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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian penulisan skripsi dan pembahasan yang telah 

dikemukan dengan judul “Pengaruh Modal Sendiri, Modal Pinjaman, dan 

Volume Usaha terhadap Sisa Hasil Usaha (Studi kasus pada KSP Permata Pati 

Periode 2013-2017), maka dapat diambil beberapa yang menjadi jawaban atas 

tujuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 

1. Dari ketiga variabel independen yang dimasukkan ke dalam model regresi, 

variabel modal sendiri tidak berpengaruh dan bernilai negatif terhadap SHU, 

modal pinjaman tidak berpengaruh terhadap SHU dan pembiayaan usaha 

berpengaruh signifikan terhadap perolehan SHU, nilai signifikansi 0.847, 

0.652 dan 0.001. Variabel modal sendiri bernilai negatif dan tidak signifikan 

terhadap perolehan SHU, karena nilainya negatif berarti setiap terjadi 

penurunan nilai dari modal sendiri maka akan menaikkan nilai SHU. 

2. Dan secara simultan modal sendiri, modal pinjaman dan pembiayaan usaha 

berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha. 

5.2 Saran  

Saran yang diberikan berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Koperasi 

1) Usaha peningkatan sisa hasil usaha (SHU) pada Ksp Permata Pati hendaknya 

lebih diperhatikan. Pemupukan modal sendiri hendaknya lebih ditingkatkan 



 

 
 

lagi supaya KSP Permata Pati menjadi koperasi yang mandiri dengan 

bertumpuan pada simpanan para anggota koperasi. 

2) Penggunaan modal pinjaman hendaknya Ksp Permata Pati lebih optimal 

dengan mempertimbangkan prosentase tingkat suku bunga pengembalian. 

Dengan perolehan prosentase keuntungan lebih besar dari pada suku bunga 

pengembalian, hal ini akan meningkatkan atau menambah perolehan SHU 

Koperasi. 

3) KSP Permata Pati supaya lebih meningkatkan usaha simpan pinjam. Hasil 

dari simpan pinjam kegiatan koperasi itu nantinya yang dijadikan sebagai 

salah satu pembiayaan usaha. Jika simpan pinjam koperasi meningkat, maka 

pendapatan koperasi juga akan mengalami peningkatan. 

2. Bagi Peneliti Berikutnya 

Dari hasil penelitian diketahui adanya pengaruh modal sendiri, modal 

pinjaman, dan pembiayaan usaha secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

perolehan sisa hasil usaha pada Ksp Permata Pati.Bagi peneliti selanjutnya yang 

ingin meneliti kasus yang serupa diharapkan dapat menambah variabel bebas 

seperti jumlah anggota, jumlah tenaga kerja, jumlah unit koperasi, dan lainnya. 

 

 

 

 

 

 


