-kelebihan pengolahan data elektronik dalam pencapaian tujuan 

pengendalian internal, yaitu : 

1. Adanya perhatian yang ditujukan pada laporan tabungan, dan telah efektifnya 

pengolahan data elektronik untuk data tabungan. 

2. Adanya Peningkatan efisiensi pada aplikasi tabungan dengan telah 

dilaksanakanya pengolahan data elektronik tabungan. 

 

5.2 Saran 

1. Sebaiknya PT. Bank Jabar Cabang Suci Bandung dapat menyediakan tempat 

ATM diberbagai tempat, sehingga dapat memudahkan nasabah untuk menarik 

uang jika dalam keadaan yang mendadak. 

2. Sebaiknya formulir pembukaan rekening tabungan dibuat dengan lebih 

sederhana lagi, misalnya dengan menghilangkan poin-poin tertentu yang 

dianggap umum atau sudah dapat diketahui jawabannya. 

3. Password sebaiknya diganti secara berkala untuk menghindari kemungkinan 

terjadinya kebocoran password yang dapat mengakibatkan pengaksesan yang 

tidak bertanggungjawab, khususnya yang berhubungan dengan tabungan. 

4. Sebaiknya PT. Bank Jabar Cabang suci Bandung memberikan kesempatan 

untuk para sumber daya menusianya yang dimilki yang dianggap memilki 

potensi agar dapat melanjutkan pendidikanya sehingga dapat meningkatkan 

keefektifan pada perusahaan. 


