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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan bahwa 

1. Kopma UNY sebagai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan sekaligus 

sebagai badan usaha perkoperasian memiliki strategi dalam menjaga 

dan meningkatkan eksistensinya. Sebagai unit kegiatan mahasiswa 

(UKM), Kopma UNY menyediakan berbagai fasilitas yang sensasional 

dan mempunyai daya tarik yang tinggi bagi para mahasiswa untuk bisa 

menikmati fasilitas-fasilitas tersebut. Banyaknya prestasi yang telah 

diraih menjadikan Kopma UNY mempunyai “Rekam Jejak” yang baik 

dan citra positif dan menjadi kebanggaan bagi para mahasiswa dan 

universitas. 

Sebagai badan usaha perkoperasian, Kopma UNY turut serta 

dalam membantu meningkatkan perekonomian nasional, membantu 

dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, mengurangi angka 

pengangguran dan menjadi wadah bagi para mahasiswa untuk bisa 

belajar mengaplikasikan ilmu yang didapat di bangku perkulaiahn 

secara langsung.  

2. Modal sosial di Kopma UNY berupa kepercayaan, norma sosial, 

jaringan dan inovasi. Modal sosial tersebut secara garis besar terletak 

pada seluruh kegiatan operasional organisasi dan usaha yang 

dijalankan setiap hari (meliputi struktur organisasi, Job Description, 
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dan aturan-aturan yang ada di dalamnya), kegiatan-kegiatan anggota, 

hubungan dengan civitas akademika UNY, dengan para partner 

bisnis/relasi dan kepada masyarakat secara umum. 

Modal sosial Kopma UNY dalam strategi memperbesar 

organisasi dan bisnis yang ada yaitu dengan melakukan berbagai 

inovasi disegala aspek yang ada. Dalam peranan pengembangan 

organisasi, Kopma UNY mempunyai strategi yaitu dengan menerima 

pendaftaran anggota baru setiap hari dan anggota tersebut tidak 

terbatas hanya kepada mahasiswa saja akantetapi terbuka luas bagi 

seluruh masyarakat. Dalam hal pengembangan anggota, Kopma UNY 

melakukan beragai macam pendidikan yang menarik dan 

menyediakan wadah-wadah seperti forum dan komunitas 

keanggotaan. Selain itu, Kopma UNY terus memperluas jaringan 

organisasi dengan melakukan berbagai event dengan masyarakat 

melalui CSR (Corporate Social Responsibility), dengan organisasi-

organisasi lain baik di dalam kampus (Ormawa dan UKM), maupun 

organisasi-organisasi di luar kampus secara regional maupun nasional 

seperti lembaga sosial masyarakat (LSM), komunitas perkoperasian 

seperti HKMY (Himpunan Koperasi Mahasiswa Yogyakarta), JOKER 

(Jogja Keren), FKKMI (Forum Komunikasi Koperasi Mahasiswa 

Indonesia)  dan Kopindo (Koperasi Pemuda Indonesia) dan organisasi 

yang lainnya. 
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Dalam strategi memperbesar bisnis Kopma UNY melakukan 

ekspansi divisi-divisi usaha baru baik di dalam kampus maupun di 

luar kampus. Selain itu Kopma UNY juga mengadakan kerjasama 

dengan pihak eksternal dalam pengelolaan suatu usaha bersama yang 

berbentuk kemitraan. Hal ini akan berdampak baik terhadap divisi 

usaha yang ada dan mampu membuka berbagai peluang baru seperti 

relasi bisnis dan jaringan masyarakat yang semakin luas. Selain itu 

kegiatan bisnis yang semakin baik akan mampu menciptakan peluang-

peluang baru bagi masyarakat seperti lapangan pekerjaan dan lainnya. 

Hal ini akan menyebabkan Kopma UNY tumbuh sebagai organisasi 

dan bisnis yang semakin besar. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitaian maka peneliti memberikan beberapa saran 

untuk berbagai pihak 

1. Kopma UNY 

a. Tetap menjaga hubungan baik dengan semua pihak baik dari 

pimpinan universitas, para mahasiswa, relasi bisnis dan masyarakat 

secara umum dengan cara menjaga kepercayaan dan mentatati 

norma-norma yang ada. 

b. Mengadakan follow up dari kegiatan-kegiatan baik yang pernah 

dilakukan di masyarakat sehingga akan menjadi suatu program 

yang berkelanjutan dan bersinergi dengan masyarakat. 
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c. Meningkatkan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) di 

masyarakat sebagai bentuk apresiasi bagi masyarakat dan sebagai 

tempat belajar bagi para mahasiswa diluar bangku perkulaiahan. 

2. Universitas Negeri Yogyakarta 

a. Memberikan dukungan yang penuh terhadap kegiatan-kegiatan 

positif dari mahasiswa (Kopma UNY) tanpa harus membatasi 

kegiatan-kegiatan yang ada, misalnya Kopma hanya boleh 

mengadakan kegiatan seputar kewirausahaan dan 

kewirakoperasian.  

b. Tidak membebankan biaya sewa (Sewa Gedung dan Tanah) yang 

terlalu mahal bagi Kopma UNY. Hal ini karena keuntungan dari 

Kopma UNY digunakan kembali untuk menjalankan organisasi 

seperti membiayai seluruh kegiatan pendidikan, kegiatan sosial dan 

kegiatan-kegiatan yang lainnya. 

3. Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta 

a. Bagi Mahasiswa sangat dianjurkan untuk menjadi anggota Kopma 

UNY karena didalam Kopma UNY bisa belajar berbagai macam 

hal baik organisasi, kewirausahaan dan kewirakoperasian, 

kemandirian dan pengembangan diri yang lainya. 

b. Bagi mahasiswa yang sudah menjadi anggota Kopma UNY sebisa 

mungkin untuk tetap aktif dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang 

diselenggarakan Kopma UNY, ikuti jenjang karir yang ada sampai 

masuk ke dalam top management. 
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4. Relasi Bisnis/Supplier 

a. Tetap menjaga hubungan baik dengan Kopma UNY dengan cara 

menjaga aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Kopma 

UNY merupakan tempat yang baik untuk melakukan kerjasama 

karena memiliki pasar yang potensial. 

b. Memberikan dukungan didalam kegiatan-kegiatan yang ada di 

Kopma UNY dengan mau menjadi sponsor. Dukungan yang 

diberikan akan sangat membantu kelancaran dan kesuksesan 

kegiatan yang ada. 

5. Masyarakat  

a. Tetap memberikan pengawasan terhadap aktifitas dan kegiatan 

mahasiswa,  

b. Mau menerima dan membimbing dan mendukung mahasiswa yang 

belajar secara langsung dimasyarakat. 
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