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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti gali melalui rumusan 

masalah, maka dapat peneliti tarik kesimpulan mengenai promosi koperasi di 

kalangan mahasiswa (Studi Terhadap KOPMA STAIN Palangka Raya), yaitu: 

1. Ada 2 bentuk promosi yang diterapkan oleh pengurus KOPMA STAIN 

Palangka Raya dalam memasarkan produk yaitu pertama melalui kegiatan 

sosialisasi (belum realisasi) dan brosur yang dibagikan disetiap prodi atau 

mading-mading, hal ini menunjukkan bahwa kurangnya variasi pengurus 

dalam pemilihan promosi, upaya tersebut seharusnya ditingkatkan melalui 

komunikasi personal, periklanan dalam bentuk spanduk, dan relasi pihak 

KOPMA dengan unsur-unsur kepengurusan di STAIN Palangka Raya, 

sehingga proses promosi akan mudah diterima oleh masyarakat kampus. 

2. adapun faktor pendukung dan penghambat dalam promosi KOPMA 

STAIN Palangka Raya yaitu: a. Faktor yang mendukung dalam 

pelaksanaan promosi oleh pengurus KOPMA STAIN Palangka Raya yaitu 

dukungan bantuan biaya operasional dari kampus, dukungan terhadap 

pemanfaatan fasilitas kampus, dan memiliki integritas/peluang besar 

dalam membangun kerjasama kegiatan STAIN Palangka Raya. b. Faktor 

yang penghambat dalam kegiatan promosi oleh pengurus KOPMA STAIN 

Palangka Raya yaitu rendah minat mahasiswa, Terbatasnya potensi 
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pengurus dalam pengelolaan koperasi, produk yang dipasarkan terbatas, 

tempat yang kurang strategis, harga kurang bersaing, dan kurangnya pola 

pembinaan serta pengawasan dari pihak STAIN Palangka Raya  

3. Dampak atau hasil dari kegiatan promosi oleh pengurus KOPMA STAIN 

Palangka Raya yakni masih kurang efektif atau masih rendah yaitu belum 

mampu meningkatkan daya beli mahasiswa di KOPMA dan meningkatkan 

minat mahasiswa untuk menjadi anggota KOPMA STAIN Palangka Raya 

B. Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai kegiatan promosi KOPMA 

STAIN Palangka Raya ini menunjukkan kompleknya permasalahan, sehingga 

KOPMA STAIN Palangka Raya hanya dipandang mahasiswa sebagai 

lembaga organisasi, bukan lembaga yang memberikan fasilitas kesejahteraan 

bagi mahasiswa, oleh sebab itu ada beberapa saran yang peneliti harapkan 

agar kegiatan KOPMA STAIN Palangka Raya menjadi lebih baik lagi, yaitu :  

1. Bagi STAIN Palangka Raya  

a. Perlunya meningkatkan pengelolaan KOPMA dengan memberikan 

pelatihan khusus bagi pengurus KOPMA STAIN Palangka Raya 

sehingga mampu memahami tata pengelolaan yang baik terstruktur dan 

sistematis.  

b. Perlu adanya andil bagi pihak jurusan yang lebih berkompetensi di 

bidang ekonomi, seperti program studi Ekonomi Syariah dalam 

kepengurusan maupun pembinaan KOPMA STAIN Palangka Raya.    
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c. Perlu mendapatkan dukungan penuh dari semua kalangan, baik pejabat 

kampus, maupun para dosen atau unsur-unsur karyawan di STAIN 

Palangka Raya. Terutama dalam memberikan wewenang penuh bagi 

pengurus dalam mengembangkan usahanya.  

d. Agar memperhatikan keadaan KOPMA dari segi tempat dan fasilitas 

khusus dan tersendiri seperti adanya bangunan dan sarana yang 

strategis serta tidak dipungut biaya sewa, sehingga KOPMA STAIN 

Palangka Raya dapat berkembang dengan baik sebagai wadah untuk 

mengembangkan bakat mahasiswa di bidang wirausaha.  

e. Agar mewajibkan bagi seluruh mahasiswa untuk menjadi anggota 

KOPMA STAIN Palangka Raya, sehingga mahasiswa benar-benar 

mengenal keberadaan KOPMA serta menjadi ajang untuk mahasiswa 

meningkatkan jiwa wirausaha.  

2. Bagi pengurus KOPMA  

a. Menata ruang KOPMA STAIN Palangka Raya dengan baik agar 

KOPMA bisa lebih indah dipandang dan memberikan suasana yang 

menyenangkan bagi masyarakat kampus khusus bagi para mahasiswa 

STIAN Palangka Raya. 

b. Jangan mudah menyerah dengan keadaan yang kalian hadapi, 

meskipun dalam kegiatan KOPMA STAIN Palangka Raya sering 

mendapatkan intervensi atau cekalan dari pihak luar maupun dalam 

kampus STAIN Palangka Raya dalam memasarkan produk.  
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c. Jadikanlah pengalaman di KOPMA STAIN Palangka Raya sebagai 

bekal untuk menghadapi kehidupan sebenarnya setelah lulus di STAIN 

Palangka Raya.  


