
 

BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

       Penelitian ini berhasil menguji hipotesis penelitian yang diajukan. 

Berdasarkan hasil uji koefisien korelasi, maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan yang cukup erat dan signifikan antara kemitraan usaha 

dengan sisa hasil usaha pada koperasi serba usaha di wilayah Jakarta Timur.  

Berdasarkan hasil uji koefisien regresi, maka dapat disimpulkan bahwa 

semakin tinggi nilai hubungan kemitraan usaha, maka sisa hasil usaha 

koperasi akan semakin tinggi pula.  

       Variasi sisa hasil usaha pada koperasi serba usaha di wilayah Jakarta 

Timur merupakan konribusi dari kemitraan usaha yang dapat dilihat dari hasil 

koefisien determinasi sebesar 0,6082. Hal ini menunjukkan bahwa 60,82% 

variasi sisa hasil uaha dipengaruhi oleh kemitraan usaha, sedangkan sisanya 

39,18 % ditentukan oleh faktor lain. 

 

B. Implikasi 

       Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka implikasi 

yang diperoleh dari hasil penelitian adalah bahwa kemitraan usaha merupakan 

salah satu faktor yang menentukan tinggi rendahnya sisa hasil usaha. 

Kemitraan usaha meningkatkan perolehan sisa hasil usaha koperasi, karena 

dengan menjalin hubungan kemitraan yang baik dan berkualitas maka dapat  

72 



 

mendorong peningkatan perolehan sisa hasil usaha koperasi. Berdasrkan hal 

tersebut koperasi hendaknya mampu mempertahankan hubungan kemitraan 

yang baik dengan mitra usahanya, karena semakin baik hubungan kemitraan 

maka perolehan sisa hasil usaha akan meningkat. 

 

C. Saran 

       Berdasarkan kesimpulan serta implikasi yang telah dikemukakan, maka 

peneliti menyampaikan beberapa saran, yaitu bahwa agar sisa hasil usaha 

mencapai hasil yang maksimal, maka hendaknya koperasi lebih 

meningkatkan hubungan kemitraan usaha yang baik dan semakin luas dengan 

pihak lain. Namun pada kenyataanya pelaksanaan pembinaan dan 

pengembangan oleh pihak mitra terhadap koperasi masih cukup rendah, 

sehingga perlu ditingkatkan lagi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan 

agar Sisa Hasil Usaha yang diperoleh juga mengalami peningkatan. Selain 

itu, peran mitra yang sudah cukup baik dalam pembinaan dan pengembangan 

penggunaan teknologi harus dimanfaatkan secara maksimal oleh koperasi 

sehingga dapat membantu peningkatan perolehan sisa hasil usaha. Sedangkan 

pembinaan dan pengembangan manajerial yang dilakukan oleh mitra terhadap 

koperasi masih sangat kurang, sehigga perlu ditingkatkan lagi.  
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