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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV, 

maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan perkoperasian 

terhadap partisiasi berkoperasi bagi anggota koperasi berkah karya mandiri 

kota jambi. Dilihat dari hasil perhitungannya 

Setelah t hitung diperoleh, maka nilai t hitung dibandingkan dengan t tabel. 

Untuk t tabel dilihat dpada taraf signifikansi 5% (α 0,05) dengan dk 

pembilang = 68-2 = 66 adalah sebesar 1,671. Dengan demikian, t hitung 

(21,019) > t tabel (1,671). Ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima atau 

terdapat hubungan positif dan signifikansi pengetahuan perkoperasian (X1) 

terhadap partisipasi dalam berkoperasi bagi anggota (Y). Untuk 

mengetahui seberapa besar hubungan pengetahuan perkoperasian terhadap 

partisipasi dalamberkoperasi bagi anggota yakni dapat dilihat dari hasil R2 

sebesar 0,21019. Artinya pengetahuan perkoperasian terhadap partisipasi 

dalam berkoperasi bagi anggota sebesar 21,019%.  

2. Terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan perkoperasian 

terhadap partisiasi berkoperasi bagi anggota koperasi berkah karya mandiri 

kota jambi. Dilihat dari hasil perhitungannya. 

Setelah t hitung diperoleh, maka nilai t hitung dibandingkan dengan t tabel. 

Untuk t tabel dilihat dpada taraf signifikansi 5% (α 0,05) dengan dk 

pembilang = 68-2 = 66 adalah sebesar 1,671. Dengan demikian, t hitung 
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(18,843) > t tabel (1,671). Ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima atau 

terdapat hubungan positif dan signifikansi pelayanan unit usaha (X2) 

terhadap partisipasi dalam berkoperasi bagi anggota (Y). Untuk 

mengetahui seberapa besar hubungan pengetahuan pelayanan unit usaha 

terhadap partisipasi dalam berkoperasi bagi anggota yakni dapat dilihat 

dari hasil R2 sebesar 0,18843. Artinya pelayanan unit usaha terhadap 

partisipasi dalam berkoperasi bagi anggota sebesar 18,843%.  

3. Terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan perkoperasian 

terhadap partisiasi berkoperasi bagi anggota koperasi berkah karya mandiri 

kota jambi. Dilihat dari hasil perhitungannya  

Jika fhitung > ftabel, maka Ha diterima Ho ditolak artinya signifikan 

(berpengaruh). Jika fhitung < ftabel, maka Ha ditolak Ho diterima artinya 

tidak signifikan (tidak berpengaruh). Ternyata dari hasil perhitungan di 

atas nilai fhitung (1,12501) > ftaebl (3,96) Ha diterima Ho ditolak artinya 

terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan peroperasian dan 

pelayanan unit usaha terhadap partisipasi dalam berkoperasi bagi anggota. 

Untuk mengetahui seberapa besar hubungan pengetahuan peroperasian 

dan pelayanan unit usaha terhadap partisipasi dalam berkoperasi bagi 

anggota yakni dapat dilihat hasil R2 sebesar 0,100574. 
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5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dikemukakan 

saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi pengurus koperasi  

Hendaknya selalu meningkatkan pelayanan, kinerja, kemampuan, keterampilan 

dan kecakapan serta tanggung jawab yang diberikan guna mencapai tujuan 

koperasi. 

2. Bagi anggota koperasi 

Hendaknya anggota dapat mendukung kebijakan dan peraturan yang diberikan 

koperasi agar terciptanya loyalitas atau kesetiaan yang baik sehingga koperasi 

dapat mencapai tujuannya atau mencapai keberhasilan dalam 

perkembangannya. 

3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk:  

a. Memilih subjek penelitian dengan karakteristik yang berbeda. 

b. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik, maka perlu 

menambah dan memperluas indikator masing-masing variabel yang 

digunakan. Indikator yang masing-masing variabel yang digunakan. 

Indikator yang lengkap akan tercermin dalam kuisioner. Sehingga akan 

mempermudah responden dalam menjawab setiap pertanyaan yang 

diajukan. 

c. Selain kedua variabel independen dalam penelitian ini, yakni kualitas 

pelayanan dan kinerja pengurus koperasi, masih banyak faktor lain yang 

juga mempengaruhi loyalitas anggota. Oleh karena itu, penulis 

menyarankan kepada peneliti lain yang akan meneliti permasalahan yang 
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sama, agar menggunakan dan atau menambah variabel yang lain sehingga 

hasil penelitian-penelitian yang serupa akan memberikan informasi ilmiah 

yang lengkap, mendalam dan teruji yang pada akhirnya akan dapat 

memberikan sumbangan di dalam memajukan kepentingan bidang 

akademik atau dalam pengembangan ilmu pengetahuan. 

 


