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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian bab 1 sampai bab V diatas, maka penulis dapat memberikan 

kesimpulan bahwa peran pengurus koperasi Petani Petani Madu Sialangdi Desa 

Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir (Studi Deskriftif) adalah sebagai 

berikut: koperasi Petani Madu Sialang mampu meningkatkan perekonomian 

anggota, koperasi Petani Madu Sialang mampu memenuhi sarana dan prasarana 

bagi anggota, koperasi Petani Madu Sialang mampu memberikan pembinaan dan 

pelatihan kepada anggota, koperasi Petani Madu Sialang mampu mrngembangkan 

kegiatan usaha anggota, koperasi Petani Madu Sialang mampu membuka lapangan 

pekerjaan. 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan, maka peran 

pengurus koperasi Petani Madu Sialang tersebut seluruhnya sudah berperan, hanya 

saja  ada yang belum maksimal, tapi dari pengurus koperasi tidak akan tinggal 

diam mereka akan berusaha  untuk membenahi  kekukarang yang ada dikoperasi 

petani madu sialang.  
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B. Saran 

Diakhir pennelitian ini, penuis ingin menyampaikan beberapa saran kepada 

pihak-pihak yang terkait pada penelitian ini, yakni: 

1. Untuk Pengurus Koperasi 

Penulis menyarankan agar pihak pengurus koperasi Petani Madu Sialang 

dapat meningkatkan kinerjanya sehingga manfaat dari itu sendiri dapat 

dinikmati oleh pengurus dan anggota koperasi serta masyarakat setempat, 

mengevaluasi seluruh program-program koperasi guna mencari solusi dengan 

segala permasalahan yang belum terselesaikan. 

2. Untuk Pemerintah 

Dengan adanya penelitian ini penulis menyarankan kepada pemerintah agar 

mendukung sepenuhnya kegiatan koperasi dan melakukan pembinaan yang 

merata pada setiap anggota koperasi sehingga anggota merasakan manfaat 

dari setiap pembinaan yang dilakukan. 

3. Untuk Anggota Koperasi 

Penuis menyarankan kepada anggota koperasi untuk mengetahui manfaat dan 

fungsi dari koperasi itu sendiri sehingga apa yang dilakukan bernilai baik 

untuk diri dan orang lain. 

Dengan keterbatasan dan kelemahan yang ada pada diri penulis dalam 

banyak hal, maka diharapkan penelitian ini merupakan penelitian awal. Untuk 
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selanjutnya penelitian penulis akan menajamkan beberapa kekurangan yang ada 

dalam penelitian ini. Untuk itu saran dan kritik dari berbagai pihak yang sangat 

diharapkan untuk perbakan dimasa yang akan datang. 

Demikian akhir dari hasil penelitian yang penulis lakukan, jika terdapat 

kesalahan penulisan nama dan yang lain-lain penulis minta maaf. Semoga 

penelitian yang penulis lakukan ini bermanfaat bagi kita semua.Aamin. 

 


