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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai peran Dinas 

Koperasi, Ukm, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu dalam 

pembinaan dan pengawasan koperasi unit desa di kecamatan Tandun, maka penulis 

menarik kesimpulan dalam penelitian ini : 

6.1.1 Peran Dinas Koperasi, Ukm, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 

Kabupaten Rokan Hulu Dalam Pembinaan Koperasi Unit Desa Di 

Kecamatan Tandun 

 

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, pembinaan yang dilakukan oleh 

Dinas Koperasi masih belum maksimal. Seperti rapat anggota tahunan yang 

seharusnya dilakukan setiap tahun, dinas koperasi belum mampu untuk bertindak 

tegas kepada koperasi yang tidak melakukan rapat anggota tahunan sesuai dengan 

waktu yang telah ditentukan.  

Aspek lain seperti pengembangan usaha koperasi, juga masih lemah karena 

fakta dilapangan koperasi di kecamatan Tandun belum mampu mengembangkan 

usahanya sehingga pemasukan koperasi terfokus pada satu bidang usaha saja yang 

tentunya pemasukannya tidak banyak. Aspek penting lainnya juga adalah mengenai 

keuangan koperasi masih belum dibina dengan baik padahal ini adalah aspek yang 

sangat penting untuk diperhatikan karena kebanyakan masalah yang terjadi dikoperasi 

bermula dari keuangan. 
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6.1.2 Peran Dinas Koperasi, Ukm, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 

Kabupaten Rokan Hulu Dalam Pengawasan Koperasi Unit Desa Di 

Kecamatan Tandun 

 

Aspek pengawasan yang dilakukan oleh dinas koperasi juga belum efektif 

untuk mencegah terjadinya permasalahan di koperasi. Memang petugas penyuluh 

koperasi lapangan kecamatan Tandun dalam menjalankan tugasnya cukup sering 

turun dan meninjau langsung kelapangan untuk melakukan pengawasan koperasi 

namun faktanya belum mampu untuk mencegah permasalahan koperasi seperti yang 

terjadi di koperasi Tani Sejahtera yang menyangkut aspek keuangan ataupun laporan 

keuangan yang seringkali tidak di serahkan ke petugas tersebut. Ini membuktikan 

ketidak tegasan dinas koperasi dalam melakukan pengawasan koperasi di kecamatan 

Tandun. 

6.1.3  Faktor Penghambat Dalam Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Unit 

Desa Kecamatan Tandun 

 

Adapun beberapa faktor penghambat yang di hadapi oleh Dinas Koperasi 

Ukm Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan 

pebinaan maupun pengawasan yaitu modal usaha. Koperasi dikecamatan Tandun 

hanya bergantung pada kebun kelapa sawit. Ketika kelapa sawit ini sudah waktunya 

ditebang maka koperasi ini akan kehilangan pemasukannya karena kelapa sawit akan 

membutuhkan waktu yang lumayan lama sampai kembali dapat berbuah. Pembukuan 

ataupun laporan keuangan koperasi yang belum lengkap dan belum siap untuk 

diperiksa juga merupakan suatu penghambat dinas koperasi dalam menjalankan 

tugasnya. Karena untuk melakukan pengawasan salah saatunya adalah dengan 
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melihat laporan keuangannya. Faktor lainnya adalah anggota koperasi takut untuk 

melaporkan masalah yang ada di koperasi dan sering kali hanya didiamkan saja. 

6.2  Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang penulis dapatkan dari hasil penelitian ini maka      

penulis ingin memberikan saran kepada Dinas Koperasi Ukm Transmigrasi Dan 

Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu dan pengurus koperasi yang ada dikecamatan 

Tandun. 

6.2.1 Dinas Koperasi Ukm Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten           

Rokan Hulu 

 

Dinas Koperasi Ukm Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu 

seharusnya lebih tegas dalam melakukan pembinaaan dan pengawasan kepada semua 

koperasi yang ada dikecamatan Tandun. Sehingga koperasi ini akan lebih taat dan 

patuh sehinggga tujuan dari pembinaan dan pengawasan ini akan tercapai dengan 

baik dan akan membuat koperasi-koperasi ini sehat dan mengikuti ketentuan-

ketentuan yang berlaku. 

6.2.2  Pengurus Koperasi Di Kecamatan Tandun 

Sebagai pengurus koperasi hendaknya mematuhi semua aturan yang telah di 

tetapkan oleh Dinas Koperasi. Kerja sama yang baik antara dinas koperasi dan 

pengurus koperasi sangat dibutuhkan agar tercapainya suatu keberhasilan dalam 

pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh dinas koperasi tersebut. 


