BAB 5
SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) khususnya jenis
pengendalian tindakan belum diterapkan dengan baik. Hal ini
dikarenakan pembatasan perilaku, penilaian pratindakan, dan
akuntabilitas tindakan belum diterapkan secara efektif. Sedangkan
redundansi belum pernah dilakukan dan dinilai tidak terlalu
mendesak untuk diterapkan dalam KOPKAR WIMA. Belum
efektifnya penerapan pengendalian manajemen pada KOPKAR
WIMA juga disebabkan karena kemampuan dan kompetensi
sumber daya manusia khususnya karyawan dalam menjalankan
pekerjaan dan dalam menghadapi permasalahan pada KOPKAR
WIMA yang masih tergolong rendah dan terbatas.
2. SPM KOPKAR WIMA sepenuhnya belum berjalan dengan baik
sehingga mempengaruhi pencapaian kinerja koperasi, baik kinerja
manajerial maupun kinerja keuangan. Selama ini kinerja koperasi
hanya diukur dari jumlah Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagikan
kepada anggota aktif koperasi. Namun telah 3 tahun ini koperasi
tidak dapat membagikan SHU karena kondisi keuangan koperasi
sedang tidak stabil pasca ditemukannya permasalahan keuangan
pada tahun 2013 yang diakibatkan dari lemahnya pengendalian
dan pengawasan pada KOPKAR WIMA.
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5.2. Saran
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, serta simpulan yang
telah diperoleh, maka disarankan:
5.2.1. Bagi KOPKAR WIMA secara Umum
a. Saran bagi pengurus KOPKAR WIMA secara umum yang dapat
dilakukan dalam jangka waktu dekat antara lain:
1. Meninjau ulang dan melakukan pembaruan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga (AD&ART).
2. Memberikan informasi informal seperti perkembangan koperasi,
edukasi mengenai perkoperasian, membaca dan menganalisis
laporan keuangan, komitmen pengurus dan anggota, dan
sebagainya setiap awal periode kepengurusan atau saat situasi
tertentu kepada perangkat koperasi (pengurus, karyawan, dan
anggota).
3. Menyusun kembali hasil notulensi setiap Rapat Anggota dan
Rapat Pengurus dengan jelas terperinci dan disebarkan pada
seluruh anggota dan pengurus koperasi dalam bentuk surat
bertanda terima atau media online lainnya sehingga anggota
maupun pengurus yang hadir rapat maupun yang tidak hadir rapat
tetap bisa memperoleh informasi yang sama dan merata.

b. Saran bagi pengurus KOPKAR WIMA secara umum yang dapat
dilakukan dalam jangka waktu panjang yaitu:
1. Memberikan informasi formal koperasi seperti POS dan
mekanisme organisasional yang lain seperti job description,

108

pembagian

wewenang,

struktur

organisasi

dengan

jelas,

terperinci, dan mudah dipahami oleh perangkat koperasi
(pengurus, karyawan, dan anggota).

5.2.2. Bagi Pengurus di Masing-masing Unit Usaha KOPKAR
WIMA
a. Unit Simpan Pinjam dan Kantor Koperasi
Saran bagi pengurus KOPKAR WIMA di unit simpan pinjam
dan kantor koperasi yang dapat dilakukan dalam jangka waktu dekat
antara lain:
1. Memperjelas peraturan tentang pembatasan akses penggunaan
komputer dan penggantian password komputer secara rutin tiap
minggu atau bulan oleh karyawan simpan pinjam yang juga
kepala kantor.
2. Meninjau ulang pemisahan fungsi dan pembagian tugas karyawan
simpan pinjam, kepala kantor, dan staf administrasi.
3. Melakukan fungsi pengawasan secara langsung, sering, dan rutin
kepada karyawan setiap pagi atau setiap ada waktu luang dalam
bekerja.
Saran bagi pengurus KOPKAR WIMA di unit simpan pinjam
dan kantor koperasi yang dapat dilakukan dalam jangka waktu
panjang antara lain:

109

1. Menyusun perencanaan anggaran, perencanaan proyek atau
program unit simpan pinjam, dan deskripsi tindakan setiap awal
periode kepengurusan dan awal tahun.
2. Menyusun prosedur operasional standar (POS) dan mekanisme
organisasional yang lain dengan jelas seperti job description,
pendelegasian wewenang, struktur organisasi, terperinci, dan
mudah dipahami oleh karyawan simpan pinjam dan kantor
koperasi.
3. Melakukan penilaian tindakan karyawan dan pemeriksaan bukti
kepatuhan karyawan seperti laporan kegiatan atau dokumentasi
biaya secara rutin tiap semester atau tiap tahun.

b. Unit Toko
Saran bagi pengurus KOPKAR WIMA di unit toko yang dapat
dilakukan dalam jangka waktu dekat antara lain:
1. Memperjelas peraturan tentang pembatasan akses penggunaan
komputer dan penggantian password komputer secara rutin tiap
minggu atau bulan oleh karyawan dan manajer toko.
2. Memperjelas peraturan tentang akses kasir toko yang hanya boleh
dilakukan oleh karyawan toko dan manajer toko.
3. Meninjau ulang pemisahan fungsi dan pembagian tugas karyawan
toko dan manajer toko.
4. Melakukan fungsi pengawasan secara langsung, sering, dan rutin
kepada karyawan setiap pagi atau setiap ada waktu luang dalam
bekerja.
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5. Memberikan bukti penugasan kepada karyawan yang dinas luar
dengan menggunakan motor koperasi atau dengan memberikan
surat ijin pemakaian motor koperasi untuk keperluan koperasi.
Saran bagi pengurus KOPKAR WIMA di unit toko yang dapat
dilakukan dalam jangka waktu panjang antara lain:
1. Menyusun perencanaan anggaran, perencanaan proyek atau
program unit toko, dan deskripsi tindakan setiap awal periode
kepengurusan dan awal tahun.
2. Menyusun POS dan mekanisme organisasional yang lain seperti
job description, pendelegasian wewenang, struktur organisasi
dengan jelas, terperinci, dan mudah dipahami oleh karyawan
toko, manajer toko, dan koordinator toko.
3. Melakukan penilaian tindakan karyawan dan pemeriksaan bukti
kepatuhan karyawan seperti laporan kegiatan atau dokumentasi
biaya secara rutin tiap semester atau tiap tahun.

c. Unit Pujasera
Saran bagi pengurus KOPKAR WIMA di unit pujasera yang
dapat dilakukan dalam jangka waktu dekat antara lain:
1. Melakukan fungsi pengawasan secara langsung, sering, dan rutin
kepada karyawan setiap pagi atau setiap ada waktu luang dalam
bekerja.
2. Meninjau ulang pemisahan fungsi dan pembagian tugas
koordinator pujasera.
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Saran bagi pengurus KOPKAR WIMA di unit pujasera yang
dapat dilakukan dalam jangka waktu panjang antara lain:
1. Menyusun perencanaan anggaran, perencanaan proyek atau
program unit pujasera, dan deskripsi tindakan setiap awal periode
kepengurusan dan awal tahun.
2. Menyusun POS dan mekanisme organisasional yang lain seperti
job description, pendelegasian wewenang, struktur organisasi
dengan jelas, terperinci, dan mudah dipahami oleh karyawan dan
koordinator pujasera.
3. Melakukan penilaian tindakan karyawan dan pemeriksaan bukti
kepatuhan karyawan seperti laporan kegiatan atau dokumentasi
biaya secara rutin tiap semester atau tiap tahun.
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