
79                               Universitas Kristen Maranatha 

BAB VI 
PENUTUP 

 
Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan pada bab I sampai bab V, 

maka berikut ini adalah kesimpulan dan saran sebagai penutup dan sebagai 

bahan pertimbangan untuk saran selanjutnya. 

 
6.1 Kesimpulan 

Pengembangan sistem ERP SBO pada PT AJN Solusindo telah berhasil 

melakukan implementasi dengan baik. Implementasi ini didukung baik dari sisi 

teknis maupun manajemennya. Terdapat beberapa kesimpulan dalam penelitian 

ini, yaitu : 

1. SBO Mengintegrasikan fungsi-fungsi bisnis yang ada (Marketing, 

Logistik, Operasional, Keuangan, Akunting). 

2. Approval lebih efektif dan terprediksi dan kesalahan-kesalahan 

dalam laporan bisa berkurang.  

3. Terciptanya pengendalian sumber daya yang baik dan efisiensi 

human-traffic, Material Handling. 

4. Terciptanya sistem-saling-pengawasan antar karyawan. 

5. Penyajian data analisis proses bisnis perusahaan yang akurat. 

6. Informasi mengenai semua aspek perusahaan disimpan dan dikelola 

secara terpusat dan dapat diakses oleh departemen lain yang 

membutuhkannya. 

7. Evaluasi sebagai sarana untuk kontrol terukur dan pemeliharaan  

yang lebih baik untuk perusahaan. 

8. Pedoman COBIT dapat menyajikan kontrol sistem yang terukur, 

namun pada penelitian ini penulis hanya menyajikan secara normatif 

berhubung karena terbatasnya akses data. 
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6.2 Saran 
 Sistem ERP bukan sesuatu yang dipandang sebagai alternatif satu-

satunya, namun untuk saat ini konsep ini masih lebih relevan untuk dapat 

dipertimbangkan sebagai tools implementasi sebuah sistem terintegrasi.  

  Untuk pengembangan dan pembahasan selanjutnya terdapat saran-

saran dari penulis, antara lain : 

1. Membandingkan metodologi yang lebih relevan untuk implementasi 

sistem ERP sebelum memakainya.  

2. Untuk perusahaan yang ingin memakai sistem ERP SBO ada 

baiknya mencocokkan kebutuhan proses bisnis dengan modul dari 

SAP itu sendiri. 

3. Dalam tahapan evaluasi membutuhkan data yang akurat dan proses 

bisnis dari hulu ke hilir, dalam hal ini perusahaan yang telah 

memakai sistem ERP harus sudah cukup lama, minimal 5 -10 tahun. 

4. Sangat sulit untuk mengukur keberhasilan sistem ERP secara umum, 

tidak hanya ditekankan pada sisi teknis saja, tetapi juga dari sisi 

finansial, hal-hal tersebut terjadi dalam waktu yang lama. 

5. Perhatian terhadap perubahan, perlunya keahlian dalam mengelola 

perubahan. 

6. Dalam melakukan kontrol sistem /audit tidak terbatas pada satu 

metodologi saja. 


