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BAB V
KESIMPULAN
A.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan pada bab terdahulu tentang

peran koperasi konsumsi pondok pesantren Raudhatul Ulum dalam pemberdayaan
masyarakat setempat (studi kasus di masyarakat Desa Sakatiga) yaitu :
1.

Peran Koperasi Pesantren sangatlah besar dalam pertumbuhan ekonomi
pesantren maupun warga sekitarnya yang bernaung di bawah bimbingan
pesantren dalam Koperasi. Banyaknya pengangguran di Desa disebabkan
karena sedikitnya peluang pekerjaan yang ada di setiap Desa, namun
dengan adanya sebuah pesantren yang berdiri di tengah Desa tersebut dan
memiliki koperasi yang mana membutuhkan kerjasama dengan masyarakat
sekitar pesantren guna memenuhi kebutuhan para santrinya, membuat
mereka (warga desa) mempunyai peluang pekerjaan dengan bergabungnya
masyarakat sekitar dengan koperasi pesantren guna membantu pesantren
dalam memenuhi kebutuhan para santrinya.

2.

Beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam kegiatan koperasi
pesantren untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diantaranya :
a. Faktor pendukung berupa permintaan akan kebutuhan harian yang
dibutuhkan ratusan santri menjadi semangat bagi masyarakat sekitar
yang bergabung dalam koperasi BUMP untuk berkreasi dalam
pengembangan di dunia usaha.
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b. Faktor penghambat terdiri dari beberapa penyebab diantaranya (1)
kurangnya modal dari pihak koperasi ataupun pesantren untuk
memenuhi semua kebutuhan santrinya, maka dari itu perlunya
partisipasi

dari

masyarakat

untuk

berperan

besar

dalam

perkembangannya.(2) Fasilitas pendukung kinerja koperasi yang
harus segera di realisasikan demi menunjang kelancaran kinerja
anggota (3) apabila berkurangnya jumlah santri yang ada dapat
menyebabkan

pendapatan

masyarakat

yang

menaungkan

pendapatannya pada Koperasi akan menurun, namun sejauh ini hal ini
belom terjadi (4) bagi hasil yang sekiranya bisa diperbesar lagi untuk
masyarakat,agar keuntungan lebih besar. Namun hal ini tidak menjadi
faktor penghambat utama bagi masyarakat, karena masyarakat sangat
menghargai keputusan pihak pesantren dan sangat berterimakasih atas
kesempatan yang diberikan kepada mereka.
B.

Saran

1. Bagi Pesantren terutama koperasi agar dapat meningkatkan fasilitas yang
baik bagi santri agar menjadi suatu acuan kelancaran mereka dalam
menuntut ilmu, dan mengurangi pelanggaran yang terjadi di antara para
santri. Ketika, semua kebutuhan yang mereka butuhkan semuanya ada dalam
lingkungan pesantren dan pihak pesantren mampu berinovasi agar menarik
minat calon-calon pelajar di luar sana, lebih banyak lagi yang mengejar
impiannya di Ma’had tercinta ini .
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2. Koperasi BUMP diharapkan mampu meningkatkan lagi peranannya pada
masyarakat sekitar dengan pengembangan badan usaha-badan usaha milik
pesantren lainnya yang mampu menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa
Sakatiga khususnya.
3. Pesantren diharapkan dapat meningkatkan Kualitas pendidikan yang menjadi
acuan para orang tua, serta ditambah fasilitas penunjang yang sangat lengkap
dan modern mampu menarik minat para orangtua untuk menyekolahkan
anaknya di Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga.

