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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil perancangan sistem informasi pembukaan kantor cabang baru pada 

PT Bank Syariah Mandiri, maka dapat diambil kesimpulan seperti di bawah. 

1. Berdasarkan alur proses pembukaan kantor cabang baru pada PT Bank Syariah 

Mandiri, maka dikembangkan alur proses yang baru sesuai dengan kebutuhan sistem. 

Hal tersebut bertujuan untuk mendukung alur dari sistem baru yang telah 

dikembangkan. Sistem ini dirancang agar dapat membantu proses pendataan serta 

monitoring dari pembukaan kantor cabang baru PT Bank Syariah Mandiri. Selain itu, 

alur proses juga dirancang agar sistem yang tadinya dilakukan secara manual agar dapat 

dikerjakan melalui sistem. Hal tersebut bertujuan agar proses dapat dengan mudah 

dimonitor. 

2. Sistem dirubah dari yang awalnya disesuaikan dengan alur proses manual, maka 

rancangan baru dibuat sesuai dengan alur proses secara online. Dengan System 

Development Life Cycle, yang dalam hal ini penulis menggunakan metode Waterfall, 

sistem secara bertahap dirubah dari yang awalnya secara manual menjadi online 

(tersistemasi). Proses yang sudah dilakukan melalui sistem akan lebih mudah untuk 

dideteksi letak kesalahannya. Dengan begitu untuk kedepannya sistem serta proses 

dapat diperbaiki bila terjadi kesalahan. 

3. Sesuai dengan permintaan user, sistem didesain agar mengetahui kinerja dari masing-

masing divisi. Gunanya agar mengetahui divisi yang paling sering melakukan 
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keterlambatan yang tidak sesuai dengan rencana kerja. Karena dengan terjadinya 

keterlambatan tersebut maka akan berdampak terhadap seluruh proses setelahnya. 

4. Dengan dibangunnya proses berbasis sistem ini, semua pekerjaan akan dapat saling 

terhubung dikarenakan proses dikumpulkan ke dalam satu wadah yang gunanya agar 

mudah untuk di monitor. Dengan saling terhubungnya pekerjaan semua unit pula maka 

proses akan dapat berjalan lebih tepat waktu dikarenakan jika proses yang satu telah 

selesai maka akan muncul notifikasi pengingat kepada pihak yang akan melakukan 

proses selanjutnya. 

5.2  Saran 

Berdasarkan pengerjaan sistem pembukaan kantor cabang baru pada PT Bank Syariah 

Mandiri, maka didapat beberapa saran sebagai berikut. 

1. Untuk Perusahaan 

 Pengembangan sistem pembukaan kantor cabang baru ini sebaiknya tidak 

diberhentikan dikarenakan proses ke depannya akan menggunakan sistem 

sehingga akan memudahkan pekerjaan. 

 Jika sistem pembukaan kantor cabang ini dirasa sudah stabil, dalam arti tidak 

munculnya bug, maka sebaiknya disatukan dengan sistem PT Bank Syariah 

Mandiri lainnya agar sistem tersebut dapat bekerja lebih maksimal. 

2. Untuk Penelitian 

 Hasil dari penelitian kali ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para 

peneliti lainnya khususnya kepada peneliti yang akan mengambil pembahasan 

mengenai hal serupa. 

Analisis Dan Perancangan ..., Ganesha Vidra Hutama, FTI UMN, 2015



 Penulis menyarankan agar kedepannya materi dari pembahasan lebih 

ditekankan kepada rancangan proses dikarenakan  dengan rancangan proses 

yang benar maka sistem akan lebih sempurna untuk dibangun. 
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