
BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Profil Desa Kalidawir 

Gambar 4.1 

Peta Kecamatan Kalidawir 

a. Kondisi Geografi 

 

b. Wilayah Desa Kalidawir pada wilayah dataran rendah, dengan 

koordinat antara 26 Derajat Celcius, dengan luas 612.685 km
2
 atau –

ha, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : 

a) Sebelah Utara : Desa Salakembang 

b) Sebelah Timur : Desa Ngubalan 

c) Sebelah Selatan : Desa Sukorejo Kulon 

d) Sebelah Barat : Desa Karangtalun 

c. Kependudukan 



Jumlah penduduk Desa Kalidawir berdasarkan jenis kelamin : 

a) Penduduk Laki-laki : 2.599 jiwa 

b) Penduduk perempuan : 2.663 jiwa 

2. Profil KSU Malindo Artha 

a. Sejarah Koperasi Serba Usaha (KSU) Malindo Artha 

Koperasi adalah merupakan lembaga ekonomi mikro yang 

berfungsi untuk mensejahterakan masyarakat, namun saat ini 

pemerintah memberikan perhatian besar kepada koperasi-koperasi di 

Indonesia. Program unggulan ini dimaksudkan dapat menjadi pilar 

penggerak ekonomi kemasyarakatan sehingga diharapkan dapat 

merambah sampai kepada masyarakat yang tingkat sosial ekonominya 

rendah. 

Koperasi Serba Usaha (KSU) Malindo Artha didirikan oleh  

para pengusaha kecil dan menengah pada 1 Juli 2003 yang 

memberikan solusi dalam mengatasi kesulitan untuk mendapatkan 

permodalan. Salah satu kegiatannya koperasi simpan pinjam untuk 

memenuhi tujuannya adalah dengan cara memberikan pinjaman modal 

kerja kepada masyarakat yang sebagian besar merupakan pengusaha 

ekonomi golongan menengah ke bawah. Pemberian pinjaman ini lebih 

diutamakan pada upaya untuk memperbaiki ekonomi rakyat di sekitar 

koperasi dan menunjang pembangunan  

nasional. 

Malindo yang merupakan nama Koperasi Serba Usaha (KSU) 

di Kalidawir ini berasal dari kata Malaysia dan Indonesia yang 

kemudian disingkat menjadi Malindo. Hal yang didasarkan bahwa 

dahulu terdapat anggota yang pernah bekerja di Malaysia dan akhirnya 



pulang ke Indonesia untuk merintis berdirinya Malindo Artha bersama 

anggota Malindo Artha lainnya. 

 Pada awalnya berdirinya, Malindo Artha hanya melayani 

pemberangkatan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang akan berangkat 

keluar negeri dengan tujuan ke negara, seperti negara-negara di Asia, 

Timur Tengah dan lain-lain. Namun, sering dengan perkembangannya, 

saat ini Malindo Artha juga banyak melayani calon anggota yang 

mempunyai usaha diberbagai sektor, seperti sektor simpan-pinjam 

yang diperuntukan bagi anggota yang mempunyai usaha di bidang, 

seperti pertanian, perdagangan, pertambangan, dan peternakan. Selain 

itu, Koperasi Serba Usaha (KSU) Malindo Artha saat ini juga 

melayani dalam hal travelling, pembayaran listrik, dan angsuran BPJS, 

penitipan HER kendaraan sepeda motor, serta pembelian pulsa telepon 

dan listrik. 

 Saat ini, Koperasi Serba Usaha (KSU) Malindo Artha memiliki 

3 unit. Kantor utama Koperasi Serba Usaha (KSU) Malindo Artha 

Unit I terletak di Jalan Raya Karangtalun, Kecamatan Kalidawir, 

Tulungagung. Dengan keadaan geografis berada di wilayah desa 

Karangtalun secara administrasi berada di bawah pemerintahan 

kecamatan Kalidawir Kabupaten tulungagung. Desa Karangtalun 

mempunyai luas 743,610 Ha, dengan batas desa sebgai berikut : 

a. Sebelah Utara  : Desa Jabon 

b. Sebelah Selatan  : Desa Sukorejo Kulon 

c. Sebelah Barat  : Desa Sukorejo Kulon dan Desa 

Kalidawir 

d. Sebelah Timur  : Desa Pakisaji 



Sedangkan mata pencaharian penduduk desa sebagian besar 

petani, tenaga kerja diluar negeri, berwirausaha dan sebagai pegawai 

pemerintah. 

Untuk cabang kedua, yaitu Koperasi Serba Usaha (KSU) 

Malindo Artha II terletak di daerah Pasar Ngemplak yang beralamat di 

Jalan Raya Abdul Fatah Nomor 14 Tulungagung. Sedangkan, cabang 

ketiga, yaitu Koperasi Serba Usaha (KSU) Malindo Artha Unit III 

terletak di Jalan Raya Demuk Nomor 9, Ngunut, Tulungagung. 

b. Badan Hukum Kopeasi Malindo Artha 

Badan Hukum : No. 188.2/61/BH/424.75/VI/2003 tanggal 19 Juni 

2003 

c. Visi Misi 

a) Visi Koperasi Serba Usaha (KSU) Malindo Artha yaitu menjadi 

koperasi terpercaya dan mampu melayani kebutuhan permodalan 

anggota. 

b) Misi Koperasi Serba Usaha (KSU) Malindo Artha 

1) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan calon anggota 

melalui budaya koperasi yang baik. 

2) Memberikan pelayanan pinjaman dan simpanan anggota dan 

calon anggota dengan cepat. 

3) Menigkatkan pertumbuhan ekonomi. 

4) Menjadikan tempat penyimpanan yang aman dan terpercaya. 

5) Menjalin komunikasi usaha antar anggota. 

d. Motto Lembaga 

Motto dari Koperasi Serba Usaha (KSU) Malindo Artha adalah 

“Sukses Anda Sukses Kami”. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

Koperasi Serba Usaha (KSU) Malindo Artha tanggap serta cepat 



dalam melayani anggota dan calon anggota dalam menyelesaikan 

permasalahan mereka. 

e. Budaya Koperasi 

“Terpercaya, Profesional dan Pelayanan Cepat”. 

f. Tugas Pokok Pengurus KSU Malindo Artha 

Tugas pengurus ialah: 

1) Mewakili koperasi dimuka dan diluar pengadilan 

2) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta 

pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran 

Dasar 

3) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan kemanfaatan 

koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan rapat 

anggota. 

