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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian tentang pengaruh pengetahuan 

anggota tentang perkoperasian dn manfaat koperasi terhadap partisipasi anggota 

koperasi pada KPN Mina Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan di Gambir 

Jakarta Pusat, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa: 

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan anggota 

tentang perkoperasian terhadap partisipasi anggota koperasi. Artinya 

semakin tinggi tingkat pengetahuan anggota tentang perkoperasian, maka 

akan semakin tinggi tingkat partisipasi anggota, dan begitu juga sebaliknya. 

2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara manfaat koperasi terhadap 

partisipasi anggota koperasi. Artinya semakin tinggi manfaat yang mampu 

diberikan oleh koperasi, maka akan semakin tinggi partisipasi anggota, dan 

begitu juga sebaliknya. 

3. Terdapat pengaruh positif dan simultan antara pengetahuan anggota tentang 

perkoperasian dan manfaat koperasi terhadap partisipasi anggota koperasi. 

Artinya semakin tinggi pengetahuan anggota dan manfaat koperasi maka 

semakin tinggi tingkat partisipasi anggota, dan begitu pula sebaliknya. 
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B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pengetahuan anggota 

tentang perkoperasian dan manfaat koperasi terhadap partisipasi anggota koperasi 

di KPN Mina Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka peneliti 

menemukan bahwa semakin baik pengetahuan anggota tentang koperasi maka 

semakin meningkat tingkat partisipasi anggotanya. Semakin tinggi manfaat 

koperasi yang diberikan, maka semakin meningkat partisipasi anggotanya. 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa implikasinya adalah sebagai berikut: 

1. Dalam upaya meningkatkan partisipasi anggota, pengurus koperasi harus 

memperhatikan pengetahuan tentang koperasi yang dimiliki oleh anggotanya. 

Karena baik atau buruknya pengetahuan tentang koperasi yang dimiliki oleh 

anggota dapat menentukan tingkat partisipasi mereka. Dengan adanya 

pengetahuan tentang perkoperasian, anggota dapat mengetahui arti dan makna 

koperasi sesungguhnya, tujuan berdirinya koperasi beserta cara kerja usaha 

koperasi dan pengetahuan penting lainnya. Dengan adanya pengetahuan 

anggota tentang perkoperasian diharapkan dapat meningkatkan partisipasi 

anggota koperasi. Cara yang dapat dilakukan untuk meningatkan pengetahuan 

anggota tentang perkoperasian yaitu dengan mengadakan pendidikan 

perkoperasian untuk seluruh anggota. 

2. Manfaat yang diberikan oleh koperasi harus selalu dijaga dan ditingkatkan 

agar anggota selalu merasa diuntungkan dengan bergabung dan berpartisipasi 

untuk koperasi. Tingginya manfaat yang mampu diberikan koperasi akan 

meningkatkan kepercayaan anggota terhadap koperasinya, sehingga anggota 
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tidak akan segan untuk berpartisipasi aktif kepada koperasi. Dengan 

mengembangkan dan menjaga mutu usaha yang dimiliki oleh koperasi akan 

meningkatkan manfaat ekonomi yang diberikan koperasi kepada anggotanya. 

Dengan mengadakan kegiatan sosial seperti pelatihan dan kegiatan sosial 

lainnya akan meningkatkan manfaat non ekonomi yang dirasakan oleh 

anggota. 

 

C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang dikemukakan di atas, saran-

saran yang sekiranya dapat diberikan peneliti adalah: 

1. Untuk meningkatkan partisipasi anggota koperasi, pengurus koperasi harus 

meningkatkan kualitas pengetahuan anggota tentang perkoperasian yang 

dimiliki oleh para anggotanya dan dengan menjaga mutu manfaat dan 

meningkatkan manfaat koperasi, baik manfaaat ekonomi maupun non 

ekonomi sehingga menciptakan kepercayaan untuk menjadikan koperasi 

sebagai pilihan utama untuk kebutuhan anggotanya 

2. Untuk meningkatkan kualitas pengetahuan anggota tentang perkoperasian, 

yaitu pengurus koperasi harus mengadakan pendidikan perkoperasian serutin 

mungkin. Tujuannya adalah untuk merangsang ingatan dan memberikan 

informasi mengenai koperasi, sehingga anggota akan memahami arti penting 

koperasi dan peran penting anggota didalam koperasi 
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3. Koperasi senantiasa harus meningkatkan manfaat dan menjaga mutu manfaat 

yang akan diberikannya kepada anggota, baik itu manfaat ekonomi maupun 

non ekonomi, agar kepuasan anggota sebagai pelanggan ataupun pemilik 

terhadap koperasi dapat terpenuhi secara maksimal. Uapaya yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan manfaat koperasi yaitu dengan meningkatan 

kualitas usaha dan mengembangkan usaha yang dimiliki oleh koperasi 

sehingga anggota akan mendapatkan manfaat ekonomi dari adanya usaha-

usaha tersebut, dan dengan mengadakan pelatihan dan kegiatan sosial lainnya 

anggota akan mendapatkan manfaat berupa keterampilan dan manfaat non 

ekonomi lainnya, sehingga membuat anggota merasa puas akan kehadiran 

koperasi di lingkunganya. 


