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BAB  V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
 

A. Kesimpulan 

      Berdasarkan hasil penelitian, terbukti bahwa variabel partisipasi anggota 

(X) memiliki pengaruh yang positif dan berarti terhadap pengembangan usaha 

koperasi (Y). Serta memberikan kesimpulan secara empiris bahwa terdapat 

pengaruh antara partisipasi anggota terhadap pengembangan usaha pada Koperasi 

Pegawai Negeri di Jakarta Utara. Dengan demikian penelitian ini telah berhasil 

menguji hipotesis penelitian yang diajukan oleh peneliti. 

 Berdasarkan Uji persyaratan analisis diperoleh hasil uji normalitas data 

terhadap galat taksir Y atas X adalah berdistribusi normal. Berdasarkan Uji 

Keberartian Regresi diperoleh bahwa model persamaan regresi pada penelitian ini 

adalah signifikan. Berdasarkan Uji kelinieran regresi diperoleh model persamaan 

regresi pada penelitian ini adalah linear.  

 Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi diperoleh 0,3176. Hal ini 

berarti besarnya variasi pengembangan usaha koperasi yang ditentukan oleh 

partisipasi anggota sebesar 31,76% sedangkan sisanya ditentukan oleh sumber 

daya manusia yang professional, modal koperasi, kerjasama dengan badan usaha 

lain, motivasi berkoperasi, kepemimpinan pengurus. Untuk itu partisipasi anggota 

sangat diperlukan bagi pengembangan usaha koperasi dilihat dari data penelitian 

secara empiris oleh peneliti. 
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B. Implikasi 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan, bahwa 

terdapat pengaruh antara partisipasi anggota terhadap pengembangan usaha pada 

koperasi pegawai negeri di Jakarta Utara. Tepatnya semakin tinggi partisipasi 

anggota akan membuat pengembangan usaha koperasi semakin meningkat. Untuk 

itu maka dapat dirumuskan beberapa implikasi hasil penelitian, antara lain : 

1. Partisipasi anggota yang aktif akan dapat membawa hubungan yang positif 

terhadap pengembangan usaha sebuah koperasi, ketika koperasi belum 

melakukan pengembangan usaha secara berkelanjutan, partisipasi anggota 

dapat dijadikan sebuah korektif agar koperasi lebih berfokus pada peningkatan 

partisipasi anggota sehingga dapat membawa dampak baik untuk 

pengembangan usaha koperasi itu sendiri, yaitu koperasi dapat 

mengembangkan usahanya dengan cara memperbanyak lagi variasi barang 

dagang, membuka unit usaha baru, memperluas pasar, memperlas kerjasama, 

menambah modal, apabila hal ini dapat dilakukan secara terus menerus maka 

akan menambah kekayaan koperasi. 

2. Anggota yang memiliki partisipasi anggota yang tinggi memiliki tanggung 

jawab dalam memajukan usaha koperasi mereka dengan cara memanfaatkan 

usaha koperasi yang ada, sehingga koperasi dapat melakukan pengembangan 

usaha secara berkelanjutan. 

3. Koperasi yang dapat memperluas jangkauan pasarnya dari waktu ke waktu 

dengan cara melakukan kegiatan promosi untuk menarik niat beli anggota, 

selalu berusaha meningkatkan variasi barang dagang untuk memenuhi 
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kebutuhan anggota, menyediakan jasa simpan pinjam dan kredit lainnya yang 

dibutuhkan anggota koperasi, berarti koperasi tersebut dapat melakukan 

pengembangan usahanya secara berkelanjutan. 

 

C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi dari penelitian, maka peneliti 

menyampaikan beberapa saran yang bermanfaat, yaitu : 

1.   Perlunya kerjasama antara pemerintah dan kopersai dalam melaksanakan 

pembinaan yang maksimal sesuai dengan situasi, kondisi, kebutuhan dan 

pemerataan kepada tiap anggota. 

2.  Pengurus harus dapat menertibkan pembayaran angsuran anggota dalam 

usaha simpan pinjam. 

3.  Koperasi harus sering mengadakan workshops pendidikan 

perkoperasian/kewirausahaan untuk para anggota koperasi, agar dapat 

mengetahui lebih mendalam tentang koperasi dan dapat bersama-sama 

berpartisipasi untuk dapat mengembangkan usaha koperasi. Dan 

meningkatkan pengetahuan perkoperasian pengurus melalui seminar dan 

pelatihan agar pengurus dapat lebih kreatif untuk mengambil keputusan-

keputusan yang dibutuhkan koperai agar dapat terus berkembang. 

4.   Bagi peneliti lain yang berminat terhadap masalah pengembangan usaha 

koperasi agar terus menggali segala faktor yang mempengaruhinya 

sehingga pembahasan mengenai pengembangan usaha koperasi bisa lebih 

mendalam dan mampu memecahkan masalah tersebut secara mendalam. 