Susunan pengurus terdiri dari Ketua, Sekertaris dan Bendahara yang 

mempunyai tugas masing-masing sebagai berikut : 

1. Ketua, mempunyai tugas antara lain ; 

a) Memimpin, mengkoordinasi, mengawasi pelaksanaan tugas 

anggota Pengurus, Manajer dan Karyawan 

b) Memimpin Rapat Anggota/Rapat Anggota Tahunan 

c) Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Rapat 

Anggota/Rapat Anggota Tahunan 

d) Memimpin rapat Pengurus, rapat Pengurus dengan Badan 

Pemeriksa/Manajer 

e) Memberikan keputusan terakhir dalam kepengurusan koperasi 

dengan memperhatikan usul/saran/pertimbangan dari anggota 

pengurus lainnya maupun manajer 



f) Mensahkan surat masuk dan keluar bersama Sekertaris untuk 

kegiatan dalam bidang ideal koperasi, tata usaha, personalia 

dan sebagainya. 

g) Mengesahkan surat masuk dan keluar bersama Bendahara 

untuk kegiatan bidang keuangan. 

2. Sekertaris, mempunyai tugas antara lain : 

a) Menyelenggarakan dan memelihara buku organisasi dan 

semua arsip 

b) Memelihara tata kerja, merencanakan peraturan khusus serta 

ketentuan lain 

c) Merencanakan kegiatan operasional bidang ideal meliputi 

program pendidikan, penyuluhan dan sebagainya 

d) Mensahkan semua surat dan buku yang menyangkut bidang 

kesejahteraan bersama Ketua 

e) Bertanggungjawab dalam bidang administrasi organisasi 

kepada Ketua 

f) Mengadakan hubungan dengan Bendahara dan Manajer dalam 

bidang yang berkaitan 

3. Bendahara, mempunyai tugas antara lain : 

a) Merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi 

b) Mencari dana baik dari anggota yang berupa simpanan maupun 

dari yang bukan anggota dengan syarat yang ringan 

c) Memelihara harta kekayaan Koperasi 

d) Mengatur pengeluaran uang (biaya) agar tidak melebihi 

anggaran yang telah ditetapkan 



e) Mempersiapkan data dan informasi bidangnya dalam rangka 

menyusun laporan organisasi baik untuk rapat anggota tahunan 

maupun untuk pihak yang diperlukan 

f) Membimbing dan mengawasi pekerjaan Manajer dalam bidang 

administrasi uang dan administrasi barang sesuai dengan sistem 

yang dianut 

g) Melakukan pemeriksaan secara langsung jumlah uang kas dan 

jumlah persediaan barang dan disesuaikan dengan catatan 

h) Mengambil langkah pengamanan tertentu untuk mencegah 

kerugian koperasi atas nama tugasnya Bendahara bertanggung 

jawab kepada Ketua. 

4. Bagian Umum, mempunyai tugas : 

a) Melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan 

rumah tangga Koperasi Malindo Artha 

b) Melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan surat 

menyurat 

c) Melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan 

karyawan 

5. Bagian administrasi Keuangan, mempunyai tugas : 

a) Mengatur dan melaksanakan yang berhubungan dengan urusan 

kas, 

b) Mengatur dan melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan masalah administrasi keuangan/pembukuan 

c) Melaksanakan pembukuan sesuai dengan sistem yang telah 

ditetapkan berdasarkan bukti yang sah 

d) Menyimpan/ memelihara semua bukti pembukuan secara 

teratur sesuai dengan peraturan yang berlaku 



e) Menyimpan data keuangan untuk menyusun laporan keuangan 

yang berupa Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba beserta 

lampiran dan penjelasannya. 

6. Bagian jasa kredit dan jasa lain, mempunyai tugas antara lain : 

a) Membantu manajer dalam segala kegiatan yang  behubungan 

dengan masalah kredit pada bagian jasa kredit dan masalah jasa 

yang bersangkutan pada bagian jasa lain. 

b) Mengumpulkan data untuk menyusun rencana kebutuhan 

kredit, mengajukan kredit dan mengawasi kredit dan jasa yang 

bersangkutan 

c) Melaksanakan administrasi yang berhubungan dengan 

permintaan dan pemberian kredit dan yang berhubungan jasa 

yang bersangkutan 

d) Bertanggung jawab kepada manajer atas pelaksanaan kredit dan 

jas lain yang bersangkutan. 

7. Bagian gudang mempunyai tugas antara lain: 

a) Membantu dan melaksanakan segala kegiatan yang 

berhubungkan dengan pembelian barang (logistik) 

b) Merencanakan dan melaksanakan pembelian barang dan 

administrasinya 

c) Membantu dan melaksanakan segala kegiatan yang 

berhubungan dengan penyimpanan barang di gudang 

d) Memelihara dan mengamankan dan melaksanakan administrasi 

barang di Gudang 

g. Struktur Organisasi, Keanggotaan, dan Permodalan Koperasi Serba 

Usaha (KSU) Malindo Artha 

a. Struktur Organisasi 



Gambar 4.2 

Struktur Organisasi KSU Malindo Artha 

 

 

STRUKTUR ORGANISASI KSU MALINDO ARTHA 

 

Ketua   : Drs. Sudja’i 

Sekretaris   : Ahmad Shodiq 

Bendahara   : Anik Entriani 

Pengawas   : 1. Suwarti 

        2. Basri Mustofa 

Manajer   : Nur kholis S 

Bagian Pinjaman  : Tri Wahyudi 

Bagian Buku  : Etik Diah K 

Kasir   : Kholis Amiroh 



Bagian Dana Permodalan : Suwandi 

Petugas Lapangan  : 1. Lukman Asrori  

        2. Rudi Asnawi 

b. Keanggotaan 

Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus sebagai 

pengguna jasa koperasi. Maju mundurnya Koperasi dipengaruhi 

anggota, Koperasi dapat berkembang dengan baik bilamana 

anggota dan pengurus merasa berkepentingan terhadap kemajuan 

koperasi. Adapun jumlah anggota pada Koperasi Malindo Artha 

tahun 2018-2019 sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Keanggotaan 

 
NO URAIAN 2018 2019 

1 Calon Anggota  288 298 

2 Anggota Penuh 112 112 

Sumber : Data yang diolah 

c. Permodalan KSU Malindo Artha  

Walaupun bukan merupakan bentuk perkumpulan modal 

tetapi sebagai suatu badan usaha, koperasi dalam menjalankan 

usahanya tetap memiliki modal. Modal sebagaimana diketahui 

adalah merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting. 

