
85 
 

BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian “Rancang Bangun Sistem 

Informasi Koperasi Simpan Pinjam Pranata Sejahtera” adalah sebagai berikut. 

1. Metode pengembangan sistem Waterfall dapat digunakan dalam 

pembuatan sistem untuk Koperasi Simpan Pinjam Pranata Sejahtera. 

Karena dengan metode pengembangan sistem Waterfall pembuatan 

program menjadi lebih sistematis dan terstruktur. Pengerjaan 

dilakukan secara bertahap, jika tahap sebelumnya belum selesai 

tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Program benar-benar 

dirancang dari awal untuk meminimalisir kesalahan. Membuat 

waktu pembuatan menjadi lebih cepat dan teratur. 

2. Dapat disimpulkan bahwa sistem mempengaruhi pengambilan 

keputusan anggota dalam hal menyimpan dan meminjam dana. Dan 

mempengaruhi pengambilan keputusan pengurus dalam menyetujui 

pinjaman anggota. Dengan melihat informasi (melalui web maupun 

android) yang sudah ada, dapat membantu pengguna untuk 

menentukan langkah selanjutnya. Apakah ingin meminjam, atau 

menabung lebih banyak, atau menyetujui pinjaman anggota. 

Dibuktikan dengan hasil wawancara, 9 dari 10 responden menjawab 

sistem mempengaruhi mereka dalam pengambilan keputusan. 
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Sedangkan hanya 1 responden yang mengatakan masih ragu apakah 

sistem ini mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. 

3. Sistem ini mempermudah anggota dan pengurus dalam melihat 

informasi pinjaman dan tabungan yang mereka miliki di koperasi. 

Dengan sistem informasi yang online, juga tersedia dalam aplikasi 

mobile, membuat melihat informasi menjadi cepat dimana saja dan 

kapan saja. Dibuktikan dengan hasil wawancara, semua responden 

menjawab sistem ini mempercepat mereka dalam melihat pinjaman 

dan tabungan yang mereka miliki. 

4. Sistem ini cukup menyelesaikan masalah yang terjadi pada koperasi 

Pranata Sejahtera khususnya masalah sulitnya dalam melihat 

informasi yang dibutuhkan, transparansi, mengajukan pinjaman dan 

melihat simpanan. Dibuktikan dari hasil wawancara 7 orang 

responden menjawab sudah menyelesaikan masalah dan memenuhi 

harapan, 2 responden menjawab sebagian besar masalah sudah 

terselesaikan tapi belum semuanya, 1 responden menjawab belum 

menyelesaikan masalah. 

5.2 Saran 

 Beberapa saran untuk perkembangan penelitian berikutnya adalah: 

1. Tambahkan dampak sistem pengambilan keputusan disisi 

manajemen jika menggunakan platform Android. Karena sistem 

yang sekarang hanya anggota yang dapat menggunakan sistem 

informasi berbasis android (masih belum lengkap). Untuk kedepan 
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dapat ditambahkan pula AI (Artificial Intelligence) untuk 

pengambilan keputusan. 

2. Integrasi pengelolaan toko dan biaya operasional dalam aplikasi 

simpan pinjam. 

  


