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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

   Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data maka dapat 

disimpulkan bahwa untuk meminimalisir gerak rentenir upaya yang 

dilakukan oleh Kopwan Dewi Rukmini adalah melakukan pemberdayaan 

para wanita yang ada di desa-desa dengan melakukan simpan pinjam, dan 

pinjaman tersebut digunakan sebagai tambahan modal usaha oleh para 

anggotanya, dalam memberikan pinjaman Kopwan dewi Rukmini sangat 

tegas dan selektif pada anggotanya, sehingga para anggota mempunyai rasa 

tanggung jawab terhadap dana yang dipinjamnya. Selain hal tersebut 

pemberian bantuan saat anggota akan melaksanakan hajatan juga dapat 

meringankan kebutuhan para anggota.  

   Peran Kopwan Dewi Rukmini dalam meningkatkan pendapatan 

yaitu dengan dana pinjaman yang telah di berikan tersebut para ibu rumah 

tangga menggunakannya sebagai modal usaha sehingga usaha mereka dapat 

terbantu. selain itu melalui pembinaan dan pemberian motivasi juga dapat 

meningkatkan pengetahuan mereka dan menumbuhkan semangat untuk 

berwira usaha. sehingga mereka dapat membantu perekonomian keluarga 

khususnya pendapatan mereka akan meningkat. Dan dengan bergabung 



87 
 

 
 

menjadi anggota maka dapat terhindar dari jeratan para rentenir yang kerap 

memangsa para wanita-wanita yang ada di desa.  

   Faktor penghambat yang ada pada Kopwan Dewi Rukmini 

antara lain adalah  kurangnya dana sehingga anggota yang punya usaha 

besar tidak dapat meminjam dana yang lebih sesuai dengan kebutuhan 

mereka. Selain itu mereka juga kurang dalam pengembangan sumber daya 

manusia, sehingga pelatihan yang pernah dijalankan berhenti begitu saja. 

Kurangnya anggota juga menjadi penghambat, jika anggota yang 

bergabung lebih banyak maka pemberdayaan yang dilakukan juga akan 

merata. Faktor pendorongnya bagi Kopwan Dewi Rukmini untuk 

meningkatkan pendapatan para anggotanya adalah Kopwan ini memiliki 

pengurus yang tegas dan disiplin, sehingga disegani oleh para anggotanya 

sehingga mereka juga tidak berani menyalahgunakan dana tersebut. Para 

anggota tidak ada yang telat mengembalikan pinjaman karena sudah 

tertanam sifat disiplin dan anggotanya juga sangat kekeluargaan sehingga 

dengan dana dan anggota yang seadanya Kopwan dapat berjalan hingga saat 

ini. 

 

B. Saran  

   Penelitian ini terdapat banyak kekurangan , baik dari segi 

penyajian, kelengkapan teori yang digunakan, maupun data yang sudah 

penulis kumpulkan, maka dari itu, penulis membutuhkan kiktik dan saran 
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untuk membangun dan kesempurnaan dalam penelitian ini. Berdasarkan 

hasil penelitian maka beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut. 

1. Bagi Pihak Akademik 

  Hendaknya temuan ini menjadikan referensi dan dapat menjadi 

sumber keilmuan bagi pihak akademik dan juga dapat memberikan 

sumbangan perbendaharaan perpustakaan di IAIN Tulungagung.  

2. Bagi Masyarakat Desa Temenggungan  

  Bagi para masyarakat dengan adanya penelitian ini diharapkan 

masyarakat desa temenggungan khususnya para wanita dan ibu rumah 

tangga dapat lebih mengenal mengenai adanya Kopwan ini sehingga 

memudahkan mereka dalam mengembangkan usahanya. Sehingga 

dapat meningkatkan pendapatan mereka. Dan diharapkan kepada para 

anggota untuk ikut bersama-sama dalam memberikan pemahaman 

terkait dengan adanya Koperasi Wanita dan perannya bagi para wanita 

yang ada di desa-desa. 

3. Bagi peneliti selanjutnya  

 Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan untuk 

penelitian selanjutnya, dan menambahkan pengetahuan sehingga dapat 

digunakan sebagai referensi selajutnya dalam bidang kajian ilmu yang 

sama 
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