Salah satu untuk membantu permodalan KSU Malindo Artha 

adalah dari simpanan SHU anggota. Berikut data perkembangan 

permodalan yang diperoleh KSU Malindo Artha: 

 

 

 

 

 



  Tabel 4.2 

Permodalan 

 
NO.  URAIAN TAHUN 2018 TAHUN 2019 

1 Simpanan Pokok Rp. 30.000.000 Rp. 30.000.000 

2 Simpanan Wajib Rp. 112.800.000 Rp. 130.800.000 

3 Simpanan Khusus Rp. 698.293.920 Rp. 678.293.900 

 Rp. 841.093.920 Rp. 839.093.900 

 

d. Kegiatan Rapat 

Kegiatan rapat mempunyai peranan penting dalam 

menentukan maju atau mundurnya tata kehidupan Koperasi, karena 

rapat membahas persaoalan yang timbul dalam kegiatan Koperasi 

yang kemudian akan dicari jalan cara penyelesaiannya untuk 

mengatasi persoalan dalam program kerja Koperasi. 

Penyelenggaraan rapat merupakan kewajiban bagi pengurus 

Koperasi. Berbagai macam rapat Koperasi yang dilaksanakan oleh 

Koperasi Malindo Artha, antara lain : 

Tabel 4.3 

Kegiatan Rapat 

 
NO JENIS RAPAT REALISASI 

1 Rapat Pengurus Setiap Bulan Sekali 

2 Rapat Pengawas dan 

Pengurus 

Setiap Semester 

3 Rapat Anggota Tahunan Satu Tahun Sekali pada bulan 

Januari 

4 Rapat RK dan RAPB Setiap setahun sekali 

Sumber : Data yang diolah 

e. Buku-buku Administrasi Koperasi Malindo Artha 



Kelengkapan sarana administrasi merupakan salah satu 

kunci keberhasilan dalam pengelolaan Koperasi Malindo Artha, 

pada Koperasi Maindo Artha kelengkapan administrasi buku sangat 

baik dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

 

1. Buku Pokok 

Tabel 4.4 

Buku Pokok 

 
NO JENIS BUKU ADA/ 

TIDAK 

DIKERJAKA/ 

TIDAK 

1 BK Daftar Anggota ADA DIKERJAKAN 

2 BK Daftar Pengurus ADA DIKERJAKAN 

3 BK Daftar Pengawas ADA DIKERJAKAN 

4 BK Daftar Karyawan ADA DIKERJAKAN 

5 BK Daftar Simpanan ADA DIKERJAKAN 

6 BK Notulen Rapat 

Anggota 

ADA DIKERJAKAN 

7 BK Notulen Rapat  

Pengurus 

ADA DIKERJAKAN 

  Sumber : Data yang diolah 

2. Buku Penunjang 

Tabel 4.5 

Buku Penunjang 

 
NO JENIS BUKU ADA/ 

TIDAK 

DIKERJAKAN/ 

TIDAK 

1 BK Tamu ADA DIKERJAKAN 

2 BK Notulen Pengawas ADA DIKERJAKAN 

3 BK Anjuran Pejabat ADA DIKERJAKAN 

4 BK Agenda ADA DIKERJAKAN 



5 BK Ekspedisi ADA DIKERJAKAN 

6 BK Inventaris ADA DIKERJAKAN 

7 BK Saran Pengawas ADA DIKERJAKAN 

8 BK Saran Anggota ADA DIKERJAKAN 

    Sumber : Data yang diolah 

B. Hasil Temuan 

Sesuai dengan hasil pengumpulan data yang dilaksanakan dalam 

penelitian ini, mulai dari wawancara sebagai instrument utama, dokumentasi 

dan observasi, maka peneliti akan menyajikan paparan data hasil temuan 

sebagai berikut. 

1. Produk Jasa yang ditawarkan KSU Malindo Artha dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan kepada anggota 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh 

peneliti, pertama mengenai produk jasa apa saja yang ditawarkan oleh 

Koperasi Malindo Artha Kalidawir Tulungagung, banyak produk yang 

ditawarkan. Keberadaan produk jasa tersebut dilaksanakan tak lain guna 

menunjang atau meningkatkan kesejahteraan anggotanya.  

Secara garis besar terdapat beberapa produk yang ditawarkan oleh 

Koperasi Malindo Artha Kalidawir Tulungagung, mulai dari produk 

simpan pinjam, produk simpanan, dan simpanan berjangka. Beberapa 

produk jasa tersebu merupakan produk yang disediakan oleh Koperasi 

Malindo Artha Kalidawir Tulungagung. Dengan tujuan utama yaitu 

mensejahterahkan anggota Koperasi Malindo Artha Kalidawir 

Tulungagung. 

Produk yang ditawarkan di KSU Malindo Artha, berupa simpan 

pinjam, produk simpanan terdapat 3 macam: simpanan pokok, 

simpanan wajib serta simpanan berjangka, kalau produk pinjaman 

pembiayaan usaha dipinjamkan koperasi, mudah sekali jika terdapat 



saudara yang sudah menggunakan produk jasa koperasi, persyaratan 

yang harus dapat dipenuhi calon anggota.
1
 

 

Tetang produk jasa yang disediakan oleh pihak Koperasi Malindo 

Artha Kalidawir Tulungagung, mendapat tanggapan positif dari para 

nasabahnya. Seperti yang disampaikan oleh Ana selaku salah satu 

keluarga nasabah peminjaman dana di Koperasi. 

