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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini peneliti akan mengemukakan kesimpulan dan saran 

sehubungan dengan pencapaian tujuan penelitian yang telah dirumuskan yaitu 

untuk mengetahui hubungan antara Jumlah Anggota dan Modal Koperasi dengan 

Perolehan Sisa Hasil Usaha Pada Primer Koperasi Tahu Tempe Indonesia 

“Handayani” di Salatiga Tahun 2008-2012. 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab 

sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Jumlah anggota memiliki hubungan yang signifikan dengan perolehan 

sisa hasil usaha, hal ini ditunjukkan oleh koefisien korelasi (r) sebesar 

0,295 dengan taraf signifikan sebesar 0,022. Hubungan jumlah anggota 

dengan perolehan sisa hasil usaha berada pada kategori rendah. Hal ini 

disebabkan karena selama kurun waktu 60 bulan jumlah anggota yang 

dimiliki berpartisipasi dalam pembelanjaan maupun melakukan 

pinjaman ke koperasi hanya pada saat kenaikan kelas atau tahun ajaran 

baru dan menjelang hari raya idul fitri, ini mengakibatkan jumlah sisa 

hasil usaha yang diperoleh mengalami kenaikan pada saat kenaikan 

kelas atau tahun ajaran baru dan menjelang hari raya idul fitri dan 

penurunan yang signifikan pada bulan-bulan biasa. 
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2. Modal koperasi memiliki hubungan yang signifikan dengan perolehan 

sisa hasil usaha, hal ini ditunjukkan oleh koefisien korelasi (r) sebesar 

0,397 dengan taraf signifikansi 0,000. Hubungan modal koperasi 

dengan perolehan sisa hasil usaha berada pada kategori rendah. Hal ini 

disebabkan karena selama kurun waktu 60 bulan modal yang dimilki 

oleh Primkopti “Handayani” lebih banyak berasal dari luar koperasi 

(modal pinjaman) dibandingkan dengan modal sendiri.  

3. Jumlah anggota dan modal koperasi secara bersama-sama memiliki 

hubungan yang signifikan, hal ini ditunjukkan oleh koefisien korelasi 

ganda (RSquare) sebesar 0,173 dengan taraf signifikansi 0,004. 

Hubungan antara jumlah anggota dan modal koperasi berada pada 

kategori sangat rendah. Hal ini berhubungan dengan jumlah anggota 

yang aktif berpartisipasi pada bulan-bulan tertentu yaitu pada saat 

kenaikan kelas atau tahun ajaran baru dan menjelang hari raya idul fitri 

dan modal koperasi selama kurun waktu 60 bulan yang lebih besar 

jumlah modal luar (modal pinjaman) dari pada modal sendiri. Sisa 

hasil usaha yang diperoleh mengalami kenaikan pada saat menjelang 

kenaikan kelas atau tahun ajaran baru dan hari raya idul fitri dan 

mengalami penurunan secara signifikan pada bulan-bulan biasa. 

Jumlah anggota dan modal koperasi menunjukkan hasil yang lebih 

baik apabila perhitungan dilakukan secara terpisah. 
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B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan, maka peneliti mengajukan saran sebagai 

berikut: 

1. Jumlah anggota yang dimiliki oleh Primkopti “Handayani” dalam 

kurun waktu 60 bulan tidak ada peningkatan yang signifikan, maka 

sebaiknya Primkopti “Handayani” memberikan pelayanan yang terbaik 

bagi para anggotanya agar mereka puas dengan pelayanan yang 

diberikan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi anggota 

terhadap usaha yang dijalankan Primkopti “Handayani”. 

2. Modal Primkopti “Handayani” lebih banyak dari modal luar (modal 

pinjaman) dari pada modal sendiri. Meski demikian, Primkopti 

“Handayani” harus bisa meningkatkan modal yang dimiliki. Apabila 

Primkopti “Handayani” memiliki modal yang banyak dapat 

memudahkan koperasi untuk menjalankan usahanya, selain itu dengan 

modal yang banyak koperasi akan mampu menyediakan kebutuhan dan 

bisa memenuhi pinjaman yang dilakukan anggotanya dengan lebih 

baik. Dengan modal yang cukup diharapkan dapat memajukan usaha 

yang dijalankan koperasi. 

3. Meskipun jumlah anggota dan modal tidak mengalami kenaikan dan 

penurunan yang signifikan, Primkopti “Handayani” harus bisa 

memanfaatkan jumlah anggota yang ada untuk ikut aktif berpartisipasi 

dalam menjalankan usaha, hal ini bisa dilakukan dengan memberikan 

pelayanan yang terbaik sehingga mereka puas dengan apa yang telah 
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dilakukan koperasi. Tanpa adanya modal tentu Primkopti “Handayani” 

tidak akan mampu menjalankan usahanya dan memperoleh sisa hasil 

usaha. Maka, jumlah anggota dan modal yang dimiliki harus 

dimaksimalkan sebaik mungkin untuk kemajuan usaha koperasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




