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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan 

signifikan antara kepercayaan anggota koperasi dengan motivasi menyimpan 

(menabung) pada anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera 

Srengseng Sawah Jakarta Selatan. Hal ini, berdasarkan hasil perhitungan 

koefisien korelasi sebesar 0,652. Hasil koefisien korelasi juga menunjukkan 

keeratan hubungan antara kepercayaan anggota koperasi dengan motivasi 

menyimpan termasuk kategori cukup.  

2. Dapat disimpulkan pula bahwa kepercayaan anggota koperasi yang baik akan 

memperbaiki motivasi menyimpan (menabung), sebaliknya kepercayaan 

anggota koperasi yang buruk akan mengakibatkan menurunnya motivasi 

menyimpan (menabung).  

3. Motivasi menyimpan (menabung) pada anggota Koperasi Simpan Pinjam 

(KSP) Sejahtera Srengseng Sawah Jakarta Selatan dapat ditentukan oleh 

kepercayaan anggota koperasi sebesar 42,50% dan sisanya sebesar 57,50% 

ditentukan oleh faktor lainnya, seperti pendapatan anggota, pengetahuan 

anggota tentang koperasi dan fasilitas pendukung yang diberikan koperasi. 
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B.  Implikasi 

       Berdasarkan hasil penelitian maka implikasi dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut:   

1. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera harus dapat meningkatkan 

kepercayaan anggota koperasinya. Kepercayaan yang tinggi dan selalu dapat 

terjaga tentunya dapat menstimulus sekaligus meningkatkan motivasi anggota 

dalam menyimpan (menabung) di koperasinya. 

2. Hasil pengolahan data terlihat bahwa hal penting yang perlu dipertahankan 

dalam menciptakan kepercayaan anggota koperasi adalah tetap menjaga serta 

memberikan nilai lebih pada indikator manfaat yang akan diperoleh anggota 

bila mereka mau aktif menyimpan (menabung) di koperasinya. Indikator 

manfaat yang akan diperoleh anggota bila mereka mau aktif menyimpan 

(menabung) ditentukan oleh besarnya  bunga simpanan yang diberikan.  

3. Dalam menciptakan kepercayaan anggota koperasi yang perlu ditingkatkan 

adalah memperhatikan indikator  harapan dan keyakinan yang dimiliki para 

anggota terhadap koperasinya. Dengan terwujudnya suatu harapan dan 

keyakinan maka sudah pasti mereka akan semakin percaya pada koperasinya 

dan sekaligus termotivasi untuk terus aktif terutama dalam hal menyimpan 

(menabung).  
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C. Saran 

 Saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti kepada Koperasi Simpan 

Pinjam (KSP) Sejahtera sebagai koperasi yang menjadi tempat penelitian adalah: 

1. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera dapat meningkatkan kepercayaan 

anggota dengan lebih mensosialisasikan keuntungan-keuntungan yang akan 

diperoleh anggota jika mau menyimpan di koperasi, contohnya mengenai 

tingkat bunga simpanan dan nilai tambah lainnya yang akan diperoleh. 

2. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera juga dapat meningkatkan 

kepercayaan anggota dengan meningkatkan pengelolaan usaha yang lebih 

profesional dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang dimiliki oleh 

koperasi melalui perbaikan sistem manajemen dan memberikan pelatihan 

kinerja pada para pengurus.  

3. Meningkatkan motivasi menyimpan pada KSP Sejahtera, selain harus 

meningkatkan kepercayaan anggota juga dapat melalui variasi produk 

simpanan yang lebih beragam dan menarik serta penerapan administrasi 

pembukuan yang lebih  baik dan transparan sesuai dengan prinsip koperasi. 

4. Peningkatan pelayanan yang diberikan pada anggota juga dapat meningkatkan 

motivasi mereka menyimpan yaitu dengan memberikan pelayanan yang lebih 

cepat, efektif, dan efesien terutama dalam hal bertransaksi. 

 

 

 


