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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan 

bahwa pandangan Masyarakat Terhadap Koperasi Syariah di wilayah kerja 

KJKS Minna Mandiri dan KSU Muria Juwana Pati Jawa Tengah 

menunjukkan:   

1) Pandangan masyarakat tentang koperasi syariah terkait sistem bagi hasil 

atau pembagian sisa hasil usaha SHU di wilayah kerja KJKS Minna Mandiri 

dan KSU Muria Juwana Pati Jawa Tengah. Adapun hasil untuk KJKS Minna 

Mandiri  menunjukkan persentase pencapaian  89.40% dalam kategori 

penilaian sangat tinggi dan KSU Muria Juwana Pati Jawa Tengah 

menunjukkan persentase pencapaian  80.94% dalam kategori penilaian  tinggi,  

2) Pandangan masyarakat tentang produk-produk pada koperasi syariah di 

wilayah kerja KJKS Minna Mandiri menunjukkan persentase pencapaian  

84.88% dalam  kategori penilaian sangat tinggi dan KSU Muria Juwana Pati 

Jawa Tengah menunjukkan persentase pencapaian  86.59% dalam kategori 

penilaian sangat tinggi,  
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3) Pandangan masyarakat tentang sosialisasi koperasi syariah di wilayah 

kerja KJKS Minna Mandiri menunjukkan persentase pencapaian  87.28% 

dalam  kategori penilaian sangat tinggi dan KSU Muria Juwana Pati Jawa 

Tengah menunjukkan persentase pencapaian  88.71% dalam kategori 

penilaian sangat tinggi.  

4) Pandangan masyarakat tentang tingkat kepercayaan koperasi syariah di 

wilayah kerja KJKS Minna Mandiri menunjukkan persentase pencapaian  

89.55% dalam  kategori penilaian sangat tinggi dan KSU Muria Juwana Pati 

Jawa Tengah menunjukkan persentase pencapaian  98.18% dalam kategori 

penilaian sangat tinggi.  

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab IV, maka terdapat 

implikasi yang harus dilakukan oleh pihak koperasi syariah dalam upaya 

memperbaiki pandangan masyarakat terhadap koperasi syariah. Adapun 

bentuk implikasi itu adalah bahwa pihak manajerial koperasi syariah harus 

mampu membuktikan bahwa koperasi syariah harus lebih baik dan bermanfaat 

bagi masyarakat dibandingkan koperasi konvensional sehingga dapat 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi syariah. 

C. Keterbatasan dan Saran Penelitian Selanjutnya 

Dalam pelaksanaan dan penyusunan penelitian ini tentunya terdapat 

beberapa keterbatasan serta saran yang diberikan oleh peneliti, antara lain: 
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1. Peneliti hanya menggambarkan pandangan masyarakat terhadap koperasi 

syariah tanpa melakukan intervensi untuk merubah pandangan tersebut.  

2. Jumlah obyek yang digunakan terbatas hanya 2 koperasi saja. 

Diharapkan pada penelitian selanjutnya lebih banyak obyek yang 

digunakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih terfokus tentang 

persepsi masyarakat terhadap koperasi khususnya koperasi syariah. 

3. Pihak koperasi syariah diharapkan lebih keras dalam usahanya untuk 

mengenalkan koperasi syariah sekaligus menunjukkan citra koperasi 

syariah yang baik dalam pandangan masyarakat. 

 