Produk yang saya gunakan pinjaman kredit yang digunakan untuk 

modal untuk bercocok tanam disawah. Tentu saja dengan adanya 

produk jasa ini memudahkan anggotanya khususnya, kita 

memberikan apreasiasi. Karena proses peminjaman yang 

dilaksanakan di koperasi ini dapat tergolong dengan mudah dan 

cepat.
2
 

 

Pandangan positif terkait produk jasa yang tersedia di Koperasi 

Malindo Artha Kalidawir Tulungagung, seperti yang disampaikan oleh 

Dewi selaku salah satu pihak anggota koperasi. Menurutnya dengan 

produk yang diberikan oleh Koperasi Malindo Artha Kalidawir 

Tulungagung turut memberikan kemudahan baginya dalam hal 

permodalan. 

Koperasi memberikan penawaran produk sesuai modal yang 

diperlukan. Jadi bagaimana ya, kan disini nasabahnya mayoritas 

dari petani dan TKI, secara besaran dan beban yang ada di koperasi 

ini atas tanggungan yang saya rasakan tidak memberikan 

anggotanya, ini merurut pandangan saya. Tidak tahu kalau dengan 

yang lain, tapi rata-rata yang menjadi nasabah disini memang dari 

kalangan petani.
3
 

 

Dalam hal produk dan layanan jasa yang tersedia di Koperasi 

Malindo Artha Kalidawir Tulungagung. Pihak Koperasi Malindo Artha 

juga memberikan penawaran produk yang akan digunakan dengan 

memberikan sosialisasi kepada anggota, seperti yang dipaparkan oleh 

                                                             
1
 Wawancara dengan Ibu Kholis selaku salah satu pegawai KSU Malindo Artha Kalidawir, 

tanggal 6 Oktober 2020 
2
 Wawancara dengan Ibu Ana selaku salah satu anggota KSU Malindo Artha Kalidawir, 

tanggal 6 Oktober 2020 
3
 Wawancara dengan Ibu Dewi selaku salah satu anggota KSU Malindo Artha Kalidawir, 

tanggal 6 Oktober 2020 



Kholis salah satu pegawai Koperasi Malindo Artha Kalidawir 

Tulungagung.  

Pihak koperasi memberikan penjelasan produk yang akan diambil 

anggota, sehingga dapat meminimalisir kesalah pahaman dalam 

membayar angsuran. Ini pentingnya sosialisasi yang dilaksanakan. 

Sehingga misalnya seorang anggota mau mengambil suatu produk 

simpan pinjam, maka dari pihak pegawai juga langsung 

memberikan arahan dan perbandingannya dengan model 

pembiayaan yang lainnya yang ada di koperasi sini.
4
 

 

Menurut Ana salah satu anggota Koperasi Malindo Artha Kalidawir 

Tulungagung, ia berpendapat bahwa kelebihan pembiayaan yang ada di 

Koperasi Malindo Artha Kalidawir Tulungagung, yaitu terletak pada sisi 

suku bunga yang rendah. Ini menjadi sebuah kuanggulan bagi anggota 

koperasi daripada memilih pembiayaan yang lainnya.  

Produk pinjaman suku bunga yang digunakan rendah beda dengan 

yang ada di bank mbak.ini juga menjadi sebuah keunggulan 

tersendiri bagi anggota. Ini juga memudahkan anggota, karena 

dengan suku bunga yang rendah akan mampu meringankan anggota 

kala melakukan pinjaman. 
5
  

 

Hal serupa juga disampaikan oleh Dewi salah satu anggota 

Koperasi Malindo Artha Kalidawir Tulungagung. Menurutnya dengan 

suku bunga yang rendah akan meringankan anggotanya saat melakukan 

pengembalian. 

Iya, angsuran sesuai dengan jaminan yang diberikan. Soal jaminan 

ya, kalau di saya menggunakan BPKB kendaraan roda dua, ini nanti 

akan diukur dulu dari sana kuat berapa, tapi untuk besaran bunga 

sudah ada patokannya setiap per jutanya. Dengan model ini juga 

memudahkan penghitungan dan pandangannya kita, karena dengan 

besaran yang jelas beserta dengan bunganya, maka anggota bisa 

melakukan rincian awal sebelum mengajukan pengjuan pinjaman 

dengan jaminan.
6
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Pihak Koperasi Malindo Artha Kalidawir Tulungagung dalam 

peminjaman modal usaha, memberikan persyaratan khusus yang 

digunakan untuk proses peminjaman modal usaha yang diajukan oleh 

anggota, hal ini disampaikan oleh Kholis. 

Persyaratan yang dibutuhkan calon anggota yang akan mengajukan 

permohonan pinjaman untuk semua jenis produk pinjaman di KSU 

Malindo Artha Kalidawir, yaitu sebagai berikut: fotocopy Kartu 

Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM), 

fotocopy Kartu keluarga (KK), fotocopy Jaminan (Akta Tanah atau 

BPKB) serta Akta Tanah atau BPKB asli dan fotocopy STNK.
7
 

 

Salah satu anggota Koperasi Malindo Artha Kalidawir Tulungagung 

menyatakan tidak merasa keberatan atas persyaratan yang diawajibkan 

oleh pihak Koperasi Malindo Artha Kalidawir Tulungagung. Anggota pun 

memahami hal tersebut dilaksanakan juga menjadi sebuah jaminan dan 

komitmen bersama-sama. Hal ini disampaikan oleh Ana. 

Saya dulu memberikan persyaratan yang dibutuhkan koperasi untuk 

peminjaman modal, saya kira hal itu juga sudah menjadi sebuah 

kewajaran yang diterapkan hampir di seluruh lembaga keuangan 

yang ada. Jadi kami juga tidak merasa keberatan sama sekali. Yang 

penting kita ikuti prosedur yang berlaku, dan menerima.
8
  

 

Pendapat lain juga disampaikan oleh Dewi selaku anggota, 

menurutnya persyaratan utama yang diperlukan sebagai persyaratan yaitu 

mulai dari identitas diri, hingga jaminan yang dijadikan objek transaksi, 

Syarat yang diperlukan mulai dari KK, KTP/SIM, STNK kemudian 

di FC pihak koperasi, jaminan asli yang diberikan. Pada dasarnya 

proses ini hal yang wajar, kami dari anggota ketika mendapat 

pinjaman modal saja sudah merasa senang dengan pinjaman yang 

diberikan, apalagi dengan proses yang tidak sulit. Yang jelas 

keberadaan koperasi ini memudahkan kita untuk mencari modal.
9
 

 

Menurut Ana, produk pembiayaan yang diberikan koperasi 

meringankan pelaku usaha yang sedang membutuhkan modal. Dengan 
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adanya KSU Malindo Artha juga dapat meningkatkan kesejahteraan 

anggota sekitar dengan beridirinya berbagai usaha yang dikelola oleh 

anggota KSU Malindo Artha. 

