
62 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasakan hasil analisis dan pembahasan pada bab 4 diatas, diperoleh 

suatu kesimpulan, Rasio Likuiditas dengan menggunakan rumus Rasio Lancar 

(Current Ratio) secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Sisa Hasil 

Usaha (SHU) pada Koperasi Karyawan PG. Kebun Agung Malang dengan nilai 

signifikasi sebesar 0.006. Hasil uji menunjukkan nilai beta sebesar 0.198 yang 

menunjukkan bahwa perhitungan rasio likuiditas dengan menggunakan rumus 

Current Assets  menunjukkan arah pengaruh rasio lancar semakin tinggi rasio lancar 

maka semakin besar juga Sisa Hasil Usaha yang diperoleh berarti kemampuan 

perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar 

tinggi. Rasio Solvabilitas dengan nilai beta sebesar – 3.181. menunjukkan bahwa 

pengaruh rasio solvabilitas ini berpengaruh negatif jika rasio solvabilitas dengan 

menggunakan rumus Assets To Debt Ratio  mengalami kenaikan sebesar 1 % atau 

0.01 maka Sisa Hasil Usaha akan mengalami penurunan sebesar -3.181 ataun -

31.81%. Artinya semakin tinggi Asset To debt Ratio (ADR) semakin besar resiko 

keuanganya. Rasio Profitabilitas nilai beta variabel rasio Profitabilitas Sebesar 37.287 

artinya, jika Rasio Profitabilitas dengan menggunakan rumus Return On Asset (ROA) 

mengalami kenaikan sebesar 0.01 atau 1 % maka Sisa Hasil Uasaha akan mengalami 

kenaikan sebesar 37.287 atau 372.87 %. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 
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nilai rasio profitabilias yang diperoleh maka akan semakin tinggi Sisa Hasil Usaha 

yang diperoleh koperasi tersebut. hasil uji Regresi dengan variabel Pesaing 

mempengaruhi Sisa Hasil Usaha sebesar 13.509 artinya, jika usaha koperasi dalam 

meningkatkan kemampuan bersaingnya meningkat sebesar 0.01 atau 1% maka Sisa 

Hasil Usaha akan meningkat sebesar 13.509 atau 135.09%. Hal tersebut juga 

menunjukkan bahwa kemampuan bersaing Koperasi Karyawan (KOPKAR) Sari 

Madu sangat baik, dan berpengaruh juga pada peningkatan Sisa Hasil Usaha yang 

terjadi pada tahun 2003-2013. 

 

5.2 Saran  

 Berdasarkan hasil pembahasan dan Kesimpulan pada penelitian ini, beberapa 

saran yang dapat diberikan bagi Koperasi antara lain: 

1. Koperasi Karyawan (KOPKAR) Sari madu lebih tanggap lagi terhadap 

kondisi keuangan koperasi. Apabila terjadi kemungkinan penurunan Sisa Hasi 

Usaha (SHU) dapat segera tanggap untuk melakukan pembenahan. 

2. Selain bidang keuangan Koperasi juga harus melakukan yang lebih unggul 

dari pesaing-pesaing yang ada di sekitar Koperasi (KOPKAR).  

3. Koperasi juga Harus lebih mengembangkan usaha-usahanya, agar aktiva 

bertambah dan akan menambah pendapatan Sisa Hasil Usaha setiap Akhir 

Tahunnya. 

 


