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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yang dilaksanakan di 

Koperasi Primkoppol Resor Sukabumi Kota , maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Simpan Pinjam berpengaruh dalam meingkatkan Produktivitas Koperasi jika 

dilihat dari uji statistik secara persial menunjukan bahwa t hitung untuk Simpan 

Pinjam sebesar 4,230 sedangkan t tabelnya sebesar 1,992 yang dihitung 

dengan menggunakan fungsi TINV pada Microsoft Excel yaitu t tabel = 

TINV (0.05,85), sesuai dengan kriteria pengujian bahwa jika t hitung > t 

tabel (4,230 > 1,992) maka hipotesis Ho ditolak dan H1 diterima. Untuk 

melihat signifikansinya, terlihat hasil statistik t tabel pada tingkat signifikansi 

5% dari nilai sig atau 0,000 < taraf signifikansi 0,05 (5%) yang berarti 

terdapat pengaruh signifikan antara Simpan Pinjam dalam Produktivitas 

Koperasi secara parsial. 

2. Efektivitas Kredit berpengaruh dalam meningkatkan Produktivitas Koperasi 

jika dilihat dari uji statistik secara persial menunjukan bahwa t hitung untuk 

Efektivitas Kredit sebesar 5.038 sedangkan t tabelnya sebesar 1,992 yang 

dihitung dengan menggunakan fungsi TINV pada Microsoft Excel yaitu t 

tabel = TINV (0.05,85), sesuai dengan kriteria pengujian bahwa jika t hitung 

> t tabel (5,038 > 1,992) maka hipotesis Ho ditolak dan H1 diterima. Untuk 
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melihat signifikansinya, terlihat hasil statistik t tabel pada tingkat signifikansi 

5% dari nilai sig atau 0,000 < taraf signifikansi 0,05 (5%) yang berarti 

terdapat pengaruh signifikan antara Efektivitas Kredit dalam meingkatkan 

produktivitas Koperasi secara parsial 

3. Dari hasil uji ANOVA atau uji F, diperoleh bahwa f hitung sebesar 12.876 

dengan nilai sig = 0,000, sedangkan f tabel sebesar 2,483 dihitung dengan 

menggunakan fungsi FINV pada Microsoft Excel dengan tingkat signifikansi 

5% (0,05), df1 = 3-1 =2 dan df2= 87-2 =85 yaitu =FINV (0.05,2,85) , maka f 

hitung > f tabel (12,876 >2,483) maka Ho ditolak dan H1 diterima. 

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa variabel 

independen, yaitu Simpan Pinjam, dan Efektivitas Kredit secara bersama-

sama atau secara simultan berpengaruh signifikan dalam meingkatkan 

Produktivitas Koperasi.. Hal ini menunjukan bahwa Simpan Pinjam dan 

Efektivitas Kredit kuat pengaruhnya dan sama-sama berpengaruh dalam 

meningkatkan Produktivitas Koperasi.  

 

5.2.  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka rekomendasi yang bisa 

diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Dalam upaya mengembangkan koperasi dan untuk mengimbangi persaingan 

usaha, sebaiknya koperasi primkoppol Resor Sukabumi Kota 

mengembangkan unit-unit bisnis baru tidak hanya bergerak dalam layanan 

simpan pinjam kepada anggota tetapi dapat mengembangkan sayap usaha 
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dalam bentuk jasa layanan pengadaan barang dan jasa untuk lembaga-

lembaga di bawah naungan kepolisian Resor Sukabumi Kota.  

2. Untuk mengantisipasi anggota koperasi yan tidak terlayani dalam pengajuan 

pinjaman, pihak pengurus dapat memberikan alternative pinjaman yang 

dieseuaikan dengan kemampuan membayar anggota dengan menambah 

waktu pengembaliannya agar angsurannya kecil sesuai dengan sisa gaji yang 

di terima. 

3. Unutuk mengantisipasi anggota koperasi yang mencoba memanipulasi data, 

sebaiknya koperasi lebih meningkatkan pengawasan dengan bekerjasama 

dengan bendahara dan bagian personalia lemabaga induk itu sendiri.  


