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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dengan adanya kerjasama antara pihak Koperasi Syariah IHYA 

Kudus dan anggota dalam rangka memberdayakan usaha kecil dan menengah 

menunjukkan bahwa hubungan tersebut sesuai dengan teori sosiologi yang 

dikemukakan oleh J. Dwi Narwoko dalam bukunya yang berjudul “Sosiologi 

Teks Pengantar dan Terapan” bahwa salah satu sifat manusia adalah sebagai 

makhluk sosial yang mempunyai dorongan untuk mengadakan hubungan 

dengan orang lain. Dengan adanya dorongan tersebut, maka manusia akan 

mencari orang lain untuk mengadakan hubungan untuk mengadakan interaksi. 

Maksudnya interaksi manusia, yaitu pengaruh timbal balik diantara dua orang 

atau lebih dalam perasaan, sikap, dan tindakan. Interaksi tersebut terjadi 

manakala pihak Koperasi Syariah IHYA Kudus memberikan pembiayaan 

terhadap anggota yang ingin mengembangkan usahanya. 

Interaksi juga terjadi apabila adanya kotak social dan komunikasi. 

Dalam hal ini anggota menjalin komunikasi terhadap Koperasi Syariah IHYA 

Kudus jika terjadi kendala dalam usahanya. Dengan adanya komunikasi 

tersebut pihak Kopersi memberikan solusi terhadap UKM. Dengan ini 

menunjukkan bahwa UKM bisa berdaya dengan adanya campur tangan dari 

Koperasi Syariah IHYA Kudus. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Koperasi Syariah IHYA Kudus merupakan lembaga keuangan yang 

satu-satunya menggunakan prinsip syariah. Peran Koperasi Syariah 

IHYA Kudus dalam memberdayakan usaha kecil dan menengah adalah 

berupa sumbangan yang bersifat pembiayaan. Selain sumbangan yang 

diberikan Koperasi Syariah IHYA Kudus berupa pembiayaan 

sumbangan lain yang juga diberikan dalam memberdayakan usaha kecil 
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dan menengah adalah berupa promosi antar anggota serta memberikan 

pelatihan terhadap sumberdaya manusia yang dimiliki oleh anggota. 

2. Koperasi Syariah IHYA Kudus dalam menjalankan perannya didukung 

oleh factor pendukung. Faktor tersebut ada yang dari dalam dan ada 

yang dari luar. Faktor dari dalam yang mendukung koperasi dalam 

memberdayakan UKM meliputi: modal semakin banyak; struktur yang 

terintegrasi; karyawan semakin banyak; administrasi semakin 

sempurna; persyaratan mudah, dan solusi yang diberikan terhadap ukm 

bermasalah. Sedangkan faktor dari luar yang mendukung meliputi: 

lancarnya angsuran anggota; kondisi internal UKM baik; dan pelatihan 

dari Dinas Perindustrian dan Koperasi. 

3. Koperasi Syariah IHYA Kudus dalam menjalankan peran juga terdapat 

faktor yang menghambatnya. Faktor dari dalam yang menghambat 

Koperasi Syariah IHYA Kudus dalam memberdayakan UKM meliputi: 

terbatasnya sumberdaya manusia yang berkompetensi seperti konsultan 

dan tenaga penyuluh; serta tingginya angsuran bagi hasil yang 

dirasakan oleh sebagian anggota Koperai Syariah IHYA Kudus. 

Sedangkan factor dari luar yang menghambat Koperai Syariah IHYA 

Kudus dalam memberdayakan UKM meliputi: kurangnya disiplin 

anggota; dan permasalahan teknis UKM yaitu tidak adanya kemauan 

meningkatkan usahanya. 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

Dari penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang menimbulkan 

gangguan dan kurangnya hasil penelitian ini. Keterbatasan yang terdapat 

dalam penelitian ini antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut: 

1. Keterbatasan literatur hasil penelitian sebelumnya yang masih 

kurang peneliti dapatkan. Sehingga mengakibatkan penelitian ini 

memiliki banyak kelemahan, baik dari segi hasil penelitian maupun 

analisisnya. 
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2. Keterbatasan mengenai data yang peneliti butuhkan untuk 

melakukan penelitian di lapangan, sehingga hasil penelitian ini 

hanya menggunakan data yang terbatas. 

 

C. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka ada beberapa saran yang 

bias penulis berikan untuk dijadikan bahan pertimbangan, diantaranya: 

1. Bagi para peneliti selanjutnya bias meneliti kembali judul ini dengan 

metode yang berbeda, sehingga bias digunakan sebagai pembanding 

dengan hasil penelitian ini. Hasil penelitian ini diharapkan juga bias 

menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya sehingga dapat 

menyempurnakannya. 

2. Bagi objek yaitu Koperasi Syariah IHYA Kudus diharapkan bias lebih 

terbuka dalam memberikan data terhadap peneliti. Karena data tersebut 

sangat dibutuhkan dalam penelitian ini. 

 

D. Penutup 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan 

hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas dalam penyusunan 

skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan 

meskipun peneliti sudah berusaha semaksimal mungkin. Hal ini disebabkan 

kemampuan dan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti 

miliki. 

Oleh karena itu tidak ada kata yang lebih indah melainkan saran dan 

kritik yang membangun dari seluruh pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. 

Akhirnya sebagai penutup peneliti mohon maaf segala kekurangan, 

kesalahan, serta peneliti berdoa semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

peneliti khususnya dan pembaca padau mumnya. Amiinn 

 

 


