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BAB IV 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan  

Berdasarkan tujuan penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

alasan anggota koperasi usaha mikro memilih KJKS-BMT dapat dilihat dari because 

motive dan in order to motive. 

1. Because motive anggota koperasi usaha mikro memilih KJKS-BMT 

a. Untuk menambah modal usaha. Anggota memilih melakukan pinjaman 

pada KJKS-BMT ini karena pinjaman tersebut dapat dijadikan sebagai 

modal usaha dan juga karena KJKS-BMT tersebut bertujuan memberikan 

bantuan modal berupa modal uang untuk menambah modal usaha yang 

dijalankan oleh anggota. 

a. Banyaknya kemudahan dalam melakukan pinjaman. Anggota memilih 

melakukan pinjaman ini karena banyaknya kemudahan yang mereka 

rasakan, dimana kemudahan tersebut diantaranya tidak ada jaminan, 

toleransi pembayaran yang telat dan angsuran jemput oleh pengurus. 

b. Tidak Memakai Bunga. Anggota memilih melakukan pinjaman pada 

KJKS-BMT karena pinjaman tersebut tidak berbunga, sehingga mereka 

tidak merasa terbebani dan tidak merasa terlalu berat dalam membayar 

angsuran. 

c. Takut terjebak hutang yang lebih besar. Anggota memilih melakukan 

pinjaman pada KJKS-BMT karena takut terjebak hutang yang lebih besar, 
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hal ini dikarenakan usaha yang dijalankan oleh anggota sifatnya 

membantu menambah penghasilan keluarga. Salain itu peminjaman di 

KJKS-BMT ini disesuaiakan dengan kemampuan anggota dalam 

membayar angsuran, sehingga tidak mempunyai hutang yang lebih besar. 

2. In order to motive anggota koperasi usaha mikro memilih KJKS-BMT 

a. Meningkatkan ekonomi keluarga. Meningkatnya pendapatan anggota 

merupakan in order to motive, atau merupakan tujuan yang hendak dicapai 

dari suatu tidakan yang dipilih oleh anggota. Dengan demikian dengan 

memilih KJKS-BMT makan dapat meningkatkan pendapatan anggota. 

b. Usaha yang dijalankan tetap bertahan. Dapat mempertahankan usaha yang 

dijalankan oleh anggota merupakan tujuan dari anggota memilih KJKS-

BMT. Dengan demikia in order to motive dari tindakan yang dilakukan 

anggota adalah agar usaha yang dijalankan tetap bertahan dan tidak 

terhenti. 

c. Bertambahnya jenis usaha. Bertambahnya jenis usaha merupakan in order 

to motive dari suatu tindakan yang dipilih oleh anggota. Dengan adanya 

tindakan yang dilakukan oleh anggota tersebut maka jenis usaha yang 

dijalankan oleh anggota tersebut bertambah. 

1.2 Saran 

a. Diharapkan kepada pihak pemerintah kota agar memberikan sosialisasi 

dengan baik tentang adanya KJKS-BMT ini kepada masyarakat, agar 
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masyarakat paham dan dapat memanfaatkan program tersebut, sehingga 

apa yang menjadi tujuan dari KJKS-BMT tersebut tercapai. 

b. Diharapkan kepada pihak KJKS-BMT memberikan reward bagi anggota 

yang tepat waktu mengembalikan pinjaman, hal ini bertujuan agar dana 

yang digilirkan untuk peminjaman tidak macet, dan agar tidak menggangu 

proses peminjaman anggota yang lain. 

c. Untuk para anggota diharapkan agar dapat berpartisipasi dalam mencapai 

tujuan dari KJKS-BMT, dalam hal ini dengan cara tepat waktu dalam 

pengembalian pinajaman, agar tidak menggangu proses dan dapat 

tercapainya tujuan bersa 