Dari pendapat beberapa informan diatas, dapat disimpulkan bahwa, 

produk jasa yang ditawarkan KSU Malindo Artha berjalan dengan baik. 

Produk yang diberikan KSU Malindo Artha antara lain, produk simpanan 

terdapat 3 macam yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan 

berjangka, ada juga produk pinjaman pembiayaan usaha melalui kredit 

yang dipinjamkan koperasi.  

proses mengajukan pinjaman anggota dapat memenuhi 

persyaratannya, persyaratan yang dibutuhkan calon anggota yang akan 

mengajukan permohonan pinjaman untuk semua jenis produk pinjaman di 

KSU Malindo Artha Kalidawir, yaitu sebagai berikut: fotocopy Kartu 

Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM), fotocopy 

Kartu keluarga (KK), fotocopy Jaminan (Akta Tanah atau BPKB) serta 

Akta Tanah atau BPKB asli dan fotocopy STNK. Dan pinjaman yang 

dicairkan sesuai dengan jaminan yang diberikan anggotanya.  

 

2. Peran KSU Malindo Artha dalam upaya meningkatkan 

kesejahteraan anggota 

Peran KSU Malindo dalam upaya meningkatan kesejahteraan pada 

anggota secara formal yaitu antara seseorang dan lembaga yang 

memberikan pinjaman, atau sebatas memberikan modal saja. Dari segi 

profesionalisme keberadaan Koperasi Malindo Artha Kalidawir 

Tulungagung yaitu sebagai wahana dan sarana yang memberikan 

peminjaman modal kepada anggotanya. Ini menjadi peran utama dari 

keberadaan Koperasi Malindo Artha Kalidawir Tulungagung. 



Koperasi Malindo Artha Kalidawir Tulungagung memiliki peran 

sebagai pensuplay dana, khususnya terhadap anggotanya. Ini menjadi 

sebuah peran dari keberadaan ekonomi kecil yang berkembang dari sector 

koperasi. Koperasi Malindo Artha Kalidawir Tulungagung sebagaimana 

tupoksi koperasi pada umumnya, yaitu menjadi sebuah kekuatan modal. 

Kegiatan keuangan yang dilaksanakan pada khususnya juga ditujukan 

untuk kekuatan permodalan, disinilah peran Koperasi Malindo Artha 

Kalidawir Tulungagung menjadi penyedia keuangan. 

Kemudian dampak yang ditimbulkan atas peran tersebut salah satu 

dampak positifnya yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota. Hal ini 

karena anggota menggunakan pinjaman modal dengan baik. Sesuai 

dengan pernyataan Kholis. 

Tentu mbak, karena kebanyakan masyarakat di Kalidawir 

mempunyai usaha peternakan, tanaman hias, pertanian, jadi 

pendapatan masyarakat meningkat dari hasil keuntungan usaha, 

peran koperasi yaitu dengan memberikan fasilitas keuangan agar 

menjadi motivasi bagi anggota, dan menjadikannya semangat 

membuka usaha melalui program pembiayaan pinjaman.
10

 

 

Berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan oleh adanya koperasi 

tersebut, sesuai dengan yang disampaikan oleh Ana. Menurut Ana 

bahwasanya keberadaan koperasi memberikan dampak secar professional 

maupun personal. 

Iya mbak, kesejahteraan anggota meningkat setelah KSU Malindo 

memberikan pinjaman usaha sehingga anggota mempunyai 

penghasilan dari usahanya yang didirikan dari hasil pinjaman. Atau 

bagi seseroang yang sedang menambah modal usaha, dengan 

adanya koperasi ini bisa meningkatkan pengahasilan atau 

pendapatannya,
11

 

 

Selain meningkatkan kesejahteraan anggota, dampak dari pinjaman 

modal usaha, secara otomatis membuka peluang usaha baru. Dengan 
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adanya peluang usaha baru, hal ini juga berpotensi untuk meningkatkan 

penghasilan asli desa, ataupun warga skitarnya. 

Pihak koperasi menjadi lebih semangat memberikan pelayanan agar 

usaha yang dilakukan anggotanya dapat berkembang. Jadi dengan 

adanya anggota juga sifatnya bagaimana ya, kita lebih untuk saling 

bantu membantu, koperasi untung anggota juga untung. Jadi ini 

sangat baik sekali untuk kegiatan ekonomi di wilayah selatan 

Tulungagung.
12

 

 

Salah satu contoh positif adanya Koperasi Malindo Artha Kalidawir 

Tulungagung, yaitu seperti yang diveritakan oleh Ana salah satu anggota 

Koperasi Malindo Artha Kalidawir Tulungagung. Adanya Koperasi 

Malindo Artha Kalidawir Tulungagung merupakan sifatnya sangat 

mendukung ekonomi rumah tangga yang ada.  

Mengawali usaha setelah menikah, setelah anak sekolah 

memerlukan biaya, sehingga membutuhkan tambahan ekonomi. 

Nah dari sini kita awalnya juga bingung bagaimana dengan mencara 

modal, kemudian datanglah koperasi ini hingga kita bergabung dan 

mendapatkan permodalan. Ini bagus untuk mendukung kegiatan 

ekonomi rumah tangga atau ekonomi kreatif.
13

 

 

Kegiatan permodalan yang didapatkan anggota, salah satunya 

seperti yang dilaksanakan oleh Ana ini, digunakan sebagai modal ekonomi 

kreatif yaitu bercocok tanam tumbuhan jenis budidaya atau pun jenis 

tanaman palawija. Karena dengan kondisi masyarakat pinggiran yang 

memang cenderung sulit dengan permodalan, jauh dengan pusat 

pemerintahan. 

Bisa mbak, saya sendiri juga bisa buat tambahan modal bercocok 

tanam, menanam ubi kayu, mulai dari penanaman bibit hingga 

perawatan. Biaya produksi yang dikeluarkan kira-kira 

Rp.1.700.000.
14
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Hasil panen yang didapatkan kemudian digunakan untuk menutup 

biaya hutang permodalan. Dari total omzet penjualan yang didapatkan 

juga telah mampu menutup biaya produksi dan pengolahan. Jadi ini bagi 

pihak peminjam pada dasarnya juga merupakan hal yang baik, serta juga 

mampu mengembalikan biaya modal. 

