
181 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Koperasi telah mampu memberikan manfaat ekonomi kepada anggota 

koperasi dengan rata-rata untuk pengolah ikan sebesar Rp 267.236,84, 

pengolah produk turunan sebesar Rp 400.490,00, nelayan sebesar Rp 

193.668,75, dan buruh sebesar Rp 150.500,00.   

2. Manfaat non ekonomi berupa kepuasan yang dirasakan anggota atas 

pelayanan dalam RAT, pemanfaatan unit usaha, dan dalam menjadi 

anggota koperasi berada pada kategori tinggi (puas), namun tingkat 

kepuasan dalam pembayaran simpanan wajib berada pada kategori rendah. 

3.  Tingkat partisipasi anggota koperasi dalam RAT termasuk kategori tinggi, 

tingkat partisipasi anggota koperasi dalam pembayaran simpanan wajib 

termasuk kategori rendah, sedangkan tingkat partisipasi anggota koperasi 

dalam pemanfaatan unit usaha termasuk kategori sedang. 

4.  a. Umur, jarak rumah ke koperasi, kepuasan menjadi anggota koperasi, 

kepuasan anggota terhadap pelayanan dalam RAT dan keaktifan 

pengurus berpengaruh positif terhadap tingkat partisipasi anggota dalam 

menghadiri RAT, sedangkan jumlah tanggungan dalam keluarga, 
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pengalaman berkoperasi dan manfaat ekonomi koperasi berpengaruh 

negatif. 

b. Manfaat ekonomi, jenis kelamin dan pendidikan non formal 

berpengaruh positif terhadap tingkat partisipasi anggota dalam 

pembayaran simpanan wajib. 

c. Umur, pendidikan formal, manfaat ekonomi koperasi, jarak rumah ke 

koperasi, pekerjaan anggota, dan kepuasan anggota terhadap pelayanan 

dalam pemanfaatan unit usaha berpengaruh positif terhadap 

pemanfaatan unit usaha koperasi, sedangkan jenis kelamin dan 

kepuasan menjadi anggota koperasi berpengaruh negatif.  

 

B. Saran 

 

 

Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah: 

1. Bagi pihak koperasi, karena pembagian SHU di koperasi jumlahnya sama 

untuk semua anggota koperasi, maka diharapkan Koperasi Perikanan ISM 

Mitra Karya Bahari dapat menerapkan prinsip koperasi, yaitu pembagian 

SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-

masing anggota, sehingga mampu meningkatkan partisipasi anggota di 

koperasi.  Pengurus juga diharapkan dapat mengevaluasi program koperasi, 

dan membuat program yang sesuai dengan jenis pekerjaan anggota 

koperasi. 

2. Bagi pihak pemerintah, karena kesadaran anggota untuk membayar 

simpanan wajib masih rendah, maka diharapkan dapat memberikan 

pelatihan-pelatihan kepada anggota koperasi agar anggota mendapat 
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tambahan ilmu dan pengetahuan tentang perkoperasian sehingga anggota 

menjadi lebih sadar akan tanggungjawabnya.  Pemerintah juga dapat 

memberikan pelatihan kepada pengurus koperasi agar dapat mempunyai 

kemampuan lebih baik dalam mengelola koperasi.  

3. Bagi peneliti lain, karena penelitian ini tidak memperhitungkan biaya 

transportasi dan biaya angkut dalam manfaat ekonomi koperasi, maka 

diharapkan selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan menghitung 

biaya-biaya tersebut agar manfaat ekonomi yang diterima anggota 

meningkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


