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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan Kontribusi Koperasi Perkebunan 

Kelapa Sawit (KPKS) Bukit Layang Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi 

Masyarakat Desa Bukit Layang, yaitu: 

Pertama, meningkatkan taraf hidup masyarakat yang sekaligus berdampak 

keperekonomian masyarakat, meningkatnya taraf hidup berpengaruh pada pola 

pikir masyarakat serta sangat berdampak pada kehidupan sosial ekonomi 

masyarakat. Meningkatnya taraf hidup masyarakat juga merupakan tujuan dari 

KPKS. Meningkatkan taraf hidup tersebut dengan cara membagikan hasil dari 

penjualan TBS ke anggota yang langsung dikirim kerekening masing-masing 

anggota setiap bulan. 

Kedua, memberi bantuan sosial dan bantuan untuk menggunakan 

kendaraan operasional kepada masyarakat Desa Bukit Layang, bantuan sosial 

tersebut berupa bantuan untuk masyarakat Desa Bukit Layang yang terkena 

musibah. Sedangkan bantuan untuk menggunakan kendaraan operasional 

tersebut merupakan bantuan bagi masyarakat yang ingin mengantarkan 

keluarga yang sedang sakit untuk kerumah sakit dapat menggunakan kendaraan 

tersebut tanpa bayar sepeserpun. Selain itu bantuan kepada desa juga ada pada 

saat Perayaan Hari Besar Nasional (PHBN) dan Perayaan Hari Besar Islam 

(PHBI) dengan cara mengantarkan proposal kekantor KPKS. 
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Ketiga, KPKS memiliki peran koperasi yaitu menciptakan lapangan 

pkerjaan, artinya disini KPKS dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi 

masyarakat yang belum memiliki pekerjaan. Baik itu anggota dari KPKS 

ataupun yang bukan anggota asalkan memiliki KTP Desa Bukit Layang. 

 Keempat, KPKS memiliki dampak kepada masyarakat Desa Bukit Layang 

dari segi, pekerjaan, pendidikan dan pendapatan. Dari dampak aspek-aspek 

tersebut KPKS berpengaruh merubah pola pikir serta taraf hidup masyarakat. 

perubahan tersebut tentunya sangat berdampak pada kehidupan sosial ekonomi 

masyarakat. 

 

B. Saran  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada 

seluruh anggota KPKS dan pengurus dari KPKS dan masyarakat terkait 

koperasi. Kepada seluruh pengurus koperasi KPKS dan anggota koperasi 

KPKS menambah koata anggota serta membuka slot baru untuk yang 

ingin bergabung menjadi anggota koperasi KPKS, dan membantu 

masyarakat yang sudah lama tinggal di Desa Bukit Layang yang belum 

memiliki KTP tetapi ingin menjadi anggota koperasi KPKS. Serta 

memberi Informasi tetang keberadaan koperasi KPKS kepada masyarakat 

yang belum mengetahui. Kepada seluruh anggota koperasi KPKS perlu 

adanya pengetahuan tentang plasma lebih jauh lagi agar mamahami 

tentang koperasi plasma dan mampu menjalankan tugas dan kewajibannya 

dengan baik agar koperasi plasma KPKS bisa mencapai tujuan dari 
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koperasi tersebut. Dan juga jika pergantian pengurus diharapkan koperasi 

tetap memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. 
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