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V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1.  Perolehan sisa hasil usaha dipengaruhi secara nyata oleh partisipasi dan 

kinerja koperasi, dengan nilai koefisien determinasi (Adjusted R
2
) yang 

diperoleh sebesar 0,718 atau (71,8%).   

2. Hasil perhitungan analisis jalur, didapat pengaruh partisipasi terhadap 

perolehan sisa hasil usaha secara langsung yaitu sebesar 0,139 sedangkan 

secara tidak langsung yaitu melalui variabel penghubung yaitu sebesar 0,065. 

Secara keseluruhan pengaruh partisipasi anggota koperasi terhadap perolehan 

SHU sebesar 20,4%. Hasil perhitungan analisis jalur, didapat pengaruh 

persepsi terhadap perolehan sisa hasil usaha secara langsung yaitu sebesar 

0,104 sedangkan secara tidak langsung yaitu melalui variabel penguhubung 

yaitu sebesar 0,166. Secara keseluruhan pengaruh persepsi anggota koperasi 

terhadap perolehan SHU sebesar 27%. Kinerja koperasi memiliki pengaruh 

langsung terhadap perolehan sisa hasil usaha sebesar 0,092 atau 9,2%. 
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B. Saran 

Saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

serta kesimpulan adalah : 

1. Koperasi Nira Perwira sebaiknya meningkatkan kinerja koperasi dengan 

berbagai cara salah satunya proses penerimaan pegawai sebaiknya harus 

mengikuti seleksi ketat sesuai kemampuannya masing-masing sehingga bisa 

direkrut karyawan yang benar-benar kompeten dan trampil secara profesional 

serta adanya pelatihan dan pemberdayaan bagi pengurus maupun pegawai 

harus dilakukan secara terus menerus agar tidak gagap teknologi, karena 

penerapan teknologi maju juga diperlukan dalam koperasi.  
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