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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat diperoleh beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Variabel modal sendiri berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil 

usaha koperasi di Kabupaten Pekalongan. Hal ini disebabkan oleh partisipasi 

anggota, semakin tinggi partisipasi anggota maka akan semakin tinggi 

manfaat yang diterima oleh anggota. Partisipasi anggota adalah partisipasi 

modal yaitu berupa modal sendiri dan transaksi yang dilakukan oleh anggota. 

Apabila semakin besar modal sendiri yang disetor, maka semakin besar 

keleluasaan anggotanya dalam beroperasi untuk meningkatkan volume 

usahanya sehingga SHU yang diperoleh pihak koperasi tentunya akan 

meningkat. 

2. Variabel modal luar berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil 

usaha koperasi di Kabupaten Pekalongan. Artinya semakin besar modal luar 

yang diperoleh maka semakin besar unit usaha yang dapat dikembangkan 

oleh koperasi, sehingga penggunaan modal yang baik dalam mengembangkan 

unit-unit usaha dapat meningkatkan sis hasil usaha koperasi . 

3. Variabel jumlah anggota berpengaruh negatif dan signifikan terhadap sisa 

hasil usaha koperasi di Kabupaten Pekalongan.  Artinya semakin banyak 

jumlah anggota maka akan meningkatkan jumlah modal sehingga modal 

dapat dioptimalisasikan untuk meningkatkan sisa hasil usaha koperasi. 
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B. KeterbatasanPenelitian 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi sisa hasil usaha koperasi ada banyak sekali 

yaitu dari sisi finansial dan non finansial. Tetapi dalam penelitian ini hanya 

menyelidiki dari sisi modal sendiri, modal luar, dan jumlah anggota. 

2. Penelitian ini mengambil obyek hanya satu wilayah artinya kesimpulan yang 

didapathanya bias berlaku pada wilayah tersebut dan bukan berlaku untuk 

wilayah lain. 

3. Periode waktu penelitian yang relatif singkat dari tahun 2012 sampai dengan 

2015 yang berkisar 4 tahun. 

 

C. Saran 

1. Bagi pihak koperasi agar terus meningkatkan permodalan dan volume usaha, 

namun harus diiringi dengan manajemen kerja yang bagus. Karena dengan 

meningkatnya permodalan dan volume usaha serta manajemen kerja yang 

bagus berarti akan meningkatkan sisa hasil usaha. Peningkatan sisa hasil 

usaha koperasi pada gilirannya nanti akan mendapatkan kemakmuran para 

anggotanya. 

2. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meniliti kasus yang serupa diharapkan 

dapat menambah variabel bebas yaitu tidak hanya dari faktor finansialsaja, 

namun bisa ditambahkan dengan faktor non finansialnya jugaseperti volume 

usaha, jumlah pengurus, jumlah unit koperasi dan sebagainya.  

 