Hasilnya sekitar 8 juta itu masih kotor dikurangi biaya produksi ya 

sekitar Rp. 6.300.000. Jadi dengan modal yang didapatkan dari 

pihak koperasi bisa dikatakan bisa berkembang dengan baik. 

Asalkan semua permodalan yang didapatkan dipergunakan dan 

dimanaafatkan sebagaimana mestinya.
15

 

 

Dampak selanjutnya adalah menambah lapangan pekerjaan yang 

ada di Kalidawir. Yang mana disini ekonomi masyarakat akan mengalami 

peningkatan dengan adanya produk simpan pinjam. Dengan banyaknya 

lapangan kerja yang tersedia, secara otomatis hal ini juga meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.  

Ya bisa mengurangi penganguran juga mbak, biasanya yang sudah 

lama menjadi anggota koperasi juga mendirikan usaha, jadi juga 

bisa mengurangi pengangguran. Ini secara menyeluruh dengan 

banyaknya usaha ekonomi kreatif otomatis akan mengengkat 

ekonomi Kalidawir secara menyeluruh. Ini juga baik untuk 

meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat sini.
16

 

 

Seperti yang diceritakan Ana, bahwa dengan adanya kegiatan usaha 

yang dilaksanakannya mampu menjaring tenaga kerja. Misalnya dalam 

bidang usaha tanaman budidaya dan tanaman palawija yang dimilikinya. 

Dari usaha itu mampu menyerot beberapa tenaga kerja yang menjadi 

memliki kerja. Meskipun secara penghasilan tidak seperti pekerjaan 

sepegai tenaga kontrak maupun pegawai, namun ini juga memberikan 

stimulus ekonomi bagi masyarakat Kalidawir yang merupakan tergolong 

daerah pinggiran. 
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Bisa mbak,buat pertanian ya alhamdulillah pekerja saya ada 2 

mbak. Meskipun tidak seperti di pabrik, bagi masyarakat sini 

mendapat upah 800 ribu satu bulan sebagai usaha sampingan saja 

udah lumayan banget. Itu sudah nominal yang lumayan bagi warga 

pinggiran.
17

 

 

Dari pinjaman modal koperasi mempunyai dampak negatif adalah 

gaya hidup masyarakat menjadi lebih tinggi. Ini sebenarnya menjadi 

faktor atau akibat yang bernilai sisi negative sekaligus positif, apabila 

perilaku konsumtif tumbuh pada masyarakat dengan pendapatan rendah 

maka juga akan bermasalah. Sedangkan jika konsumtif tumbuh pada 

masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi kemudian melakukan 

pembelian di kegiatan ekonomi kreatif yang ada. itu juga akan menjadi hal 

yang menguntungkan. 

Ditakutkan konsumtif berlebihan, tidak menempatkan uang hasil 

pinjaman ke usaha maka berdampak bagi usahanya. Ini yang 

menjadi salah satu kendala tau dampak negatif, apabila nanti uang 

modal tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya kemudian 

mengalami gagal pencicilan angusaran, maka juga akan 

memberikan dampak kepada keuangan koperasi.
18

 

 

Dari pemaparan beberapa informan diatas dapat diketahui bahwa 

adanya peran KSU Malindo Artha dalam upaya meningkatkan 

kesejahteraan kepada anggota terlaksana dengan baik. Dampak dari 

adanya pinjaman pihak koperasi dapat membantu orang yang 

membutuhkan permodalan. Hal ini dilihat dari hasil usaha yang sudah 

dilaksanakan para anggota setelah menggunakan pinjaman di KSU 

Malindo Artha. Dari awalnya memiliki usaha kecil sekarang berkembang. 

Peran koperasi memotivasi masyarakat agar membuka usaha dengan 

pembiayaan pinjaman usaha. Keuntungan anggota meningkat semenjak 

memiliki usaha. 
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Dampak positifnya produk pembiayaan usaha dapat berguna bagi 

anggota, memberikan lapangan usaha baru. Dampak negatif masyarakat 

bersifat konsumtif, tidak bisa membedakan antara keinginan dan 

kebutuhan. Namun secara umum kegiatan Koperasi Malindo Artha 

Kalidawir Tulungagung dilaksanakan untuk memberikan sokongan dana 

kepada masyarakat dengan permodalan kecil. Ini menjadikan kegiatan 

Koperasi Malindo Artha Kalidawir Tulungagung menjadi salah satu yang 

penting di wilayah Kecamatan Kalidawir.  

Ditambah lagi, arti pentingnya Koperasi Malindo Artha Kalidawir 

Tulungagung tidak dapat disepelekan. Karena wilayah Kecamatan 

Kalidawir memang jauh dari pusat pemerintahan dan ekonomi, sehingga 

diperlukan sebuah koperasi atau lembaga keuangan lainnya yang mampu 

mengakomodasi kebutuhan warga sekitarnya.  

 

3. Manfaat dari pinjaman modal usaha dalam upaya meningkatkan 

kesejahteraan kepada anggota 

Dalam melakukan pembiayaan usaha tentunya menimbulkan 

manfaat pinjaman modal bagi KSU malindo artha sekaligus bagi anggota. 

Salah satu yang menjadi dasar yaitu dengan adanya Koperasi Malindo 

Artha Kalidawir Tulungagung dan adanya pihak yang meminjam 

keuangan, maka sebagai konsep dasar dalam kegiatan ekonomi maka 

terjadi perputaran keuangan yang terjadi.  

Hal ini juga akan menjadikan keberadaan Koperasi Malindo Artha 

Kalidawir Tulungagung akan dapat menjaga eksistensinya. Kemudian dari 

sisi masyrakat yang melakukan peminjaman juga mendapatkan 

keuntungan yang baik, sebagaimana mendapatkan modal, mendapatkan 

sokongan dana, dan lainnya. 



