Politeknik Negeri Sriwijaya
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis menyimpulkan dari keseluruhan pembahasan yang
telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Pada bab ini juga disampaikan
beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh pihak Koperasi Karyawan
Muamalat Palembang.
5.1. Kesimpulan
Kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembangunan Sistem Informasi
Koperasi Simpan Pinjam pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Palembang
adalah:
1. Sistem informasi koperasi simpan pinjam dibangun dengan menggunakan
bahasa pemrograman PHP dan database MySQL yang dapat memudahkan
karyawan atau anggota dalam memperoleh informasi mengenai info anggota,
simpapan serta pinjaman, mempermudah karyawan dalam melakukan
pinjaman, mempermudah admin dalam mengelola kegiatan koperasi yaitu
mengelola data anggota, data simpanan, data pinjaman, data angsuran, data
usaha dan perhitungan sisa hasil usaha (SHU) serta dapat memudahkan ketua
koperasi dalam melihat laporan kegiatan koperasi yaitu laporan anggota,
laporan simpanan, laporan pinjaman, laporan angsuran, laporan usaha dan
laporan perhitungan sisa hasil usaha (SHU).
2. Penulis membangun sistem informasi koperasi simpan pinjam dengan
menggunakan model RUP (Rational Unified Process) yang menyediakan
pendefinisian struktur sistem yang baik.
3. Halaman anggota terdiri dari info anggota, simpanan dan pinjaman yang berisi
form pinjaman untuk mengajukan pinjaman yang akan dikirimkan ke admin
dan selanjutnya akan di verifikasi.
4. Halaman Admin terdiri dari pengolahan data anggota, data simpanan, data
pinjaman, data angsuran, data usaha dan perhitungan sisa hasil usaha (SHU).
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5. Halaman ketua terdiri dari beberapa output yaitu, laporan anggota, laporan
simpanan, laporan pinjaman dan laporan angsuran, laporan usaha dan laporan
sisa hasil usaha (SHU).

5.2. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan beberapa saran yang
dapat dipertimbangkan oleh pihak Koperasi Karyawan Muamalat Palembang
terutama pihak pengelola koperasi dalam menjalankan kegiatan koperasi dengan
menggunakan sistem yang telah dibuat oleh penulis. Adapun saran yang penulis
sampaikan yaitu sebagai berikut:
1. Sistem Informasi yang telah dibangun ini sebaiknya digunakan secara berkala
sehingga apabila terjadi kekurangan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai
dengan kebutuhan Admin atau pengelola Koperasi Karyawan Muamalat
Palembang.
2. Diharapkan sistem informasi ini dikembangkan lebih baik lagi dan lebih luas
cakupannya agar dapat terimplementasi dengan baik sesuai dengan tujuan
pembuatan sistem informasi karena sistem ini tentunya masih terdapat
kekurangan baik dari segi pemrograman maupun dari segi keamanan.
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