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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai strategi pengembanagn 

bisnis yang ada di KPN IAIN Antasari Banjarmasin, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. KPN IAIN Antasari menerapkan 2 strategi yang dikembangkan oleh Wheelen-Hunger 

yaitu Strategi pertumbuhan dan strategi staibitas. Kedua strategi ini ilaksanakan dalam 

waktu yang tidak bersamaan. Strategi pertumbuhan diterapkan pada saat KPN sudah 

melaksanakan kegiatan-kegiatan bisnisnya. Dimana strategi pertumbuhan ini adalah 

strategi perusahaan mengaacu pada pencapaiaan pertumbuhan penjualan, modal, laba, 

atau kombinasi diantara itu. Sedangkan strategi stabilitas digunakan KPN pada saat 

sebelum melaksanakan kegiatan-kegiatan bisnisnya karena strategi ini adalah strategi 

yang hanya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang wajib dilaksanakan perusahan tanpa 

harus berfikir untuk mengembangkannya.Kemampuan yang dimiliki oleh pengurus 

serta dukungan dari semua pihak. Bisnis yang dijalankan dapat berjalan dengan 

baik dengan menggunakan 2tersebut 

2. Penggunaan 2 teori Konsep strategi versi Wheelen-Hunger ini menjadikan 

kegiatan-kegiatan KPN, memanajemen dana serta memanajemen perkembangan 

bisnis yang sedang dijalankan mulai taun 2013 menjadikan kemajuan koperasi 

dalam berbisnis dan juga menambahkan hasil pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha) 

kepada anggota. Sehingga terlihat jika kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh 
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koperasi sekarang bisa di katakan berhasil dengan berbagai kendala yang telah 

dilewatkan.baik dari segi pendirian-pendirian usaha, modal, izin pembangunan 

serta SDM yang kurang memadai.  

B. Saran 

Saran-saran yang dapat diberikan Peneliti berkaitan dengan hasil analisis dan 

pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. KPN IAIN Antasari sebaiknya menrancang juga strategi-strategi dalam 

pencapaian keberhasilan bisnis. Agar koperasi ini bisa berjalan dengan apa yang 

diharapan oleh anggota dan juga bisa menghasilkan lebih banyak keuntungan. 

Agar, jika strategi itu juga dibuat, maka perjalanan bisnis kedepannya bisa 

dijalankan dengan lebih baik hingga mendapatkan hasil yang juga sesuai dengan 

apa yang diharapkan pengurus dan anggota.  

2. Bagi peneliti selanjutnya, dianjurkan untuk meneliti: 

a. Faktor-faktor yang mempengaruhiberkembangnya bisnis yang dijalankan 

KPN , karena dalam tulisan peneliti ini hanya mencari strategi bisnis apa yang 

dilaksanakan di KPN hingga bisa menjalankan bisnis di lingkungan IAIN 

Antasari Banjarmasin. 

b. Kualitas layanan pada usaha-usaha KPN hingga nasabah yang bertransaksi di 

salah satu unit usaha yang dijalankan merasa puas dengan pelayanan yang 

diberikan 
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c. Faktor Pendukung terbentuknya usaha bisnis dalam Koperasi yang 

berorientasi Simpan Pinjam 

 


