BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka
penulis menarik kesimpulan dan mengajukan beberapan saran yang berhubungan
dengan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya.
5.1. Kesimpulan
Dari hasil pembahasan sebelumnya terdapat beberapa masalah di Koperasi
Harapan Warga. Dengan dibangunya sistem informasi ini maka dapat ditarik
beberapa kesimpulan yaitu :
1. Sistem Informasi ini diharapkan dapat mempermudah bendahara dalam
proses

mencari

angsuran

pinjaman

para

anggota

koperasi

dan

menggantikan cara penyimpanan data yang tadinya berbentuk berkas
kertas menjadi data yang tersimpan dalam sebuah database.
2. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan mempermudah dalam menghitung
total keseluruhan angsuran pinjaman yang diajukan oleh anggota koperasi
dan selain itu aplikasi ini dapat menggantikan proses perhitungan angsuran
pinjaman yang manual menjadi otomatis dengan sistem.
3. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan proses pembuatan laporan
simpanan dan pinjaman menjadi lebih mudah, efisien dan efektif. Dengan
fitur pencetakan maka setiap laporan yang ada dapat langsung di cetak.
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5.2.

Saran
Agar sistem yang di usulkan dapat di gunakan dengan berjalan sesuai

dengan yang di harapkan, maka ada beberapa saran yang dapat dijadikan bahan
pertimbangan yaitu :
1. Diharapkan kedepannya dibuat sistem berbasis online untuk sistem
pendaftaran dan pengajuan pinjaman online.
2. Diharapkan kedepannya ada pengembangan dari sistem yang sudah ada
yang menyesuaikan dengan kebutuhan koperasi kedepannya.
3. Perlu adanya dukungan dari pihak koperasi untuk pengembangan sumber
daya manusia khusunya dibidang IT untuk memperoleh hasil yang
maksimal terhadap pemanfaatan program sistem informasi simpan pinjam
ini, dan juga diharapkan untuk selalu melakukan perawatan terhadap
sistem yang diusulkan serta memperbaharui informasi-informasi yang
dibutuhkan oleh pengurus dan anggota.
4. Bagi peneliti lain yang hendak mengembangkan program/hasil penelitian
penulis, diharapkan dapat melakukan penyempurnaan terhadap sistem,
seperti halnya peningkatan security / keamanan terhadap sistem dan
menambah serta melengkapi fitur-fitur lainnya yang mendukung kegiatan
operasional Koperasi Harapan Warga seperti transaksi penarikan simpanan
maupun perhitungan SHU (Sisa Hasil Usaha).

