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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1.  KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian permasalahan dan pembahasan tentang 

penyusunan laporan skripsi yang berjudul “SISTEM INFORMASI 

PEMBIAYAAN SYARIAH BERBASIS MULTIUSER PADA LEMBAGA 

KEUANGAN SYARIAH KOPERASI MAHASISWA UNIVERSITAS 

SEBELAS MARET “ dapat diambil kesimpulan bahwa  

1. Sistem yang digunakan dalam sistem pembiayaan syariah pada Lembaga 

Keuangan Syariah Koperasi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret 

Surakarta saat ini masih menggunakan sistem single user, oleh karena itu 

penulis membuatkan aplikasi sistem pembiayaan syariah secara multiuser 

sehingga dapat memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi 

pembiayaan syariah.. 

2. Produk dari pembiayaan syariah ini adalah pembiayaan Murabahah yaitu 

pembiayaan yang timbul karena terjadinya jual beli barang dengan harga 

asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati di muka, dan  

pembiayaan Musyarakah yaitu akad kerja sama antara dua belah pihak 

atau lebih dimana masing-masing memberikan kontribusi dana dengan 

kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama 

sesuai kesepakatan.Pembiayaan syariah musyarakah dan murabahah ini 

sangat bermanfaat bagi anggota dalam mengembangkan usaha dan 

investasi secara syariah islam, halal dan bebas dari riba. 



 
 

176 
 

3. Laporan skripsi ini disusun berdasarkan perancangan sistem yang terdiri 

dari Bagan Alir Dokumen, Diagram Arus Data ( DAD ), Hierarcy proses 

input output (HIPO) Desain Input Output, Desain Database dan Desain 

Teknologi. 

4.  Adapun aplikasi dalam sistem pembiayaan syariah ini terdiri dari menu-

menu antara lain : File, Admin, Laporan dan Utility. Menu File terdiri dari 

: Input anggota dan mutasi anggota. Menu Admin terdiri dari : Transaksi 

Simpanan saham, Pengambilan saham, Pembaiyaan dan angsuran.Utility 

terdiri dari konfigurasi sistem dan Keluar untuk mengakiri program. 

5. Adapun tabel database yang digunakan dalam pembiayaan syariah dalam 

sistem informasi pengolahan data ini yaitu anggota.dbf, simpan.dbf, 

ambil.dbf, pinjam.dbf, angsur.dbf, pelunasan.dbf, mutasi.dbf, “  

6. Laporan-laporan yang dihasilkan dari pengolahan data sistem pembiayaan 

syariah meliputi : laporan data anggota, laporan data simpanan saham, 

laporan data pengambilan saham, laporan data pembiayaan,  laporan data 

angsuran, laporan data mutasi dan laporan pembagian SHU. 

 

6.2. SARAN  

Dengan terselesainya penyususan skripsi ini penulis berharap 

sistem pembiayaan syariah Lembaga Keuangan Syariah di Koperasi 

Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta ini dapat bermanfaat bagi 

efisiensi dan efektifitas sistem pengolahan data khususnya masalah 

pembiayaan syariah di Koperasi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret 
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Surakarta, untuk mendaya gunakan sistem pengolahan data, penulis dapat 

memberiakan output saran antara lain sebagai berikut. 

1. Sebaiknya sistem pengolahan data pembiayaan syariah berbasis multiuser 

ini dapat segera di realisasikan untuk memperbaiki sistem lama dimana 

pengolahan data masih menggunakan cara manual dan perlu adanya 

pembaruan sistem untuk dikemudiaan hari 

2. Ketua Koperasi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta 

hendaknya  segera mengadakan pelatihan terhadap staf administrasi 

keanggotaan dan unit pembiayaan syarian tentang pengoperasian sistem 

informasi pembiayaan syariah ini demi peningkatkan kinerja yang lebih 

baik. 

3. Jika akan diadakan pengembangan penelitian lebih lanjut pada sistem 

informasi pembiayaan berbasis multiuser di Lembaga Keuangan Syariah 

Koperasi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret ini dapat di kembangan 

lagi  menjadi sistem informasi simpanan dan simpanan berjangka berbasis 

multiuser. 

 

 
 


