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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Simpulan 

Pada bab ini penulis akan menyampaikan kesimpulan sebagai hasil 

penelitian yang berjudul Analisis Faktor-faktor Pembubaran Koperasi 

Berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 

Nomor 65 Tahun 2017 (Studi Kasus Pembubaran Koperasi Badan Hukum 

Provinsi Di Kota Pekanbaru) sebagai berikut: 

1. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab 

dibubarkan di Kota Pekanbaru karena Empat faktor yaitu Karena tidak 

menjalankan Anggaran Dasar, tidak memiliki dana atau modal dalam 

menjalankan kegiatan koperasi (Koperasi bangkrut),Melanggar faktor yang 

sangat penting yaitu tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan, dan 

terakhir karena Tidak ada kegiatan usaha yang dilakukan. Untuk itu  telah 

memenuhi standar untuk koperasi tersebut dibubarkan oleh Pemerintah dan 

telah dilakukan dengan baik.  

2. Hambatan dalam pembubaran koperasi ini yang dirasakan oleh Dinas 

Koperasi dan UMKM sendiri adalah dalam pembubaran ini tim pembubaran 

akan menarik badan hukum dan laporan keuangan koperasi tersebut  serta 

semua aset dari koperasi akan dikembalikan pada setiap anggota tetapi 

keadaan dilapangan ada koperasi yang asetnya sama sekali tidak ada lagi 

sehingga tidak dapat dibagikan pada setiap anggota, ada juga koperasi yang 

tidak memiliki SK, serta ada pengurus koperasi yang tidak ditemukan lagi 
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bahkan ada yang meninggal, ada koperasi yang telah pindah tapi tidak 

melapor sehingga tidak ditemukan lagi  sehingga  petugas Dinas kesulitan 

untuk mengkonfirmasi koperasi tersebut bahkan Dinas Koperasi sendiri 

sampai memastikan koperasikoperasi tersebut ke RT, RW, Lurah hingga 

Camat tetap juga tidak ada yang menanggapi dan koperasi tidak ditemukan. 

   

6.2 Saran 

Sebagai pertimbangan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kota 

Pekanbaru dan juga koperasi-koperasi yang ada di Kota Pekanbaru. Untuk Dinas 

Koperasi dan UMKM sendiri diharapkan lebih aktif lagi dalam memberikan 

pembinaan dan pelatihan kepada koperasi-koperasi yang ada yang akan ada di 

Kota Pekanbaru sehingga dapat berjalan dengan baik, apabila koperasi bermasalah 

diharapkan Petugas Dinas langsung datang ke lokasi tidak harus menunggu 

pengurus koperasi tersebut untuk datang ke dinas dapat dikatakan Dinas Koperasi 

menjemput masalah bukan hanya menunggu masalah. 

Dilihat daritujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan 

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai 

bagaian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang 

demokratis dan berkeadialan. Dengan tujuan tersebut di harapkan koperasi dapat 

membantu mendorong perekonomian serta mensejahterakan masyarakat yang ada 

di Kota Pekanbaru dan diharapkan pada pengurus koperasi untuk lebih aktif dan 

serius dalam menjalankan usaha koperasinya karena bagaimana koperasi dapat 

maju adalah dari pengurus. 


