BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan pada Bank

BNI KCP UNIKOM, mengenai Penerapan Teknologi Informasi, Pengendalian
Internal dan Sistem Informasi Akuntansi, penulis mengambil kesimpulan sebagai
berikut.
1.

Penggunaan Teknologi Informasi pada Bank BNI KCP UNIKOM sudah
termasuk baik. Dari hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan menyatakan
bahwa masih terdapat kendala dalam Teknologi Informasi pada Bank BNI
KCP UNIKOM yang dibuktikan oleh indikator Data dimana total skornya
paling rendah

yaitu

pada bagian penyimpanan data

yang belum

memaksimalkan sarana-sarana penyimpanan data seperti hardisk, google
drive, atau media penyimpanan lainnya sehingga keamanannya terancam
karena bisa jadi tidak dilindungi oleh suatu sistem pengaman.
2.

Penerapan Pengendalian Internal pada Bank BNI KCP UNIKOM sudah dapat
dikatakan baik. Dari hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan, menyatakan
bahwa penerapan pengendalian internal masih kurang. Hal ini dibuktikan
dengan indikator yang menyatakan Pengendalian Aktivitas dan Monitoring
mendapat skor yang rendah ketika proses Monitoring dan Pengendalian
Aktivitas masih kurang efektif dilakukan, bisa jadi kebocoran data yang
dikarenakan serangan virus atau pihak luar melalui komputer tidak terdeteksi.

66

67

3.

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada Bank BNI KCP UNIKOM sudah
dapat dikatakan baik. Dari hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan,
menyatakan bahwa penerapan sistem informasi akuntasi masih kurang. Hal ini
dibuktikan dengan indikator yang menyatakan efisiensi dan tepat waktu
mendapat skor yang rendah, sementara berdasarkan teori dari Mujilan
menyatakan bahwa efisiensi akan mendorong kecepatan proses, penghematan
biaya dengan tetap menjaga keamanan sistem sehingga aktivitas dapat menjadi
lebih cepat dilakukan.

5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan yang penulis jabarkan, berikut saran yang penulis
sampaikan sebagai berikut :
1.

Lebih memaksimalkan media-media penyimpanan data yang memiliki
sistem keamanan seperti enkripsi dalam hardisk, Authentification ketika
perangkat tak dikenali mencoba masuk kedalam google drive atau media
penyimpanan digital lainnya, sehingga keamanan data bisa lebih
ditingkatkan.

2.

Lebih mengoptimalkan pengendalian internal, terutama bagian Monitoring
dan Pengendalian Aktivitas agar semua transaksi nasabah terpantau, juga
ketika ada yang mencoba menyusup kedalam sistem dapat di deteksi.

3.

Sistem Informasi Akuntansi harus lebih ditingkatkan kualitasnya agar
aktivitas dalam perusahaan bisa semakin efektif dan lebih tepat waktu.

