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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarka hasil dari pembahasan penelitian diatas, dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Hasil analisis dari variabel Kualitas pelayanan (X1) Dari hasil uji t dapat 

dikatakan bahwa t tabel 2.0423 < t hitung 2,195 dan nilai signifikas 0,035 < 

0,05. Hal ini menunjukan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif 

signifikan terhadap Partisipasi anggota. 

2. Hasil analisis dari variabel Sisa Hasil Usaha (X2). Dari hasil uji t dapat 

dikatakan bahwa t tabel 2.0423 < t hitung 2,634 dan nilai signifikas 0,013 < 

0,05. Hal ini menunjukan bahwa Sisa Hasil Usaha berpengaruh positif 

signifikan terhadap Partisipasi anggota. 

3. Kualitas Pelayanan dan Sisa Hasil Usaha secara bersama-sama atau simultan 

mempengaruhi secara positif terhadap variabel dependen yaitu partisipasi 

Angota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari’ah (KSPPS) Sumber 

Makmur Sejahtera Petekeyan Tahunan Jepara. 

5.2. Saran 

Hasil kesimpulan dari  penelitian ini di harapkan dapat memotivasi peneliti 

selanjutnya yang ingin mengambil topik yang sama dengan penelitian ini agar 

melaksanakan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan faktor-faktor yang 
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mempengaruhi Partisipasi Anggota. Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

diuraikan, simpulan dan keterbtasan dalam penelitian yaitu : 

1. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Disarankan untuk memperluas penelitanya apabila ingin meneliti topik yang 

sama dengan penelitian ini agar menambah variabel penelitian yang 

mempengaruhi Partisipasi Anggaran. Jika memungkinkan dapat menggunakan 

variabel yang belum pernah diteliti oleh peneliti terdahulu agar menadapatkan 

hasil yang lebih bervariasi  

b. Peneliti selanjutnya dapat menambah sampel penelitian agar penelitian 

mendapat hasil yang lebih baik mengingat sempel yang digunakan hanya 

sebanyak 33 Responden dan hanya (KSPPS) Sumber Makmur Sejahtera 

Petekeyan Tahunan Jepara saja tetapi mencari obyek yang luas lagi. 

2. Bagi perusahaan 

Sebaiknya manajemen perusahaan lebih memperhatikan variabel yang dapat 

mempengaruhi Partisipasi anggota (KSPPS) Sumber Makmur Sejahtera 

Petekeyan Tahunan Jepara. seperti kualitas Pelayanan, Sisa Hasil Usaha,. 

Setelah memperhatikan variabel-variabel tersebut terlebih dahulu, (KSPPS) 

Sumber Makmur Sejahtera Petekeyan Tahunan Jepara nantinya akan dapat 

mengoptimalkan Partisipasi Anngaran bagi perusahaan. 
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