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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Setelah melalui upaya yang panjang dan dengan 

kesungguhan yang maksimal, maka penulis sampai pada bab 

terakhir yang merupakan intisari dari pembahasan penelitian 

ini. Pada bab ini, akan kami ketengahkan beberapa simpulan 

berdasarkan hasil penelitian dan analisis data tentang 

“Kontribusi KSPPS Bina Insan Muwahidun dalam 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Bergat 

Kecamatan Gembong Kabupaten Pati”. Maka penulis dapat 

menyimpulkan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Kontribusi KSPPS Bina Insan Muwahidun dalam 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Bergat 

Kecamatan Gembong Kabupaten Pati adalah ikut andilnya 

pihak KSPPS dengan masyarakat atau nasabah yang mana 

tujuan mereka adalah saling menguntungkan. 

Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dijalankan oleh 

KSPPS adalah perkembangan usaha dan membuat usaha 

baru dengan uang pinjaman yang telah diberikan oleh 

pihak KSPPS sebagai modal. 

2. Secara garis besar faktor pendukung kontribusi KSPPS 

Bina Insan Muwahidun dalam pemberdayaan ekonomi 

masyarakat di Kelurahan Bergat adalah masyarakat desa 

Bergat dan sekitarnya antusias menerima dengan lapang 

dada. Hal ini karena KSPPS Bina Insan Muwahidun 

merupakan salah satu KSPPS yang benar- benar 

memperdulikan nasib rakyat kecil. Di samping itu prosedur 

dan administrasi KSPPS tidak menyulitkan anggota, 

sehingga mudah untuk pengajuan. Sedangkat faktor 

penghambat dalam kontribusi KSPPS Bina Insan 

Muwahidun dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di 

Kelurahan Bergat adalah susahnya pembayaran nasabah 

ketika jatuh tempo, sehingga dari pihak KSPPS perlu 

penanganan ekstra agar para nasabah bisa membayar 

dengan disiplin. 

3. Solusi penghambat dalam kontribusi KSPPS Bina Insan 

Muwahidun dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di 

Kelurahan Bergat yang diberikan pihak koperasi adalah 
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menghadapi dengan sabar dan memberikan solusi atau 

arahan. Walaupun mogok, tetapi pihak marketing dan 

KSPPS juga harus sabar, karena kesabaran dalam 

menghadapi nasabah atau warga yang seperti itu akan 

menghasilkan buah yang baik. 

 

B. Saran-saran 

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, dengan 

berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka ada 

beberapa hal yang mungkin dapat menjadi bahan masukan 

antara lain:  

1. Dalam menerapkan kontribusi KSPPS Bina Insan 

Muwahidun terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat 

di Kelurahan Bergat Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, 

pemilik KSPPS harus lebih variatif, inovatif dalam 

meningkatkan kualitas hasil, agar anggota puas dengan apa 

yang didapat. 

2. Penelitian ini dapat menjadi acuan kontribusi KSPPS Bina 

Insan Muwahidun dalam pemberdayaan ekonomi 

masyarakat di Kelurahan Bergat Kecamatan Gembong 

Kabupaten Pati diharapkan dapat memberi solusi dalam 

pemberdayaan, agar nantinya berjalan dengan maksimal. 

 

C. Kata Penutup 

Puji syukur kehadirat Illahi Rabbi yang telah 

memberikan kesempatan kepada penulis, sehingga mampu 

menyelesaikan skripsi ini. Usaha yang optimal telah penulis 

curahkan, akan tetapi karena keterbatasan kemampuan penulis, 

skripsi ini banyak kekurangannya dan jauh dari kesempurnaan. 

Oleh Karena itu, penulis mengharapkan masukan baik saran 

maupun kritik yang konstruktif dari pembaca demi 

kesempurnaan skripsi ini. 

Akhirnya, ucapan terima kasih penulis tujukan kepada 

semua pihak yang telah memberikan sumbangsih baik tenaga, 

pikiran dan do’a. Penulis berharap skripsi yang sederhana ini 

dapat bermanfaat. Amin. 

 


