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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

1.1 KESIMPULAN 

1. CU Harapan Maju merupakan salah satu Credit Union perintis 

bertumbuhnya Credit Union Di Kecamatan Ronggurnihuta. Dengan 

didirikannya Koperasi Credit Union Harapan Maju Desa Lintongnihuta 

sejak tahun 1998, maka masyarakat akan dapat memperoleh modal 

pinjaman dengan terlebih dahulu menjadi anggotanya. Peminjaman modal 

pada lembaga koperasi ini tidaklah terlau sulit dan tidak harus melalui 

prosedur administrasi yang merepotkan, bahkan suku bunga pinjamannya 

juga relatif terjangkau bagi kemampuan ekonomi petani. Dengan suku 

bunga pinjaman yang relatif rendah ini menyebabkan banyak masyarakat 

yang berniat untuk masuk dan menjadi anggotanya. Pertumbuhan anggota 

mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Seiring dengan sistem 

manajemen yang semakin baik dan pelayanan.  

2. CU ini berperan sebagai lembaga penyimpan uang, lembaga peminjaman 

modal bagi anggota, sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi 

anggota dan penggerak perekonomian anggota.  

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi petani dalam memilih Credit Union 

adalah Saran teman/keuarga, kemudahan memperoleh pinjaman dan bunga 

yang rendah(menggunakan IOB). Selain sebagai modal dalam peningkatan 



66 

 

produksi pertanian, pinjaman modal dari Koperasi Credit Union Harapan 

Maju juga berusaha untuk membantu dan memajukan kehidupan sosial-

ekonomi anggota-anggotanya. CU Harapan Maju juga berpengaruh 

terhadap menigkatnya mutu pendidikan para anggotanya, karena dengan 

adanya pinjaman modal ini maka masyarakat dapat memenuhi kebutuhan 

pendidikan anak-anaknya, terutama pada saat datangnya masa-masa sulit 

akibat tidak stabilnya harga-harga hasil pertanian. 

 

1.2 SARAN 

Kepada Petani 

1. Petani diharapkan lebih memanfaatkan pinjaman (modal) untuk kebutuhan 

usaha taninya sehingga berdayaguna dan memberikan pendapatan bagi 

petani itu sendiri. 

2. Diharapkan agar petani juga mengikuti pendidikan yang diberikan oleh 

Credit Union, yang sangat bermanfaat bagi pengembangan kualitas diri 

petani. 

 

Kepada Credit Union 

1. Pada Credit Union sebaiknya meningkatkan pelayanan dari segi konsultasi 

atau wirakoperasi, sehingga Credit Union ini benar-benar menjadi lembaga 

pemberdayaan manusia untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih 

baik. 
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2. Diharapkan agar memberikan motivasi dan mengarahkan petani untuk 

menggunakan pinjaman pada kegiatan yang dapat memberikan 

penghasilan dan dapat meningkatkan kesejahteraan petani. 

 


