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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan dan dapat fakta 

menunjukkan bahwa rumusan masalah pada penelitian ini yaitu 

1. dalam pelaksanaan primer koperasi angkatan darat para anggota harus 

melakukan simpanan terlebih dahulu guna untuk dikelola oleh pengurus 

koperasi dan dijadikan dua unit usaha yaitu unit pertokoan dan unit simpan 

pinjam dan setelah itu akan dibagikan hasil usahanya dengan cara 

pembagian sisa hasil usaha dan yang diperkenakan mengunakan unit 

pinjaman adalah khusus dari anggota koperasi sendiri dan wajib mengganti 

pinjamannya apabila terlambat maka akan diambilkan dari gaji bulanan 

sebagai angota militer karena sudah menjadi kesepakatan dalam Rapat 

Anggota Tahunan yaitu gaji para anggota yang tergabung dalam koperasi 

dijadikan sebagai jaminan 
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2. pelaksanaan koperasi militer yang ada di resimen induk daerah militer 

sesuai jika diprespektifkan dengan akad mudharabah yaitu semua anggota 

melakukan simpanan kepada koperasi dan setelah itu para pengurs 

melakukan usaha yaitu dengan membuat 2 unit kegiatan usaha yaitu unit 

pertokoan dan unit simpan pinjam dan nantinya akan di kelola dan dibagikan 

hasilnya dengan mengunakan cara pembagian sisa hasil usaha adapun dalam 

pelaksanaan pinjaman menggunakan cara Rahn yaitu setiap anggota harus 

mengembalikan pinjamannya dan apabila tidak dikembalikan maka uang 

gaji sebagai anggota militer akan dipotong guna untuk menganti pinjaman 

dari peminjam . 

B. Saran 

Berdasarkan kajian dari bab diatas, selanjutnya peneliti dapat memberikan 

saran dalam penelitian ini adalah: 

1. Bahwa sebaiknya koperasi militer lebih ditingkatkan terutama dalam 

kualutas dan kuantitas sumber daya manusia supaya bisa lebih efektif dalam 

kegiatan koperasi dan bisa lebih bisa memahami tentang ilmu dan tujuan 

koperasi pada umumnya dan juga bisa mengenal koperasi koperasi yang ada 

di Indonesia dan juga tentang unit usahanya supaya bisa lebih berkembang 

dan bisa dijadikan sorotan bagi satuan atau batalyon yang belum mendirikan 

koperasi, guna meningkatkan kesejahteraan dari para prajurit dan angotanya 

karena untuk mendekatkan emosional bagi para setiap prajurit. 

2. Untuk peneliti selanjutnya hendaknya juga untuk lebih memperdalam 

instrumen-instrumen penelitian sehingga akan menghasilkan data yang 
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lebih kompleks, dan juga informan bisa diperluas, sehingga diperoleh 

gambaran pelaksanaan koperasi prespektif kompilasi hukum ekonomi 

syariah yang lebih kompleks pula. 

 


