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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab ini penulis mengambil dari penyajian data dan analisis data

dalam penulisan ini, bahwasanya usaha koperasi unit desa dalam meningkatkan

ekonomi kelompok tani kelapa sawit di desa gunung malelo koto kampar hulu

kabupaten kampar adalah:

1. Usaha Koperasi Unit Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Kelompok

Tani Kelapa sawit

a. Usaha KUD dalam meningkatan ekonomi kelompok tani kelapa sawit

melalui program pola KKPA sangat  efektif  dalam  meningkatkan

pendapatan petani peserta KKPA. Adanya perubahan perilaku,

perbaikan dibidang ekonomi, misalnya  dalam  meningkatkan

pendapatan petani plasma perbaikan perekonomian khususnya  di

sektor  perkebunan.  Pembangunan sarana  dan  prasarana. Secara

tidak langsung menunjukan perbaikan dibandingkan sebelum

adanya program  KKPA. Keberhasilan  secara  umum  dari  program

KKPA  mungkin  masih  memerlukan waktu  dan  peninjauan

kembali  dimasa  mendatang, sejauh  mana  petani  dilokasi program

KKPA dapat mengadopsi kegiatan-kegiatan yang telah dianjurkan

dalam meningkatkan  keterampilan  didalam  pengelolaan usahatani

untuk  mendapatkan hasil yang optimal dan semangat berinisiatif

terpenuhinya kebutuhan pokok anggota, dan juga mampu
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menyekolahkan anak-anak mereka sampai kejenjang yang lebih baik

seperti perguruan tinggi.

b. KUD mampu menyediakan permodalan bagi anggota serta

memfasilitasi pinjaman anggota dan membuka lapangan usaha. Ini

dibuktikan dengan adanya unit usaha simpan pinjam yang diberikan

kepada anggota dalam pengembangan usaha seperti berdagang,

berkebun, berternak dan lain sebagainya.

c. Usaha KUD dalam memberikan pendidikan dan pelatihan kepada

anggota ini masih belum maksimal. Ini dibuktikann dengan jadwal

pertemuan yang seharusnya dilakukan delapan kali pertemuan ini

hanya empat kali pertemuan saja. Pelatihan dan penyuluhan ini

penting dilaksanakan guna meningkatkan pengetahuan dan

ketrampilan kelompok tani kelapa sawit.

2. Kendala Yang Dihadapi Pengurus Dalam Meningkatkan Ekonomi

Anggota.

a. tingkat sumber daya manusia (SDM) yang rendah

b. minimnya permodalan Koperasi Unit Desa

c. rendahnya etos kerja penggurus koperasi

d. lemahnya penguasaan teknologi informasi baik dari pengurus

maupun dari anggota itu sendiri

e. minimnya alat peraga dan fasilitas gedung pertemuan

Kendala merupakan suatu hambatan  perkembangan suatu koperasi

yang mana pengurus diharapkan lebih berperan aktif demi terwujudnya suatu
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masyarakat sejahtera khususnya anggota. Pengurus menyadari hambatan

tersebut akan diminimalisir setelah gedung koperasi selesai di bangun.

B. Saran

Diakhir penelitian ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran kepada

pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:

1. Kepada pengurus koperasi agar meningkatkan pelatihan kepada

anggota, karena pelatihan tersebut memberikan ilmu kepada anggota.

2. Kepada pengurus koperasi dapat meningkatakan kerja sama dengan

perusahaan. Agar terciptanya kesejahteraan terhadap anggota.

3. Mengevaluasi program KKPA yang dijalankan guna mencari

permasalahan yang belum dapat terselesaikan. Agar segera di tangani

dengan cara yang tepat dan cepat.

Dengan keterbatasan dan kelemahan yang ada pada diri penulis dalam

banyak hal, maka diharapkan penelitian ini merupakan penelitian awal, untuk

selanjutnya ada tindak lanjut dari peneliti dan penulis lainnya yangakan

menajamkan beberapa kekurangan yang ada dalam penelitian ini. Untuk itu

saran dan kritikan dari berbagai pihak yang sangat diharapkan untuk perbaikan

dimasa yang akan datang.

Demikianlah akhir hasil dari penelitian yang penulis lakukan ini, semoga

penelitian yang telah penulis lakukan ini dapat bermanfaat bagi kita semua,

Amien.


