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BAB IV 

PENUTUP 

 Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat 

menyimpulkan beberapa kesimpulan dan sara hasil dari penelitian mengenai 

sistem akuntansi penghimpunan dana dan pengeluaran dana pada Koperasi 

Unit Desa  Bhakti Mandiri (KUD-Bhakti Mandiri) desa Bukit Harapan  

kecamatan Kerinci Kanan kabupaten Siak. Adapun kesimpulan dan saran 

penulis adalah sebagai berikut: 

4.1     Kesimpulan 

1. Sistem akuntansipenghimpunan dana pengeluaran dana pada 

Koperasi Unit Desa  Bhakti Mandiri (KUD-Bhakti Mandiri) desa 

Bukit Harapan kecamatan Kerinci Kanan kabupaten Siak, sistem 

penghimpunan dana dan pengeluaran dana sudah efektif dan 

efesien. 

2.Sistem penghimpunan dana pada KUD Bhakti Mandiri desa Bukit 

Hrapan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak menggunakan 

sistem dimana dana yang dihimpun diperoleh dari dana tabungan 

replanting dan TBS. 

3. Penghimpunan dana yang berasal dari tabungan replanting 

merupakan tabungan khusus para anggota UUO Bhakti Mandiri 

yang bekerjasama dengan Bank Bukopin Cabang Pekanbaru. 
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4. Penghimpunan dana yang berasal dari TBS merupakan hasil 

pokok KUD Bhakti Mandiri dimana penghimpunan dana terbesar 

ada pada TBS ( Tandan Buah Segar). 

5.Sistem pengeluaran dana pada KUD Bhakti Mandiri desa Bukit 

Harapan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak sistem 

dimana pengeluaran dikategorikan sesuai pengeluaran yang telah 

terjadi didalam KUD Bhakti Mandiri dan sesuai dengan sistem 

akuntansi. 

6. Kategori sistem pengeluaran dana KUD Bhakti Mandiri sebagai 

berikut: biaya produksi, adm dan umum, pembelian aset, bukti 

pengeluaran dan dokumen-dokumen pengeluaran. 

7. Hasil perhitungan melalui sistem akuntansi penghimpunan dana 

dan pengeluaran dana digunakan sebagai dasar untuk menentukan 

besarnya SHU yang akan dibagi disetiap akhir tahun. 

4.2      Saran 

 Setelah melakukan penelitian dan menyimpulkan hasil penelitian, 

penulis hanya memeberikan saran sebagai referensi  dan bahan 

pertimbangan dalam usaha perbaikan dan penyempurnaan  dalam 

menjalankan pengelolaan sistem akuntansipenghimpunan dana pengeluaran 

danaKoperasi Unit Desa  Bhakti Mandiri (KUD-Bhakti Mandiri) desa Bukit 

Harapan kecamatan Kerinci Kanan kabupaten Siak yaitu sebagai berikut: 
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1. Sebaiknya Koperasi Unit Desa  Bhakti Mandiri(KUD-Bhakti 

Mandiri) desa Bukit Harapan kecamatan Kerinci Kanan 

Kabupaten Siak  menggunakan sistem akuntansi yang sesuai 

agar lebih mudah dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai 

badan usaha. 

2. Hendaknya sistem  pencatatan penghimpunan dana pengeluran 

dana yang sudah berjalan dengan efektif dapat dipertahankan dan 

terus ditingkatkan sehingga efektifitas kerja dalam pengelolaan 

keuangan dapat ditingkatkan. 

3. Koperasi Unit Desa  Bhakti Mandiri (KUD-Bhakti Mandiri) desa 

Bukit Harapan kecamatan Kerinci Kanan kabupaten Siak, 

sebaikanya lebih meningkatkan pengawasan karena banyaknya 

UUO dan tempatnya yang terpisah-pisah sehingga sistem dapat 

terpastikan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

4. Sebaiknya setiap pengurus dapat menjalankan tugasnya dengan 

maksimal sesuai dengan porsinya masing-masing. 

 

 

 

 

 

 


