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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan pengolahan data, pengetahuan deskripsi, analisis dan 

pembahasan data yang telah dilakukan dan diuraikan pada bab – bab 

sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara serentak 

antara jumlah anggota dan volume usaha terhadap sisa hasil usaha. Hasil uji 

hipotesis menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Jumlah anggota tidak memiliki pengaruh terhadap sisa hasil usaha di 

sepuluh provinsi Pulau Sumatera tahun 2010-2014. 

2. Volume usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha 

(SHU) koperasi di Pulau Sumatera pada tahun 2010-2014. Hal ini berarti 

apabila volume usaha meningkat maka sisa hasil usaha akan meningkat, 

begitu pula sebaliknya. 

3. Jumlah anggota dan volume usaha memiliki pengaruh positif terhadap sisa 

hasil usaha yang artinya adalah apabila jumlah anggota dan volume usaha 

meningkat, maka sisa hasil usaha juga akan meningkat. 
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B. Implikasi 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka implikasinya 

yang diperoleh dari hasil penelitian antara lain sebagi berikut: 

1. Jumlah anggota tidak memiliki pengaruh terhadap sisa hasil usaha (SHU) 

koperasi di Pulau Sumatera pada tahun 2010-2014. Hal ini disebabkan 

karena anggota yang tergabung dalam koperasi kurang berpartisipasi aktif 

dalam usaha yang dilakukan oleh koperasi. 

2. Ssisa hasil usaha koperasi yang semakin meningkat maka koperasi tersebut 

akan mampu mempertahankan dan meningkatkan volume usahanya 

sehingga koperasi pun semakin maju. Volume usaha yang banyak tentunya 

akan menambah kesempatan koperasi untuk meraih sisa hasil usaha yang 

maksimal. 

3. Jumlah anggota dan volume usaha secara bersama memiliki pengaruh 

terhadap sisa hasil usaha koperasi di sepuluh provinsi Pulau Sumatera. 

Ketika jumlah anggotanya sedikit dan tidak berpartisipasi secara aktif akan 

membuat penurunan sisa hasil usaha koperasi.  
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C. Saran 

Berdasarkan implikasi dari penelitian yang dilakukan, maka saran yang 

sekiranya dapat digunakan dalam hal peningkatan sisa hasil usaha antara lain: 

1. Hendaknya koperasi harus meningkatkan jumlah anggota koperasi aktif dan 

volume usahanya untuk meningkatkan sisa hasil usaha koperasi di sepuluh 

provinsi Pulau Sumatera agar koperasi dapat berkembang dan mampu 

mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. 

2. Dalam meningkatkan sisa hasil usaha koperasi sebaiknya dengan cara 

meningkatkan jumlah anggota koperasi aktif, sehingga jumlah anggota 

tidak hanya meningkat dari sisi kuantitas saja tetapi juga kualitasnya. 

Untuk meningkatkan jumlah anggota aktif seharusnya koperasi mampu 

menyediakan kebutuhan anggota serta menyediakan fasilitas pelatihan bagi 

anggota. Koperasi juga harus melakukan pembinaan agar anggota yang 

tidak aktif dapat berpartisipasi secara aktif kembali dan mempertahankan 

anggota koperasi yang aktif. 

3. Untuk meningkatkan volume usaha sebaiknya koperasi memperluas bidang 

usaha. Perluasan bidang usaha dapat dilakukan dengan cara diversifikasi 

dan intensifikasi yaitu penganekaragaman jenis usaha, peningkatan kualitas 

dan daya saing usaha serta mampu meningkatkan produktifitas usaha 

dengan melibatkan seluruh anggota koperasi secara aktif. Sisa hasil usaha 

yang meningkat diharapkan mampu menjaga keberlangsungan usaha 

koperasi. 

 


