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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pada pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan 

dengan melakukan analisis terhadap data – data yang tersedia berkaitan dengan 

bagaimana pengaruh jumlah pinjaman dan modal sendiri terhadap sisa hasil usaha 

pada Koperasi Citra Utama Kabupaten Sukabumi maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Jumlah pinjaman koperasi selama periode 2015 – 2018 menunjukan 

penurunan setiap bulann dan setiap tahunnya pengalami kenaikan dan 

penurunan. Hal ini tentunya sangat tidak baik bagi perkembangan Koperasi 

Citra Utama Kecamatan Cibadak Sukabumi. Berarti jumlah pinjaman yang 

ada pada Koperasi Citra Utama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi 

tidak memberikan pengaruh terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi. 

2. Modal sendiri koperasi selama periode 2015 – 2018 menunjukan kenaikan 

dan penurunan setiap bulannya , sedangkan setiap atahunya juga mengalami 

penurunan ditahun 2016 dan 2017 akan tetapi pada tahun 2015 dan 2018 

mengalami kenaikan yang cukup besar. Hal ini cukup baik bagi 

perkembangan Koperasi Citra Utama Kecamatan Cibadak Kabupaten 

Sukabumi karena bisa menutupi penurunan ditahun sebelumnya. Modal 

sendiri berpengaruh signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU).  
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Hal ini berarti Modal Sendiri yang ada di Koperasi Citra Utama Kecamatan 

Cibadak Kabupaten Sukabumi memberikan pengaruh terhadap Sisa Hasil 

Usaha (SHU) koperas 

3. Perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi selama periode 2015 – 2018 

menunjukkan kenaikan setiap bulannya dan setiap tahunnya. hal ini sangat 

baik untuk perkembangan Koperasi Citra Utama Kecamtan Cibadak 

Kabupaten Sukabumi 

4. Jumlah pinjaman, modal sendiri berpengaruh sebesar 59,4% terhadap sisa 

hasil usaha sedangkan sisanya sebesar 40,6 dipengaruhi oleh variabel – 

variabel lain yang tidak di jelaskan dalam penelitian ini seperti : simpanan, 

volume usaha, pembiayaan, pendapatan, biaya operasional , dan lain 

sebagainya. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas dan mengacu pada pembahasan hasil 

penelitian maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Jumlah pinjaman tidak berpengaruh  terhadap sisa hasil usaha, maka dengan 

begitu Koperasi Citra Utama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi 

tidak akan berkembang. Jadi seharusnya koperasi menerima anggota lebih 

banyak lagi, karena semakin bnayak orang yang menjadi anggota koperasi 

maka semakin banyak juga pinjaman yang didapatkan oleh koperasi dan 

tentunya akan meningkatkan sisa hasil usaha. 

2. Jumlah modal sendiri berpengaruh positif signifikan terhadap SHU, 

sehingga  bagi pengurus koperasi untuk lebih meningkatkan pengelolaan 

modal sendiri dan mengajak para anggota untuk tetap membayar simpanan 



90 
 

pokok dan simpanan wajib. Sehingga modal sendiri dapat dimanfaatkan 

seoptimal mungkin dan akhirnya dengan dana yang besar perputaran 

dananya pun juga semakin luas.  

3. Sedangkan terkait dengan sisa hasil usaha agar terus menerus meningkat 

dan berkembang maka sebaiknya pengurus koperasi dapat meningkatkan 

usaha yang ada di Koperasi Citra Utama Kecamatan Cibadak Kabupaten 

Sukabumi atau mengadakan unit usaha baru sehingga pemdaptan koperasi 

tidak hanya terfokus pada unit simpan pinjam saja. 

4. Koperasi Citra Utama Kecamtan Cibadak Kabupaten Sukabumi diharapkan 

dapat membuka unit usaha baru misalnya membuat simpanan / tabungan 

umroh dan unit usaha perdaganga.



 
 

 

 


