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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian  dan pembahasan tentang peran KUD Tani 

Wilis dalam mengembangkan ekonomi masyarakat desa Nyawangan kecamatan 

Sendang Kabupaten Tulungagung. Maka peneliti menarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Dalam pengembangan ekonomi masyarakat desa Nyawangan ada empat item 

pengembangan yang dilakukan KUD Tani Wilis yaitu: 

a. Mengembangkan potensi ekonomi anggota. 

Peran tersebut diterapakan oleh KUD Tani Wilis dalam pengembangan 

ekonomi masyarakat yaitu koperasi berperan dalam mengembangkan 

kegiatan usaha anggota dengan meminjamkan dana atau modal untuk 

kegiatan usaha anggota maupun masyarakat desa supaya para anggota 

mampu meningkatkan kegiatan usahanya. 

b. Berupaya meningkatkan kualitas kehidupan anggota. 

Peran tersebut diterapakan oleh KUD Tani Wilis dalam pengembangan 

ekonomi masyarakat yaitu koperasi berperan dalam meningkatkan 

pendapatan anggota supaya masyarakat atau anggota dapat memenuhi 
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kebutuhan hidupnya mulai dari kebutuhan makan, pendidikan dan lain 

lain-lain dengan membantu proses penjualan atau pemasaran susu. Selain 

meningkatkan pendapatan koperasi juga berperan dalam memberikan 

pendidikan atau penyuluhan kepada anggota dan masyarakat desa supaya 

masyarakat mampu mengembangkan pola pikir serta taraf hidup sehingga 

masyarakat mampu menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa harus 

bergantung terhadap orang lain secara berlanjut. 

c. Memperkokoh perekonomian anggota. 

Peran tersebut diterapakan oleh KUD Tani Wilis dalam pengembangan 

ekonomi masyarakat yaitu koperasi berperan dalam mengurangi jumlah 

pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja melalui unit usaha yang 

dimiliki KUD.  

d. Mengembangkan perekonomian nasional melalui usaha bersama 

berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 

Peran tersebut diterapakan oleh KUD Tani Wilis dalam pengembangan 

ekonomi masyarakat yaitu koperasi berperan dalam membantu 

menyelesaikan masalah melalui rapat anggota. 

2. Faktor pendukung dan penghambat dari peran KUD Tani Wilis dalam 

pengembangan ekonomi masyarakat di desa Nyawangan yaitu: 

a. Mengembangkan potensi ekonomi anggota. 

Terkait Faktor pendukung dari peran koperasi dalam mengembangkan 

kegiatan usaha anggota yaitu dengan meminjamkan modal pada anggota 

sehingga usaha anggota kami berkembang. Sedangkan faktor yang 
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menghambat yaitu masyarakat non anggota masih kurang mengetahui 

tentang perkoperasian.         

b. Berupaya meningkatkan kualitas kehidupan anggota. 

Faktor pendukung dari peran koperasi dalam membantu meningkatkan 

pendapatan anggota yaitu adanya kerjasama yang baik antara anggota 

dengan organisasi. Sedangkan faktor yang menghambat yaitu adanya 

persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha. Faktor pendukung dari 

peran koperasi dalam meningkatkan pendidikan anggota terletak pada 

antusias masyarakat yang tinggi untuk belajar dan memperbaiki 

perekonomian mereka. Sedangkan faktor yang menghambat yaitu SDM 

masyarakat masih tergolong rendah. 

c. Memperkokoh perekonomian anggota. 

Faktor pendukung dari peran koperasi dalam mengurangi jumlah 

pengangguran yaitu dengan menciptakan lapangan kerja. Sedangkan faktor 

yang menghambat yaitu masih ada masyarakat yang ingin pindah ke 

koperasi lain karena mereka merasa KUD Tani Wilis sangat ketat dalam 

memberikan standart susu. 

d. Mengembangkan perekonomian nasional melalui usaha bersama 

berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 

Faktor pendukung dari peran koperasi dalam membantu menyelesaikan 

masalah melalui Rapat  Anggota yaitu dengan adanya RAT ini KUD dapat 

membantu memecahkan masalah serta mencari solusi atau memeberikan 

solusi mengenai permasalahan yang dihadapi anggota dan lembaga. 
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Sedangkan dari faktor penghambatnya yaitu kurangnya partisipasi anggota 

ternak dalam mengikuti rapat 

 

B. SARAN 

1. Bagi Akademik 

Dari penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan atau bisa 

dijadikan sebagai bahan referensi dan informasi tentang peran KUD dalam 

pengembangan ekonomi. 

2. Bagi KUD Tani Wilis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan KUD Tani Wilis dapat 

memaksimalkan peran dan upayanya agar dapat lebih memajukan 

kesejahteraan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa lebih mengembangkan tentang 

peran KUD dalam pengembangan ekonomi. Dapat dijadikan bahan referensi 

maupun kajian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan yang sama 

sehingga dapat menyempurnakan hasil penelitian  yang sudah peneliti tulis. 