Pihak koperasi mendapat keuntungan dari hasil jasa pinjaman, dan 

keuangan akan berputar lagi ke sektor pinjaman usaha lagi. Ini akan 

menjadikan keberadaan koperasi akan terus berkembang dengan 

baik, ini dari sisi koperasinya, Dari sisi anggota juga akan 

mendapatkan keuntungan, modal, keanggotaan, dan pendapatan dari 

sisa perputaran permodalan yang didapatkan.
19

 

 

Keberadaan Koperasi Malindo Artha Kalidawir Tulungagung 

secara manfaat juga mampu mendukung anggotanya untuk memiliki 

usaha, misalnya dala hal ini dicontohkan dalam usaha perikanan.  

Manfaatnya, saya dapat membuka usaha di perikanan, memulai 

usaha ikan gurami. Awalnya dulu yang karena tertaik dengan usaha 

ini, kemudian karena keterbatasan modal terhenti hingga akhirnya 

berupaya melalui koperasi ini. Akhirnya saat ini juga bisa 

mendirikan usaha perikanan ini,
20

 

 

Manfaat lainnya dengan adanya simpan pinjam yang dilaksanakan 

di Koperasi Malindo Artha Kalidawir Tulungagung akan adanya 

pembagian sisa hasil usaha pinjaman modal yang akan diberikan atau 

dikembalikan kepada anggota. Sistem ini juga menjadi sebuah sistem 

dasar yang dimiliki oleh koperasi, begitu pula dengan Koperasi Malindo 

Artha Kalidawir Tulungagung yaitu melaksanakan pembagian sisa hasil 

usaha. 

Hasil panen usaha dari anggota dipotong pinjaman pokok serta jasa, 

kemudian kelebihannya diberikan lagi ke anggota. Ini akan 

mengembangkan kegiatan ekonomi bagi masyarakat di Kecamatan 

Kalidawir, ada pemodalan, juga ada kegiatan yang sifatnya semi 

join yang nantinya sisa hasil usaha akan dinikmati bersama-sama.
21

 

 

Kemudian manfaat lainnya yaitu kemudahan dalam melakukan 

pembayaran karena masa angsuran juga bisa langsung diperpanjang, tentu 

saja dengan berbagai syarat yang telah ditentukan oleh pihak koperasi.  

Keuntungan saya bisa membayar angsuran tepat waktu, pinjaman 

bisa diperpanjang. Ini juga menjadi sebuah keunggulan bagi 
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peminjam, intinya ada kemudahan yang didapatkan, baik bagi 

anggota maupun keuntungan bagi pihak koperasi.
22

 

 

Dari pemaparan beberapa informan diatas dapat diketahui bahwa 

manfaat bagi anggota dan pihak KSU Malindo Artha pihak koperasi dapat 

memberikan produk pembiayaan kembali kepada pihak yang 

membutuhkan modal. Atau dalam kegiatan usaha yang dilaksanakan, akan 

ada sistem bagi hasil yang akan berbagi keuntungan kepada anggota. 

Selain itu, koperasi memberikan gambaran usaha yang akan di 

laksanakan anggota sehingga koperasi memberikan solusi dalam 

keperluan keuangan anggota. Dengan gambaran usaha yang diberikan ini 

harapannya masyarakat akan terinspirasi dan mau untuk melaksanakan 

kegiatan ekonomi. 

Manfaat yang dirasakan anggota yaitu mendapatkan solusi usaha, 

peminjaman modal usaha untuk invetasi baru, membuka lapangan kerja 

baru. Tiga hal ini menjadi aspek manfaat yang lainnya, namun secara 

umum yaitu manfaat bergabung dengan koperasi ini yaitu adanya bagi 

hasil sisa hasil usaha.  

 

4. Pengaruh produk jasa yang diberikan KSU Malindo Artha dalam 

upaya meningkatkan kesejahteraan kepada anggota 

Dalam melaksanakan kegiatan pasti memiliki pengaruh tersendiri 

bagi terciptanya kegiatan tersebut. Begitu dalam pemberian produk 

pembiayaan pinjaman terdapat pengaruhnya. Baik yang bersifat 

menghambat maupun menunjang. Apabila pengaruh positifnya yaitu 

meningkatkan dari sisi keuangan, permodalan, adanya lapangan usaha 

baru, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. 
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Sedangkan untuk pengaruh negatif yang dihadapi yang mana terjadi 

yaitu kendala-kendala yang menjadikan faktor atau keadaan yang 

membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran. Atau dalam 

kata yang lain, usaha yang dilaksanakan gagal, atau tidak sesuai seperti 

yang diharapkan. 

Maka dari itu kendala harus segera diatasi dengan beberapa solusi 

agar dapat terlaksana dengan baik. Dalam program pembiayaan usaha 

terdapat kendala jika usaha tidak berkembang dan tidak mendapat 

keuntungan hasil usaha.  

Kendalanya jika usaha belum mencapai panen pada waktu yang 

ditentukan secara otomatis anggota tidak bisa membayarkan 

angsuran, maka pihak koperasi memberikan tenggang waktu lagi. 

Ini akan memberikan pengaruh yang juga buruk bagi anggota, dan 

menjadi suatu persoalan yang akan berdampak kepada masyarakat 

dan koperasi sendiri.
23

 

 

Solusi yang diterapkan dalam menghadapi permasalahan terkait 

masa panen yang tidak sesuai jatuh tempo angsuran, yaitu adanya 

sokongan dana lain dengan sifat hutang dalam keluarga yang bisa 

digunakan untuk tetap menggerakkan perputaran kegiatan ekonomi bagi 

koperasi. 

Solusinya, harus ada keluarga atau kerabat yang bisa bertanggung 

jawab atas hutangnya di koperasi. Ini juga merupakan hal yang 

sulit, tapi selama ini saya kira tidak ada masalah terkait dengan hal 

ini. Ini merupakan masalah umum yang sering terjadi.
24

 

 

Kendala jika data yang digunakan tidak sesuai dengan data aslinya. 

Ini menjadi sebuah kesulitan bagi pihak koperasi untuk melakukan 

penagihan apabila terjadi gagal pembayaran.  

Yang ditakutkan jika pada data peminjam yang tidak sesuai dengan 

alamat tempat tinggal, contoh tinggalnya di Blitar mengaku di 
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Tulungagung. Solusinya pihak Koperasi harus mengecek 

Kembali.
25

 

 

Dilihat dari kendala-kendala dan solusi yang diungkapkan beberapa 

informan, dapat dikatakan bahwa pengaruh produk jasa yang diberikan 

koperasi berdampak signifikan kepada perekonomian daerah Kalidawir. 

