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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh partisipasi anggota dan 

manajemen modal kerja terhadap sisa hasil usaha anggota pada Koperasi Intan 

Kementerian Pertanian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian ini maka hipotesis pertama yang menyatakan 

bahwa partisipasi anggota berpengaruh secara langsung dan positif terhadap 

sisa hasil usaha anggota koperasi terbukti benar. Artinya, semakin tinggi 

partisipasi yang diberikan oleh anggota, maka akan semakin tinggi sisa hasil 

usaha yang akan diterima anggota.  

2. Berdasarkan hasil penelitian ini maka hipotesis kedua yang menyatakan 

manajemen modal kerja berpengaruh secara langsung dan positif terhadap 

sisa hasil usaha anggota telah terbukti benar. Artinya, semakin baik 

manajemennnya, maka semakin tinggi sisa hasil usaha yang akan diterima 

anggota. 

3. Terdapat pengaruh positif dan simultan antara partisipasi anggota dan 

manajemen modal kerja terhadap sisa hasil usaha anggota. Artinya, semakin 

tinggi partisipasi anggota dan semakin baik manajemen modal kerja maka 

akan semakin tinggi sisa hasil usaha yang didapat oleh anggota koperasi. 
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B. Implikasi  

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, berikut ini akan 

dikemukan beberapa implikasi yang dianggap relevan dengan penelitian ini. 

Implikasi tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Partisipasi anggota berpengaruh terhadap hasil usaha yang diterima anggota, 

berdasarkan hasil penelitian jika ingin sisa hasil usaha yang diterima anggota 

meningkat maka partisipasi anggota harus diperbaiki terutama dalam 

kontribusi anggota, anggota koperasi benar-benar harus memanfaatkan tiap 

unit-unit usaha yang ada pada koperasi agar nantinya sisa hasil usaha yang 

mereka terima dapat naik, terutama pada memanfaatkan jasa kredit yang 

merupakan indikator tertinggi.. 

2. Manajemen modal kerja berpengaruh terhadap sisa hasil usaha yang diterima 

anggota, berdasarkan hasil penelitian semakin baik manajemen modal kerja 

maka sisa hasil usaha yang diterima anggota dapat meningkat, maka koperasi 

perlu melakukan perbaikan terhadap pengorganisasian pada modal kerja yang 

telah direncanakan sebeumnya, khususnya pada pengelolaan sumber modal 

kerja yang merupakan indikator tertinggi.  

C. Saran  

Berdasarkan implikasi yang telah disampaikan di atas, maka peneliti 

memberikan beberapa saran yang diantaranya adalah: 

1. Dari hasil penelitian hendaknya pengurus koperasi memberikan penghargaan 

terhadap anggota yang aktif, sehingga anggota pasif dapat terpacu untuk 
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meningkatkan keaktifannya di dalam kegiatan koperasi sehingga sisa hasil 

usaha yang didapat bisa meningkat.  

2. Dari hasil penelitian hendaknya anggota koperasi lebih meningkatkan 

partisipasinya dalam memanfaatkan unit-unit usaha koperasi seperti simpan 

pinjam, tiket dan toko. Saat partisipasi anggota tinggi maka sisa hasil usaha 

yang diterima anggota dapat meningkat dan juga koperasi akan lebih maju 

karena banyaknya anggota yang aktif berpartisipasi. 

3. Dari hasil penelitian hendaknya pengurus koperasi lebih aktif dalam 

melakukan pengawasan dan memberi pengarahan terhadap pegawai tiap unit 

koperasi terutama unit toko dalam hal modal kerja yang dikeluarkan untuk 

kegiatan-kegiatan usaha koperasi sehingga penggunaan modal kerja lebih 

efektif dan efisien  

  


