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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan data hasil  penelitian  pada Bank Syariah Mandiri serta pembahasan 

berdasarkan teori, penulis menarik kesimpulan bahwa sistem pengolahan data 

elektronik cukup berfungsi untuk menunjang efektivitas keuangan perusahaan, 

dengan di dukung  sebagai  berikut : 

1.     Adanya pengolahan data elektronik yang  memadai. Hal ini  dapat  terlihat dari 

adaya unsur-unsur ,  prosedur, tujuan dan manfaat sistem pengolahan data 

elektronik sebagai berikut : 

         a.   Unsur – unsur pengolah data elektronik : 

Terdapatnya  perangkat keras, lunak, dan sumber daya manusia yang 

memadai. Hal ini mendukung dimilikinya CPU yang sesuai dengan 

kemajuan teknologi dan kebutuhan perusahaan. Selain itu  telah dimilikinya 

software yang mendukung proses pengolahan keuangan yaitu software SAP. 

Sumber daya  yang melakukan pengolahan data elektronik telah memiliki 

pengetahuan yang cukup memadai terhadap perangkat keras (hardware) dan 

perangkat lunak  (software). 
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          b.  Prosedur pengolah data elektronik : 

Prosedur  pengolahan data elektronik keuangan sudah sesuai dengan teori 

yang ada diantaraya  :  perolehan data,  pemerosesan data, pemeliharaan file,  

dan pelaporan. 

c. Tujuan pengolah data elektronik  antara lain : relevansi, jumlah data yang 

dapat dikumpulkan , efisiensi, ketepatan waktu, fleksibilitas, ketelitian dan 

keamanan, dan ekonomis. 

d. Manfaat pengolah data elektronik, terdiri dari  : penggunaan sumber dya, 

perencanaan prioritas, pelayanan pelanggan, semangat kerja pegawai, dan 

informasi  manajemen. 

2. Komponen sistem pengolahan keuangan,   

Komponen yang terdapat dalam Bank Syariah  Mandiri terbagi dua bagian 

besar yaitu pemasukan (input) dan pengeluaran  (output). Yang mana jelas 

tercantum sumber-sumbernya. Sehingga dalam pembuatan laporan pun 

tercantum jelas jumlah nominal yang diperoleh maupun yang dikeluarkan 

oleh perusahaan.  

Kelemahan-kelemahan  yang ditemukan oleh penulis selama penelitian di Bank 

Syariah Mandiri diantaranya : 

1.  Dalam pengambilan data maupun dokumen yang bersifat intern benar-benar sulit. 

2.  Pada bagian teller tidak sepenuhnya bisa membantu nasabah dalam memberikan 

penerangan. 
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3.  Sistem password  yang dipergunakan  untuk mengakses data tidak diganti secara 

berkala. 

 

5.2 Saran  

   Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang terdapat pada Bank Syariah 

Mandiri cab.Bandung : 

1.  Sebaiknya pihak Bank membuat data atau modul  yang khusus diperkenankan bagi 

orang- orang yang sedang membuat karya ilmiah ataupun magang. Sehingga jelas 

batasan – batasan materi yang boleh diteliti . 

2.  Seharusnya bagian teller bisa menunjukkan harus menghubungi kepada bagian 

apa,  bila ada seorang nasabah meminta kejelasan suatu informasi yang tidak di 

mengerti, bila memang bagian teller tersebut tidak bisa menjelaskan atau tidak 

diberikan kewenangan untuk menjelaskan informasi tersebut. 

3.   Sebaiknya sistem password yang dipergunakan diperbaharui minimal  satu bulan 

sekali , maksimal 6 bulan sekali.  Untuk menghindari  kejadian yang tidak 

diharapkan. 

Penulis harapkan ada yang lebih memperdalam penelitian mengenai Bank Syariah 

ini, sebab masih banyak hal yang belum puas yang  penulis rasakan dalam meneliti  

tentang bank syariah ini, karena sangat terbatasnya data yang diberikan dan sangat 

sulitnya menghubungi orang-orang yang berkompeten didalamnya, sehingga data 

yang penulis tuangkan benar-benar sangat terbatas. Terutama pembahasaan mengenai 

pengolahan data elektronik ini. 
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