Sehingga secara umum KSU Malindo Artha dapat dinyatakan 

memberikan pengaruh pentingnya terhadap kegiatan ekonomi bagi 

masyarakat sekitarnya. 

Meskipun terdapat satu atau dua hal negatif mengenai pembayaran 

angsuran seperti kendala yang terjadi apa bila masa panen yang tidak 

sesuai jatuh tempo. Hal tersebut diatasi dengan yang diberikan Koperasi 

berupa perubahan tenggang waktu dan harus bisa membayarkan tepat 

waktu. Kendala data asli yang tidak sesuai dilapangan yang bertanggung 

jawab atas tanggungannya di Koperasi. Hal tersebut diatas dengan cara 

keluarga atau teman terdekat yang harus bisa menanggung tanggungan di 

Koperasi. 

 

C. Analisis Data 

1. Produk Jasa yang ditawarkan KSU Malindo Artha dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan kepada anggota 

Sesuai dengan hasil penelitian yang dialksanakan dapat dianalisis 

bahwa dalam produk jasa yang ditawarkan KSU Malindo Artha berjalan 

dengan baik. Produk yang diberikan KSU Malindo Artha antara lain, 

produk simpanan terdapat 3 macam yaitu simpanan pokok, simpanan 

wajib, dan simpanan berjangka, ada juga produk pinjaman pembiayaan 
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usaha melalui kredit dalam mengajukan pinjaman anggota dapat 

memenuhi persyaratannya, dan pinjaman yang dicairkan sesuai dengan 

jaminan yang diberikan anggotanya, memberikan pembiayaan usaha 

kepada para anggota untuk membuka usaha, sehingga produk ini dapat 

meningkatkan kesejahteraan anggota. 

Produk jasa KSU Malindo Artha terhadap pertumbuhan ekonomi 

terbukti dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat setelah melakukan 

penggunaan produk jasa pembiayaan usaha yang diselenggarakan oleh 

KSU Malindo Artha. Saat ini banyak sekali masyarakat yang bergabung 

menjadi anggota dan yang sudah bergabung melalui produk simpan 

pinjam KSU Malindo Artha. 

2. Peran KSU Malindo Artha dalam upaya meningkatkan 

kesejahteraan kepada anggota 

Adanya peran KSU Malindo Artha dalam upaya meningkatkan 

kesejahteraan kepada anggota terlaksana dengan baik. Dampak dari 

adanya pinjaman pihak koperasi dapat membantu orang yang 

membutuhkan permodalan. Hal ini dilihat dari hasil usaha yang sudah 

dilaksanakan para anggota setelah menggunakan pinjaman di KSU 

Malindo Artha. Peran koperasi menyediakan produk pembiayaan usaha. 

Memberikan motivasi kepada masyarakat dengan membuka peluang 

usaha. Dari awalnya memiliki usaha kecil sekarang meningkat. 

    Dampak positifnya produk pembiayaan usaha dapat berguna 

bagi anggota, menambah keuntungan anggota dari membuka usaha, 

memberikan lapangan usaha baru. Dampak negatif masayarakat bersifat 

konsumtif, tidak bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan.  

Adanya pembiayaan permodalan usaha adalah dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, terbukanya usaha-usaha baru yang didirikan 



dan berkurangnya pengangguran yang ada di Kalidawir. Hal ini 

merupakan bagian dari peran yang dilaksanakan oleh pihak koperasi 

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

3. Manfaat pinjaman modal usaha dalam upaya meningkatkan 

kesejahteraan kepada anggota 

Dalam melaksanakan kegiatan pasti memiliki manfaat bagi 

anggota dan pihak KSU Malindo Artha pihak koperasi dapat memberikan 

produk pembiayaan kembali kepada pihak yang membutuhkan modal. 

Koperasi memberikan gambaran usaha yang akan di laksanakan anggota 

sehingga koperasi memberikan solusi dalam keperluan keuangan anggota. 

Manfaat yang dirasakan anggota memberikan solusi usaha, peminjaman 

modal usaha untuk invetasi baru, membuka lapangan kerja baru.  

Manfaat dari pembiayaan pinjaman modal usaha : 

a. Kesejahteraan masayarakat meningkat, hal ini dibuktikan dengan 

banyaknya orang tua yang mampu membiayai sekolah hingga 

perguruan tinggi. 

b. Menciptakan usaha baru, dengan adanya pembiayaan maka kebutuhan 

modal tercukupi dan usaha dapat berjalan dengan baik serta 

berkembang, seperti peternakan ayam, peternakan ikan, berjualan 

bahan pokok, dll 

c. Mengurangi pengangguran, dengan banyaknya usaha-usaha yang 

dibuka oleh anggota sehingga pengangguran akan semakin berkurang 

dengan adanya usaha baru tersebut. 

d. Mendapatkan bagian pada sisa hasil usaha yang dilaksanakan antara 

pihak kperasi dan pihak KSU Malindo Artha. 



Pendapatan masyarakat terbantu akan adanya program pembiayaan 

yang dilakukan oleh KSU Malindo Artha. Pendapatan masyarakat dapat 

meningkat dari hasil pembukaan usaha baru. Ini menjadikan  

4. Pengaruh produk jasa yang diberikan KSU Malindo Artha dalam 

upaya meningkatkan kesejahteraan kepada anggota 

Dalam melaksanakan kegiatan pasti memiliki pengaruh tersendiri 

bagi terciptanya kegiatan tersebut. Begitu dalam pemberian produk 

pembiayaan pinjaman terdapat kendala. Kendala sendiri menjadikan 

faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah 

pencapaian sasaran. Maka dari itu kendala harus segera diatasi dengan 

beberapa solusi agar dapat terlaksana dengan baik.  

Kendala terjadi apa bila masa panen yang tidak sesuai jatuh tempo. 

Hal tersebut diatasi dengan yang diberikan Koperasi berupa perubahan 

tenggang waktu dan harus bisa membayarkan tepat waktu. Kendala data 

asli yang tidak sesuai dilapangan yang bertanggung jawab atas 

tanggungannya di Koperasi. Hal tersebut diatasi dengan cara keluarga 

atau teman terdekat yang harus bisa menanggung tanggungan di 

Koperasi. 

 

 

 


