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BAB V 

 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 

 Penelitian yang dilakukan adalah tentang “Pengaruh Jumlah 

Anggota, Volume Usaha, Modal dan Aset terhadap Sisa Hasil Usaha 

Koperasi di Jawa Tengah Tahun 2008-2017”. Jangka waktu yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Sepuluh tahun, yaitu dari tahun 

2008 – 2017. Teknik Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi linear berganda dengan menggunakan data time series. 

Berikut ini adalah simpulan dari hasil penelitian tersebut : 

1. Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa jumlah anggota tidak 

berpengaruh dengan sisa hasil usaha. hal ini berarti besar kecilnya 

jumlah anggota tidak memengaruhi besar kecilnya sisa hasil usaha 

koperasi. 

2. Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa Volume usaha 

berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha, hal ini berarti besar 

kecilnya nilai volume usaha memengaruhi besar kecilnya sisa hasil 

usaha koperasi. 

3. Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa modal tidak 

berpengaruh dengan sisa hasil usaha. hal ini berarti besar kecilnya nilai 

modal tidak memengaruhi besar kecilnya sisa hasil usaha koperasi. 
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4. Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa aset berpengaruh signifikan 

terhadap sisa hasil usaha, hal ini berarti besar kecilnya nilai aset 

memengaruhi besar kecilnya sisa hasil usaha koperasi. 

5. Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa  jumlah anggota, volume 

usaha, modal dan aset secara simultan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap sisa hasil usaha hal ini menunjukan bahwa keempat variabel 

independen tersebut menjadi bagian dari faktor-faktor yang memengaruhi 

sisa hasil koperasi. 

B. Implikasi 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, terdapat implikasi 

sebagai berikut: 

1. Implikasi terhadap sumber daya anggota koperasi, besarnya variabel 

jumlah anggota tidak mampu meningkatkan perolehan sisa hasil 

usaha jika tidak diikutsertakan dengan peran aktif anggota di unit 

usaha koperasi. 

2. Implikasi terhadap pengelolaan volume usaha, variabel volume 

usaha mampu meningkatkan perolehan sisa hasil usaha yaitu dengan 

semakin banyaknya volume usaha maka semakin banyak pula 

transaksi yang terjadi diunit usaha koperasi tersebut dan akan 

berdampak pada sisa hasil usaha koperasi. 

3. Implikasi terhadap kebijakan pengelolaan utang, variabel modal 

yang diukur dari jumlah modal luar dan modal sendiri ternyata 

belum mampu meningkatkan perolehan sisa hasil usaha. 



86 
 

4. Implikasi terhadap pengelolaan aset, variabel aset mampu 

meningkatkan perolehan sisa hasil usaha yaitu dengan semakin 

banyaknya aset maka semakin banyak pula transaksi yang terjadi 

diunit usaha koperasi tersebut. 

5. Implikasi terhadap manajmen koperasi, variabel jumlah anggota, 

volume usaha, modal aset secara simultan mampu meningkatkan 

perolehan sisa hasil usaha. 

C. Saran 

 

   Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti 

mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan sisa hasil usaha diharapkan adanya kebijakan 

wajib aktif peran anggota dalam kegiatan koperasi, karena dapat 

meningkatkan transaksi pada unit usaha koperasi yang dapat 

berpengaruh meningkatkan sisa hasil usaha.  

2. Untuk meningkatkan sisa hasil usaha diharapkan adanya kenaikan 

volume usaha secara terus menerus dikarenakan jumlah volume usaha 

dapat menambah unit usaha koperasi sehingga dapat menambah 

transaksi, dengan begitu sisa hasil usaha akan mengalami kenaikan. 

3. Untuk meningkatkan sisa hasil usaha diharapkan adanya kebijakan 

pengelolaan utang dalam permodalan koperasi yaitu dengan 

mengurangi jumlah modal luar dan menaikan jumlah modal sendiri. 



87 
 

4. Untuk meningkatkan sisa hasil usaha diharapkan adanya peningkatan 

jumlah aset secara terus menerus sehingga dapat meningkatkan sisa 

hasil usaha. 

5. Untuk mengukur faktor-faktor yang memengaruhi sisa hasil usaha dapat 

diteliti melewati, jumlah anggota, volume usaha dan modal serta 

variabel lainnya yang dapat mendukung penelitian. 


