
BAB V 

KASIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

Dari hasi pembahasan dan penelitian yang dilakukan oleh penulis pasa bab 

sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, diantaranya adalah : 

1. Untuk penetapan gaji yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai RSUP. Dr. 

Hasan Sadikin Bandung adalah berdasarkan UMR (Upah Minimum Regional) 

kota Bandung yang diberikan setiap bulannya secara rutin kepada para 

pegawai. Selain gaji pokok yang diberikan secara rutin para pegawai akan 

mendapatkan penghasilan tambahan seperti insentif, bonus dan sewaktu-waktu 

mereka akan mendapatkan tunjangan, misalnya tunjangan hari raya atau 

tunjangan lainnya. Diluar dari itu para pegawai akan mendapatkan SHU (Sisa 

Hasil Usaha) yang akan diberikan oleh perusahaan pada akhir tahun. 

2. Pada Koperasi RSUP. Dr. Hasan Sadikin Bandung terdapat pengurus dan 

karyawan. Bedanya adalah seorang pengurus tidak hanya menempati jabatan 

pada Koperasi RSUP. Dr. Hasan Sadikin Bandung tetapi dia juga adalah 

seorang pegawai pada instansi lain di lingkungan RSUP. Dr. Hasan Sadikin 

Bandung dan seorang pengurus sifatnya tidak tetap karena akan diganti setiap 

5 tahun sekali, sedangkan untuk karyawan mereka adalah tenaga kontrak yang 

akan diperpanjang setiap 1 tahun sekali dengan catatan apabila karyawan 

tersebut dapat menunjukan pretasinya dalam bekerja. Karyawan tersebut 

sifatnya tetap, selain itu seorang karyawan tidak tercatat sebagai pegawai pada 

instansi lain di lingkungan RSUP. Dr. Hasan Sadikin Bandung. 

3. Dalam proses pembayaran gaji untuk pegawai Koperasi dilakukan secara 

tunai, dengan cara pembayaran seperti ini dapat terjadi beberapa hambatan 

seperti, pemberian gaji memerlukan waktu yang cukup lama yang akan 

mengakibatkan antrian yang cukup panjang. 



5.2 Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis akan 

mencoba memberikan saran kepada Koperasi Pegawai RSUP. Dr. Hasan Sadikin 

Bandung, yaiti : 

1. Untuk anggota Koperasi RSUP. Dr. Hasan Sadikin Bandung semuanya hanya 

berasal dari pegawai tetap, honor, dan kontrak RSUP. Dr. Hasan Sadikin 

Bandung, penulis berharap pada jangka waktu panjang Koperasi dapat 

memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk iktu serta menjadi 

anggota Koperasi yang tentunya dengan syarat dan cara-cara yang ditentukan 

oleh Koperasi apabila dilihat dari peningkatan anggota simpan wajib akan 

semakin besar dan juga untuk mencapai cita-cita Koperasi agar dapat 

meningkatkan kesejahteraan anggotanya. 

2. Lebih selektif dalam memberikan kredit dan intensif dalam penagihan 

sehingga piutang cepat tertagih dan tidak ada lagi penyusutan atau 

penghapusan piutang. 

3. Karena dalam pemberian gaji Koperasi masih secara tunai maka penulis akan 

memberikan saran pemberian gaji dilakukan dengan sistem transfer, karena 

dengan menggunakan sistem tersebut akan lebih efektif dan efisien. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


