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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut :  

1. Strategi Pemberdayaan Koperasi serta tahapan Pemberdayaan 

koperasi Serba Usaha Credit Union 

a) Mengajak masyarakat untuk menyisihkan uang sisa belanja 

pada saat itu untuk menaruh di kotak dengan sistem jimpit.  

b) Membangun loyalitas kepada anggota.  

c) Serta membangun kepercayaan kepada anggota koperasi. 

d) Membebaskan tanggungan di koperasi apabila pihak anggota 

telah meninggal dunia, santunan pernikahan, khitan. 

e) Menyediakan fasilitas fasilitas perbankan 

Tahap-tahap Pemberdayaan sebagai berikut : 

a) Tahap Penyadaran dengan cara melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat  

b) Tahap Transformasi kemampuan dimana dalam hal ini koperasi 

juga memberikan pendidikan dan pelatihan dasar koperasi 

kepada calon anggota koperasi. 
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c) Tahap Peningkatan Kemampuan, dengan memberikan 

pinjaman berupa modal dan pendampingan apabila dibutuhkan 

oleh anggota. 

2. Dampak dari stategi pemberdayaan yang dilakukan oleh koperasi 

serba usaha Credit Union terhadap peningkatan pendapatan 

masyarakat di pesisir Pantai Prigi yaitu ketersediaan modal,  

masyarakat memiliki kesadaran berkoperasi, memperluas jaringan 

anggota dan kredibilitasnya, masyarakat  akan memiliki pengetahuan 

dan wawasan yang lebih luas mengenai koperasi dan pengelolaan 

modal secara optimal. 

3. Kendala dalam merealisasikan strategi pemberdayaan yaitu 

masyarakat masih banyak yang belum sadar akan budaya koperasi, 

masih banyak masyarakat yang lebih mempercayakan untuk 

menyimpan uangnya pada Bank,  dalam peningkatan kualitas SDM  

(Sumber Daya Manusia) dimana koperasi hanya mendapatkan 

porsi yang kecil dari pemerintah, dan bantuan pemerintah untuk 

nelayan yang tidak sesuai dengan kondisi alam yang ada. 

Solusinya program dalam merealisasikan strategi 

pemberdayaan koperasi yaitu dengan mensosialisaikan budaya 

koperasi kepada masyarakat, membangun kesadaran untuk lebih 

aktif, mandiri, dalam mengembangkan kemampuan kecapakan 

serta ketrampilan yang mereka miliki dan pemerintah juga ikut 

berperan sebagai fasilitator ketika masyarakatnya mandiri dalam 
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membangun pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga koperasi 

Serba Usaha Credit Union. 

4. Strategi Pemberdayaan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam  

Dilakukan  dengan pengembangan masyarakat Islam dalam  sebuah 

sistem tindakan yang nyata dimana tindakan tersebut menawarkan 

altenatif model pemecahan masalah ummah dalam bidang sosial, 

ekonomi, dan lingkungan dalam perspektif islam. Koperasi Serba 

Usaha Credit Union juga menerapkan prinsip-prinsip dasar Islam 

dalam melakukan kegiatan operasionalnya, bekerja sama dengan 

lembaga yang berkompeten dibidang keuangan syariah, dan sudah 

memiliki satu cabang unit syariah, serta menggunakan model bagi 

hasil dalam akad pembiayaannya. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka 

selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang sekiranya dapat 

memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian 

ini : 

1. Bagi koperasi Pantai Prigi Credit Union di Trenggalek 

Diharapakan hasil penelitian ini digunakan sebagai 

sumbangan saran yang bersifat  membangun serta pemikiran 

dan informasi untuk mengetahui strategi pemberdayaan yang 

dilakukan oleh lembaga koperasi untuk dapat meningkatkan 

pendapatan masyarakat yang ada di pesisir. 
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2. Bagi Akademis 

Penelitian ini dapat disajikan sebagai referensi dan juga 

dokumentasi bagi pihak kampus sebagai bahan untuk acuan 

penelitian yang akan datang. Selain itu diharapakan agar pihak 

kampus lebih menambah lagi referensi, baik itu berupa jurnal, 

buku-buku mengenai pemberdayaan ekonomi. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat dijadikan sebagai acuan 

untuk penelitian selanjutnya dan dapat menambah wawasan 

mengenai strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga 

koperasi, serta kekurangan dalam penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi acuan untuk membuat penelitian selanjutnya 

dengan lebih baik lagi. 
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