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VI.  KESIMPULAN DAN SARAN 

A.  Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian ini tentang Motivasi Anggota Kelompok Usaha  

Bersama Jamur Tiram Sumber Rejeki di Dusun Saradan Desa Terong Kecamatan 

Dlingo dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Anggota KUBE Jamur Tiram Sumber Rejeki sebagian besar berprofesi sebagai 

pengrajin bambu, tingkat pendidikan dari anggota KUBE Jamur Tiram  

Sumber Rejeki yang paling dominan adalah SD, dan seluruh anggota KUBE Jamur 

Tiram Sumber Rejeki usianya tergolong usia produktif. Pendapatan yang di peroleh 

oleh anggota KUBE Jamur Tiram Sumber Rejei dari pekerjaannya diluar dari 

KUBE Jamur Tiram Sumber Rejeki memiliki rata-rata sebesar Rp 499,333 / bulan. 

2. Motivasi anggota KUBE jamur tiram sumber rejeki memiliki tingkat kebutuhan 

yang tertinggi yaitu pada kebutuhan relatedness dengan perolehan skor sebesar 3,5 

dengan kategori kuat. Sedangkan tingkat motivasi yang tertinggi ke dua yaitu 

kebutuhan growth dengan perolehan skor sebersar 3,2 dengan kategori kuat. 

Perolehan skor terendah pada motivasi anggota KUBE Jamur Tiram Sumber Rejeki 

yaitu kebutuhan existance dengan perolehan skor sebesar 3,08 dengan kategori 

kuat. Sedangkan motivasi ERG secara keseluruhan yang terdapat pada anggota 

KUBE Jamur Tiram Sumber Rejeki termasuk kategori kuat dengan perolehan skor 

sebesar 3,26.  

3. Faktor-faktor yang memiliki hubungan cukup berarti dengan motivasi anggota 

KUBE Jamur Tiram Sumber Rejeki yaitu pendidikan non formal.  
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Sedangkan faktor yang memiliki hubungan rendah dengan motivasi anggota KUBE 

Jamur Tiram Sumber Rejeki yaitu usia, pendidikan formal, partisipasi, ketersediaan 

modal, dan pemasaran, bahkan ada fakto-faktor yang memiliki hubungan sangat 

rendah terhadap motivasi anggota KUBE Jamur Tiram Sumber Rejeki yaitu 

pendapatan, potensi dan kesesuaian lahan.  

B.  Saran  

1. KUBE Jamur Tiram Sumber Rejeki harus melakukan satu upaya mendasar 

untuk anggota yang rajin dalam melaksanakan piket dalam kegitan usaha bersama 

dan membagikan hasil penjualan sehingga anggota KUBE Jamur Tiram Sumber 

Rejeki memiliki pendapatan nyata dari bergabung di KUBE Jamur Tiram Sumber  

Rejeki, hal tersebut juga akan mendorong motivasi anggota KUBE Jamur Tiram 

Sumber Rejeki yang sudah lama bergabung dan pendidikan formal yang cukup 

tinggi yang memiliki pendapatan nyata lebih dari pekerjaan pokok untuk 

meningkatkan partisipasi aktif dari anggota KUBE Jamur Tiram Sumber Rejeki 

untuk mengatasi anggota KUBE Jamur Tiram Sumber Rejeki yang rentan untuk 

keluar dari usaha bersama dan selanjutnya KUBE Jamur Tiram Sumber Rejeki 

melakukan studi banding terkait dengan pembuatan baglog sehingga KUBE Jamur 

Tiram Sumber Rejeki dapat memanfaatkan dengan maksimal serbuk gergaji yang 

tersedia dan mengalami penurunan tingkat kontaminasi pada baglog yang sudah di 

buat seperti yang selama ini dialami.  

2. Bagi pemerintah diharapkan lebih ditingkatkan lagi dalam penyuluhan dan 

pelatihan terkait dengan usahatani jamur tiram terkhusus di kabupaten bantul yang 

memiliki potensi untuk jamur tiram agar anggota KUBE Sumber Rejeki maupun 

petani jamur tiram merasa lebih diperhatikan sehingga minat dan semangat dari 

anggota KUBE Sumber Rejeki maupun petani jamur tiram semakin meningkat.  


