
BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari beberapa uraian yang telah penulis sajikan di bab IV, merupakan 

hasil penelitian lapangan yang kemudian dilengkapi dengan dokumen-

dokumen yang ada terhadap peran koperasi dalam mengatur cash flow para 

santri di koperasi pondok pesantren At-Taslim. Dengan demikian dapat 

penulis simpulkan sebagai berikut: 

1. Peran koperasi dalam mengatur cash flow para santri di koperasi pondok 

pesantren At-Taslim adalah ikut serta dalam pendidika manajemen 

keuangan para santri. Diberikannya fasilitas pembiayaan diluar konsumtif 

bagi para santri. Pengabilan simpanan dengan syarat menunjukkan kartu 

tanda anggota pondok pesantren dan pengurus koperasi menanyakan buat 

keperluan apa uang tersebut, apabila untuk berfoya-foya maka koperasi 

tidak akan mencairkan uangnya. Pemberian/pengiriman uang dari orang 

tua untuk santri langsung masuk ketabungan. Pengelolaan simpanan para 

santri menjadi satu dengan simpanan yang lainnya untuk di putar. 

Pemberian hibah dari koperasi langsung di masuk ketabungan, dan untuk 

menjaga keuangan para santri agar tidak boros. 

 

 

 



B. Saran-saran 

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Untuk koperasi pondok pesantren At-Taslim supaya lebih meningkatkan 

koperasi baik di bidang usaha maupun sumber daya manusianya, untuk 

prinsip yang di gunakan segera di perjelas dan didaftarkan ke Dinas 

Perkoperasian Kabupaten Demak. 

2. Bagi masyarakat jangan takut untuk bekerjasama dengan koperasi, karena 

dengan bekerjasama dengan koperasi bisa memperbaiki perekonomian 

masyarakat dan berbondong-bondonglah mendatangi koperasi dan menjadi 

anggotanya. 

3. Untuk peneliti selanjutnya, supaya bisa lebih menyempurnakan skripsi ini 

dan teruslah berusaha. 

 

C. Penutup 

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang 

telah memberikan kekuatan, hidayah dan taufik-Nya kepada penulis, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: ”PERAN 

KOPERASI DALAM MENGATUR CASH FLOW PARA SANTRI” (Studi 

Kasus di Koperasi Pondok Pesantren At-Taslim Desa Bintoro Kecamatan 

Demak Kabupaten Demak). Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan 

kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang kita harapkan syafa’atnya 

kelak di hari kiamat. 



Penulis menyadari meskipun dalam penulisan skripsi ini telah berusaha 

semaksimal mungkin, namun dalam penulisan ini tidak lepas dari kesalahan 

dan kekeliruan. Hal itu semata-mata merupakan keterbatasan ilmu dan 

kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran 

dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak demi perbaikan yang akan 

datang untuk mencapai kesempurnaan. 

Semoga skripsi ini dapat diterima guna melengkapi syarat-syarat 

memperoleh gelar strata 1 (satu). Akhirnya penulis hanya berharap semoga 

skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan, bermanfaat bagi penulis pada 

khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amiin. 


