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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahsan maka dapat 

disimpulkan bahwa Koperasi Serba Usaha Malindo Artha memberikan 

kontribusi kepada masyarakat guna meningkatkan perekonomianya dengan 

baik. Dalam hal tersebut terdapat beberapa topik yang dapat disimpulkan 

oleh peneliti. 

 Berikut paparan kesimpulan dari peneliti : 

1. Kontribusi Koperasi Serba Usaha Malindo Artha melalui program 

pembiayaan Tenaga Kerja Indonesia di Kalidawir dibentuk melalui 

pembinaan, pelayanan, maupun sosialisasi kepada para anggotanya, 

dan keikutsertaanya pihak koperasi dalam setiap acara atau hajatan 

yang diselenggarakan oleh anggotanya. Hal ini bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalidaawir. 

2. Dampak dari program pembiayaan Tenaga Kerja Indonesia terhadap 

peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kalidawir dilihat dari 

pendapatan masyarakat yang awalnya kurang menjadi lebih terpenuhi. 

Hal tersebut menjadi benteng bagi masyarakat untuk mempertahankan 

ekonominya secara berkelanjutan. Selain itu terdapat dampak negatif 

dari adanya program pembiayaan Tenaga Kerja Indonesia yaitu gaya 

hidup masyarakat yang mengikuti budaya kebarat-baratan, 

Individualisme nya lebih tinggi, serta kebutuhan financial yang 
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3. tercukupi tetapi kurangnya kasih sayang dari keluarganya yang menjadi 

TKI. 

4. Kendala yang muncul dalam melakukan program pembiayaan Tenaga 

Kerja Indonesia adalah tidak adanya ahli waris dirumah yang bisa 

menanggung hutangnya di Koperasi. Solusi yang dilakukan Koperasi 

Malindo Artha adalah menyuruh calon TKI untuk menunjuk salah satu 

kerabat atau teman dekatnya yang bisa di pasrah i atas hutangnya di 

Koperasi Malindo Artha. Kendala lain yang dihadapi Koperasi Malindo 

Artha adalah adanya data yang digunakan untuk syarat menjadi TKI 

tidak sesuai dan tidak lengkap. Solusi yang dilakukan Koperasi Serba 

Usaha Malindo Artha adalah dengan melakukan kroscek terlebih 

dahulu identitas tersebut.  

B. Saran  

1. Bagi Koperasi Serba Usaha Malindo Artha 

Bagi Koperasi Malindo Artha, peneliti ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bahan masukan dalam melakukan kemitraan. Pembinaan-

pembinaan yang diberikan Koperasi Malindo Artha diharapkan dapat 

terud dilakukan secara berkelanjutan. Jika usaha masyarakat yang ada 

terbina dengan baik maka diharapkan akan muncul lapangan pekerjaan 

baru yang mampu menyerap dan mengurangi pengangguran. 

2. Bagi Akademik 
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Bagi pihak Akademik, peneliti ini dapat dijadikan bahan referensi dan 

dokumentasi bagi perpustakaan sebagai bahan acuan bagi peneliti yang 

akan datang. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi Peneliti Selanjutnya, agar dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan serta dapat dijadikan bahan referensi untuk melakukan 

peneliti terkait judul yang diambil dalam penelitian ini.  

 


