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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada periode tahun 2009 

sampai dengan tahun 2014 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh jumlah 

anggota terhadap kinerja koperasi di Provinsi Jambi dan modal sendiri 

koperasi juga mempengaruhi kinerja koperasi. Penelitian ini menggunakan 

analisis data panel yang terdiri dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil perhitungan, jumlah anggota berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja koperasi di Jambi pada tahun 2009 sampai 

dengan tahun 2014. Hal ini berarti bahwa semakin meningkat jumlah 

anggota, maka semakin meningkat pula kinerja koperasi. 

2. Modal sendiri berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

koperasi di Provinsi Jambi pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2014. 

Hal ini berarti bahwa semakin meningkat modal sendiri, maka semakin 

meningkat pula kinerja koperasi. 

3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara jumlah anggota dan 

modal sendiri terhadap kinerja koperasi. Hal ini berarti bahwa semakin 

meningkat jumlah anggota dan modal sendiri, maka semakin meningkat 

pula kinerja koperasi. 
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B. Implikasi 

       Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, bahwa terdapat 

pengaruh antara jumlah anggota dan modal sendiri terhadap kinerja koperasi 

di Provinsi Jambi. Hal tersebut membuktikan bahwa jumlah anggota dan 

modal sendiri merupakan beberapa faktor yang menentukan kinerja koperasi. 

Semakin meningkat jumlah anggota dan modal sendiri maka semakin 

meningkat pula nilai kinerja koperasi. Implikasi dari penelitian ini adalah: 

1. Jumlah anggota memiliki pengaruh positif terhadap kinerja koperasi   di 

Provinsi Jambi. Kinerja koperasi dapat mengalami penurunan apabila 

jumlah anggota mengalami penurunan. Jumlah anggota yang meningkat 

di suatu wilayah akan berdampak pada meningkatnya kinerja koperasi. 

Kinerja koperasi yang semakin meningkat diharapkan akan terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat. 

2. Modal sendiri pada koperasi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja 

koperasi   di Provinsi Jambi. Meningkatnya modal sendiri pada koperasi 

akan mengakibatkan meningkat pula kinerja koperasi. Kinerja koperasi 

yang meningkat diharapkan akan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.. 

 

C. SARAN 

       Berdasarkan implikasi dari hasil penelitian, maka peneliti memberikan 

saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi pelaku usaha koperasi perlunya dilakukan pengembangkan strategi 

yang baik dalam upaya peningkatan jumlah anggota dan permodalan 
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usaha koperasi yang nantinya akan berdampak pada peningkatan kinerja 

koperasi  . Pengembangan strategi yang baik yang disertai dengan 

pengelolaan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kinerja usaha yang 

maksimal. 

2. Bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi Jambi harus 

bekerja sama dalam meningkatkan kinerja koperasi. Pemerintah juga 

harus membuat program pemberdayaan bidang koperasi dan UKM, 

sehingga masyarakat akan tertarik untuk berkontribusi aktif dalam hal 

partisipasi anggota dan permodalan sehingga diharapkan akan tercapai 

kesejahteraan anggota dan diharapkan dapat membuat perekonomian 

rakyat semakin baik.   

3. Bagi peneliti selanjutnya, agar meningkatkan kualitas penelitian lebih 

lanjut khususnya yang berkaitan dengan jumlah anggota dan modal 

sendiri terhadap kinerja koperasi. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat 

menyempurnakan hasil penelitian ini dengan cara menambah objek 

penelitian maupun variabel lain yang sekiranya dapat mempengaruhi 

kinerja koperasi. Sehingga penelitian selanjutnya dapat lebih bervariasi 

dan beragam, dengan demikian kesimpulan yang diperoleh lebih 

menyeluruh. 

 

 


