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BAB V 

KESIMPULAN dan SARAN 

 

5.1. KESIMPULAN 

 Berdasar penelitian yang telah dilakukan pada KSU Kencana Mulya, 

peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Pada unit UKM Mart, penghitungan persediaan belum dilakukan dengan 

baik. Walaupun telah menggunakan Ms Excel sebagai system 

pendukung, namun hasilnya belum akurat. Mengakibatkan dalam 

melakukan pembelian persediaan, jumlah barang yang dibeli tidak terlalu 

banyak sebagai antisipasi terlalu banyaknya penumpukan barang. 

b. Terjadinya human eror pada saat pencatatan persediaan. Sering terjadi 

data ganda pada persediaan barang. 

c. Penyimpanan data transaksi pembelian belum terkomputerisasi, sehingga 

data transaksi pembelian mudah hilang dan tidak akurat.  

d. Keamanan yang tidak terjamin mengakibatkan data-data mengenai 

transaksi-transaksi di UKM Mart mudah diketahui oleh orang-orang yang 

tidak berwenang. 

e. Pencatatan tingkat keaktifan anggota melakukan transaksi di UKM Mart 

juga tidak terlaksana dengan baik. Karena selama ini, pencatatan 

dilakukan secara manual dan tidak selalu dicatat. Hal tersebut 

mengakibatkan data tidak akurat dan data sering hilang. 
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f.   Pada unit simpan pinjam, transaksi-transaksi telah didukung denga 

komputerisasi dengan baik. Namun dalam pencatatan laporan keuangan 

masih menggunakan Ms excel. Dan mengakibatkan waktu yang 

dibutuhkan menjadi lebih panjang. 

 

5.2. SARAN 

a. Perlunya pengembangan sistem komputerisasi khususnya pada Unit UKM 

Mart. Agar memudahkan dalam setiap transaksi-transaksinya terlebih 

dalam mengetahui tingkat keaktifan anggota dalam bertransasksi di UKM 

Mart.  

b. Pengembangan sistem pada UKM Mart dapat dengan pengaplikasian K-

System. Karena pada transaksi penjualan barang telah terdapat database 

anggota koperasi. Sehingga pada saat transaksi, kasir dengan mudah 

menginput data anggota yang telah bertransaksi. 

c. Pengembangan sumber daya manusia yang ada di KSU Kencana Mulya. 

Karena jumlah sumber daya manusia yang ada masih kurang, 

mengakibatkan terjadinya job description yang ganda khususnya pada 

UKM Mart. 

 

5.3. KETERBATASAN PENELITIAN 

Terdapat keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 

Keterbatasan dalam pnelitian ini antara lain: 
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a. Tidak terdapat transaksi simpan pinjam pada program K-System versi 

single user. Sehingga peneliti dalam menginput transaksi simpan 

pinjam, melalui transaksi kas masuk dan transaksi penambahan piutang 

atau nota debet. 

b. Penghitungan SHU dan bunga pinjaman anggota, menggunakan media 

Ms excel dalam melakukan penghitungannya. Karena pada program K-

System, belum terdapat fasilitas untuk menghitung SHU dan bunga 

pinjamman anggota di koperasi. 

c. Program K-System pada penelitian ini, belum mendukung dalam 

pengolahan transaksi simpan pinjam anggota koperasi. Dikarenakan 

program K-System untuk saat ini lebih mendukung ke arah transaksi 

penjualan dan pembelian KSU Kencana Mulya.  
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