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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis yang telah dilakukan terhadap Bank BPR Syariah

Hasanah yang bergerak di bidang perbankan, maka simpulan yang diperoleh dari

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Pemanfaatan sistem dan teknologi Informasi di Bank BPR Syariah

Hasanah belum berorientasi pada visi dan misi organisasi tersebut. Hal ini

terlihat dari belum adanya dokumen perencanaan strategis sistem dan

teknologi informasi yang dapat digunakan sebagai acuan bagi seluruh unit

kerja sehingga saat ini pemanfaatan TI belum mencapai hasil yang

optimal.

2) Berdasarkan analisis SWOT dan SWOT TI yang telah dilakukan pada

Bank BPR Syariah Hasanah masih memberikan peluang yang besar dalam

melakukan persaingan dan pengembangan dalam menjalankan proses

bisnis yang dijalankan, terutama dengan adanya peluang yang besar dari

dukungan pihak pemerintah dan dukungan dari penambahan dana oleh

pihak-pihak tertentu. Sehingga dapat menggunakan kekuatan-kekuatan

yang ada dengan memanfaatkan peluang-peluang yang dimiliki oleh

perusahaan.

3) Dengan adanya Analisis Strategis Sistem dan Teknologi Informasi pada

Bank BPR Syariah Hasanah maka struktur organisasi perlu ditambahkan

satu unit lagi yaitu bagian Sistem dan Teknologi Informasi agar rencana

strategis dapat dilaksanakan dengan cepat dan berkesinambungan.

4) Keamanan data perusahaan yang kurang terjamin dikarenakan sistem

keamanan yang hanya berdasarkan rasa kepercayaan antar karyawan.

5.2 Saran

Untuk menjalankan dan memajukan proses bisnis yang berjalan dari Bank

BPR Syariah Hasanah maka dianggap penting memperbaiki sistem dan teknologi
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sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik. Ada beberapa saran yang diusulkan

untuk kemajuan Bank BPR Syariah Hasanah, yaitu:

1) Penulis mengharapkan selanjutnya penelitian ini dapat diteruskan dalam

hal menganalisa lingkungan eksternal organisasi untuk lebih mengetahui

desain kebutuhan sistem informasi pada Bank BPR Syariah Hasanah

secara lebih spesifik.

2) Melakukan penambahan tenaga kerja IT. Bagian IT ini akan bertanggung

jawab dalam merawat sistem dan hardware perusahaan.

3) Penulis berharap Analisis strategi sistem informasi ini dapat

diimplementasikan sebagai wujud langkah selanjutnya untuk kebijakan

yang dapat ditetapkan dari pihak Bank BPR Syariah Hasanah untuk

menerapkan strategi sistem informasi ke depan.


