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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

  Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1) Jenis-jenis Usaha yang terdapat pada Koperasi Keluarga Besar Semen 

Padang (KKSP) terdiri dari beberapa unit yaitu, Unit Toko, Unit Simpan 

Pinjam, Unit Varia Usaha, Unit Perdagangan Umum, Unit Umum, Unit 

Distribusi dan Transportasi, Unit Kontraktor dan Supplier, dan Unit 

SPBU. 

2) Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam pada Koperasi Keluarga Besar 

Semen Padang (KKSP) dilakukan oleh Unit Simpan Pinjam. Bentuk-

bentuk pinjaman yang ditawarkan oleh Unit Simpan Pinjam adalah 

Pinjaman Multiguna (Pinjaman Jangka Panjang), Pinjaman 

Khusus/Pinjaman Jangka Pendek, dan Pinjaman Kredit Pembelian 

Barang. 

3) Dilihat dari jumlah anggota yang aktif dan perkembangan permodalan dari 

tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, perkembangan Koperasi keluarga 

Besar Semen Padang (KKSP) terbilang cukup baik. 

4) Pada pelaksanaan kegiatan usaha Simpan Pinjam pada Koperasi keluarga 

Besar Semen Padang (KKSP) tidak terdapat kendala yang terlalu 

signifikan. 
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5) Sistem dan Prosedur Simpan Pinjam pada Koperasi keluarga Besar Semen 

Padang (KKSP) secara keseluruhan telah baik. Terdapat kerja sama yang 

baik antar anggota dengan pihak yang terkait dalam proses simpan pinjam. 

Pada setiap proses simpan pinjam melibatkan dokumen beberapa rangkap, 

hal ini ditujukan sebagai arsip bagi masing-masing pihak. Jadi, bila suatu 

saat terdapat masalah, masing-masing pihak yang terlibat memiliki bukti 

masing-masing. Kemudian, validasi atau proses pengesahan juga sangat 

berpengaruh pada dokumen-dokumen simpan pinjam. Hal ini 

menunjukkan bahwa tidak terdapat penyelewengan atau kecurangan 

dalam proses simpan pinjam, karena masing-masing pihak telah sama-

sama memvalidasi dokumen. 

5.2  Saran 

1) Proses pengolahan atau input data pada Unit Simpan Pinjam KKSP 

sebaiknya lebih ditingkatkan lagi dari segi teknologi karena meskipun 

sudah terkomputerisasi tetapi dengan teknologi atau aplikasi pengolahan 

yang lebih canggih proses kerja akan lebih mudah, cepat dan mengurangi 

resiko kesalahan. 

2) Seluruh anggota Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP) 

sebaiknya meningkatkan serta mempertahankan kesadaran dalam 

berkoperasi agar koperasi dapat memiliki manfaat dalam meningkatkan 

kesejahteraan hidup. 

 


