
BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan datri hasil penelitian dan kajian di lapangan maka penelitian 

meyimpulkan bahwa Peran Koperasi Serba Usaha Malindo Artha Kalidawir 

Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota. Dalam hal tersebut terdapat 

beberapa topik yang dapat disimpulkan oleh peneliti. 

1. Produk jasa yang ditawarkan Koperasi Serba Usaha Malindo Artha Kalidawir 

untuk meningkatkan kesejahteraan anggota berupa simpanan pokok, simpanan 

wajib, simpanan berjangka, pinjaman kredit. Pihak koperasi menjembatani 

antara pemilik usaha dengan pemilik modal yang dikelola oleh Koperasi. 

2. Peran Koperasi Serba Usaha Malindo Artha dalam upaya meningkatkan 

kesejahteraan anggota melalui pemberian pinjaman modal, menyediakan 

produk simpan pinjam, memberikan motivasi usaha, berkurangnya angka 

pengangguran sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya manusia (SDM)  

yang ada di desa Kalidawir.  

3. Manfaat pinjaman modal usaha bagi anggota berpengaruh terhadap 

kesejahteraan masyarakat meningkat, menciptakan usaha baru, mengurangi 

penganguran. Dalam hal ini peluang lowongan pekerjaan bisa didapat lebih 

mudah atas didirikannya usaha baru sehingga ekonomi masyarakat menjadi 

meningkat. 

4. Pengaruh produk jasa yang diberikan Koperasi Serba Usaha Malindo Artha 

kepada anggota dalam melaksanakan kegiatan akan memberikan pengaruh. 

Begitu dalam pemberian produk terdapat kendala yang menjadikan faktor 

keadaaan yang membatasi dan menghalangi, atau mencegah pencapaian 



saasaran. Kendala dilapangan apabila masa panen tidak sesuai dengan waktu 

jatuh tempo. Solusi yang diberikan pihak koperasi dengan menjadwal ulang 

pembayaran, dan bisa mencicil dengan waktu yang diberikan sesuai jatuh 

tempo. Kendala data asli yang tidak sesuai dilapangan. Hal tersebut diatasi 

dengan survei lapangan. 

 

B. Saran 

1. Bagi Lembaga 

Dari hasil analisis diatas peneliti mengharapkan agar KSU Malindo 

Artha mengembangkan minat usaha peminjam agar membuka usaha baru. 

Peneliti mengharapkan agar KSU Malindo Artha lebih gencar dalam proses 

pemasaran, seperti memanfaatkan media elektronik yang ada saat ini. KSU 

Malindo Artha diharapkan pula menambah relasinya agar produk jasa yang 

dihasilkan KSU Malindo Artha dapat dikenal secara luas.  

2. Bagi Peneliti yang akan datang 

Hasil penemitian ini diharapkan untuk dapat menjadi rujukan serta 

pertimbangan terhadap penelitian selanjutnya mengenai peran Koperasi Serba 

Usaha Malindo Artha Kalidawir dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. 

3. Bagi Akademik  

Dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wawasan serta menjadi 

sumbangan pemikiran keilmuan di bidang ekonomi syariah mengenai peran 

Koperasi Serba Usaha Malindo Artha Kalidawir dalam meningkatkan 

kesejahteraan anggota. 

 

 

 


