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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam 

Hiro Heling Kupang, penulis berhasil mengembangkan sistem informasi akuntansi 

yang baru dan nantinya dapat digunakan oleh koperasi. Berikut kesimpulan yang 

dapat diambil bila koperasi menerapkan sistem baru : 

1. Sistem yang baru nantinya mampu membantu pengurus dalam 

menjalankan kegiatan operasional karena sistem ini mampu menjurnal 

otomatis sesuai dengan input jenis transaksi. Sehingga pelayanan kepada 

anggota menjadi lebih baik dan cepat. 

2. Dengan kecepatan dan ketelitian input data, pemrosesan dan pelaporan 

keuangan juga menjadi lebih cepat dan lebih baik guna proses 

pengambilan keputusan. 

3. Semua jurnal dan laporan keuangan yang dibuat secara otomatis akan 

mengurangi beban kerja pengurus sehingga kinerja pengurus menjadi 

lebih maksimal. 

4. Sistem yang baru dibangun dengan interface yang ramah akan pengguna 

membuat sistem ini mudah untuk dipelajari dalam waktu yang singkat.  

5. Adanya otoritas akses bagi pengguna sistem yang banyak menjadikan 

sistem ini tergolong aman karena orang-orang yang memiliki wewenang 
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lah yang dapat mengakses sistem sehingga akan terhindar dari tindak 

kecurangan. 

6. Fasilitas diary user melalui history sistem membuat para pengguna sistem 

dapat mengetahui dan mengontrol sesama pengguna sistem. 

 

5.2. Saran 

Setelah adanya sistem yang baru Koperasi Simpan Pinjam Hiro Heling 

Kupang juga harus memikirkan beberapa hal antara lain : 

1. Kurangnya investasi yang dilakukan koperasi saat ini, membuat 

perkembangan koperasi menjadi kurang baik. Diharapkan nantinya 

koperasi mempertimbangkan berinvetasi untuk bangunan koperasi 

mengingat hingga saat ini operasional koperasi masih dilakukan dirumah 

salah satu pengurus koperasi yang jaraknya cukup jauh dari pusat kota. 

2. Kepemilikan bangunan sendiri akan memberikan dampak positif bagi 

koperasi karena akan memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada 

anggota karena jarak tempuh anggota dan koperasi menjadi lebih dekat.  

3. Besaran simpanan wajib yang ditetapkan saat ini dirasa masih sangat 

kecil untuk pengembangan koperasi. Koperasi sebaiknya mulai 

mempertimbangkan untuk menaikkan besaran simpanan wajib setiap 

bulanannya. Meskipun terkesan memberatkan bagi anggota namun 

simpanan ini juga akan kembali lagi ke anggota dalam bentuk pinjaman 

dan dapat ditarik lagi ketika anggota tersebut keluar dari keanggotaan 

koperasi. 
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4. Meskipun desain interface yang dibuat ramah pengguna, namun dalam 

pelaksaannya dibutuhkan pengguna yang setidaknya memiliki 

kemampuan dalam mengoperasikan perangkat elektronik agar lebih 

mudah dalam memahami fasilitas yang ada pada sistem. 

5. Agar pengguna sistem bisa cakap dalam menjalankan sistem sebaiknya 

koperasi melakukan pelatihan khusus kepada para pengurus yang akan 

mengoperasikan sistem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


