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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah penulis menguraikan keseluruhan data yang telah diperoleh beserta 

pembahasannya, maka penulis dapat menyimpulkan hasil dari analisis sumber dan 

penggunaan kas pada Koperasi Pegawai Pemerintahan Kota Bandung. Adapun 

kesimpulan yang didapatkan penulis adalah sehagai berikut : 

1. Analisis sumher dan penggunaan kas pada Koperasi Pegawai Pemerintahan 

Kota Bandung ini dilakukan dengan cara membuat Neraca Komparatif antara 

dua periode akuntansi yaitu tahun 2005-2006 guna mengetahui adanya 

perubahan-perubahan yang terjadi yang dituangkan dalam besarnya persentase 

terhadap Sumber dan Penggunaan Kas yang ada, yang dapat dilihat dalam 

Tabel 4.l.3 

2. Dari Hasil Laporan Sumber dan Penggunaan Kas dapat terlihat bahwa : 

a) Sumber Kas KPKB paling banyak diperoleh dari Bank Niaga               

sebesar 31,31 %. Hal ini dikarenakan KPKB menambah pinjaman uang 

sebesar Rp. 1.287.291.583,00 yang berasal dari Bank Niaga. 

b) Penggunaan Kas KPKB paling banyak diperoleh dari Bank Mega         

sebesar 31,83 %. Hal ini dikarenakan KPKB melakukan pelunasan atas 

pinjamannya kepada Bank Mega sebesar Rp. 1.262.392.914,66 

3. Dari hasil analisis sumber dan penggunaan kas dapat terlihat bahwa 

penerimaan kas lebih besar dibandingkan dengan pegeluaran kas. Hal ini 

menunjukkan bahwa koperasi cukup efektif dalam mengelola kas dan 

besarnya modal yang ada di Koperasi Pegawai Pemerintahan Kota Bandung 

benar-benar dikelola dengan baik. 

4. Keadaan permodalan Koperasi Pegawai Pemerintahan Kota Bandung selalu 

berusaha terus menerus untuk menambah dan meningkatkan modal baik itu 

melalui pinjaman ke Bank maupun subsidi dari Pemerintah Daerah Kota 

Bandung. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas, maka penulis mencoba 

memberikan masukan yang diharapkan dapat berguna bagi Koperasi Pegawai 

Pemerintahan Kota Bandung. Masukan-masukan yang ingin penulis paparkan 

adalah sebagai berikut : 

1. Kepada pengurus koperasi, agar dapat lebih memperhatikan dalam 

pemberian pinjaman, khususnya pinjaman uang kepada para anggota, 

dimana masih sering terjadi ketidaksesuaian dengan besarnya uang yang 

diajukan oleh anggota, penyebabnya karena dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, yaitu : 

a) Jumlah simpanan yang disediakan untuk anggota tidak mencukupi. 

b) Kondite/Catatan buku anggota, dalam hal ini anggota sering 

menunggak atau tidak lancar dalam pembayarannya. 

c) Tidak sesuainya antara banyaknya pemohon anggaran yang ada pada 

bulan itu. 

2. Pinjaman ke Bank dapat membantu kelancaran dan ketepatan waktu 

pemberian pinjaman kepada anggota, namun apabila kita selalu 

mengandalkan dana pinjaman ke Bank akan beresiko bunga bank yang 

tinggi, oleh karena itu Koperasi Pegawai Pemerintahan Kota Bandung 

harus lebih teliti dalam melakukan pelunasan ke Bank sebelum jatuh 

tempo. 

3. Unit jasa telah mendapat order cukup baik, walaupun dalam pengadaan 

pakaian dinas, hanya sebagian kecil, oleh karena itu kepada pihak 

pengusaha harus melaksanakan prosedur dan aturan sebagaimana yang 

sudah ditetapkan dalam Rapat Anggota Tahunan. 

 


