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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya

mengenai aplikasi pengolahan data simpan pinjam pada Lembaga Keswadayaan

Masyarakat Tunas Harapan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pengolahan data simpan pinjam Lembaga Keswadayaan Masyarakat Tunas

Harapan Pelembang masih dilakukan secara manual. Proses pencatatan

simpanan dan peminjaman masih menggunakan kertas kwitansi dan buku-

buku. Sedangkan dalam pembuatan laporan rekap data simpan pinjam

Lembaga Keswadayaan Masyarakat Tunas Harapan Palembang sudah

menggunakan aplikasi yang cukup baik yaitu Microsoft Excel akan tetapi

sejauh ini masih banyak kelemahan diantaranya pencarian data masih lambat,

apabila sheet yang diolah terlalu banyak maka pengguna akan kesulitan

dalam mencari data.

2. Dengan adanya aplikasi yang baru dapat mengurangi hambatan dalam

pengolahan data simpan pinjam pada Lembaga Keswadayaan Masyarakat

Tunas Harapan Palembang. Aplikasi yang dibuat ini menggunakan bahasa

pemrograman PHP dan database MySQL, yang terdiri dari tabel admin, tabel

anggota_ksm, tabel data_simpanan, tabel data_pinjaman, dan tabel jaminan.

Pada aplikasinya terdapat beberapa form untuk halaman utama, antara lain:

Form Home, Form Profile, Form Ketentuan, Form Registrasi, Form login,

Form Registrasi Anggota, Form Daftar Anggota, Form Jaminan, Form Print

Jaminan, Form Print Surat Perjanjian Hutang. Setelah melakukan login

terdapat menu untuk pengolahan data yaitu pengolahan data anggota,

pengolahan data simpanan yang terdiri dari menu tambah simpanan serta

hasil dari data yang telah diinputkan, pengolahan data pinjaman yang terdiri

dari menu tambah angsuran dan hasil dari data yang telah diinputkan serta

terdapat menu manajemen laporan.
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5.2 Saran

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis memberikan saran

yang dapat dijadikan masukanyang bermanfaat bagi Lembaga Keswadayaan

Masyarakat Tunas Harapan Palembang. Adapun saran-saran yang penulis berikan

yaitu:

1. Penulis menyarankan sebelum aplikasi ini di gunakan sebaiknya pemakai atau

user pada Unit Pengelola Keuangan Lembaga Keswadayaan Masyarakat

Tunas Harapan Palembang dapat melakukan pelatihan terlebih dahulu

sebelum menggunakan aplikasi ini untuk menghindari kekeliruan dalam

melakukan proses pemasukkan data dan pencarian data sehingga hasil yang

didapat sesuai dengan apa yang diharapkan.

2. Penulis menyarankan perlu adanya evaluasi secara berkala terhadap program

aplikasi pengolahan data simpan pinjam untuk melihat apakah aplikasi ini

sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada.


