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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

 berdasarkan penelitian dan hasil pembahasan yang dilakukan, maka 

penulis menarik kesimpulan : 

1. Struktur modal mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 terus mengalami 

kenaikan. Hal ini disebabkan karena persentase struktur modal terus naik, yaitu 

pada tahun 2003 struktur modal koperasi sebesar 27,2%, pada tahun 2004 

sebesar 33,73% dan pada tahun 2005 sebesar 79,17%. Koperasi tidak 

menetapkan kebijakan yang baku untuk mengatur mengenai struktur modalnya. 

Pinjaman jangka panjang akan dilakukan apabila dianggap perlu. 

2. Rentabilitas modal sendiri koperasi mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 

2005  juga mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2003 rentabilitas modal 

sendiri koperasi sebesar 10,76%, pada tahun 2004 sebesar 12,03% dan pada 

tahun 2005 sebesar 12,19%. Hal ini menunjukan bahwa kondisi koperasi dari 

tahun 2003 sampai 2005 baik. 

3. Variabel struktur modal tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap 

rentabilitas modal sendiri. Hal ini dibuktikan dengan perhitungan statistik 

melalui uji t, yakni t signifikan yang lebih besar daripada tingkat signifikasi 

(0,701 > 0,089). 

4. Pengaruh variabel struktur modal tidak memiliki hubungan yang kuat terhadap 

rentabilitas modal sendiri. Hal ini dibuktikan dengan perhitungan uji F, yakni F 

signifikan yang lebih besar daripada tingkat signifikan (0,151 > 0,089). 

5. Hubungan variabel struktur modal terhadap rentabilitas modal sendiri adalah 

sebesar 0,8% sedangkan sisanya adalah pengaruh variabel lain. 

6. Hasil pengujian hipotesis yang menunjukan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak, 

artinya struktur modal tidak berhubungan terhadap rentabilitas modal 

sendiri/hubungan lemah. 
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5.2    Saran 

5.2.1 Saran Bagi Koperasi 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memberikan 

saran-saran sebagai berikut : 

1. Struktur modal pada koperasi memberikan kontribusi yang cukup pada 

rentabilitas modal sendiri, yaitu profit margin dan tingkat aktiva usaha. Tetapi  

koperasi harus lebih memperhatikan kembali penggunaan struktur modalnya, 

apakah penggunaan pinjaman jangka panjang lebih menguntungkan bagi 

koperasi atau tidak. 

2. Hendaknya penggunaan modal pinjaman harus dilakukan pada hal-hal yang 

tepat, artinya penggunaan modal pinjaman hendaknya digunakan seefektif dan 

seefisien mungkin, sehingga dapat meningkatkan rentabilitas modal sendiri 

dengan cara mengelola dana tersebut sesuai dengan yang direncanakan. 

3. Kinerja manajemen perlu ditingkatkan dengan cara meningkatkan 

kesejahteraan anggota koperasi melalui pelayanan-pelayanan terhadap anggota, 

serta mencari bidang usaha lain yang menghasilkan laba dengan tidak 

melupakan tujuan utama dari koperasi, dimana dengan tingginya kinerja 

manajemen maka kinerja operasional koperasi juga akan meningkat, yang akan 

tercermin melalui tingkat  rentabilitas modal sendiri. 

 

5.2.2 Saran Bagi Peneliti 

 Berdasarkan pengalaman dan pengamatan penulis selama penelitian ini 

ada beberapa hal yang ingin penulis sarankan bagi peneliti yang akan datang, 

yaitu : 

1. Bagi para peneliti yang akan datang sebaiknya melakukan pengecekan 

terlebih dahulu pada koperasi yang akan diteliti melalui telepon, untuk 

mengantisipasi kemungkinan koperasi yang akan diteliti bisa menerima atau 

tidak apabila melakukan penelitian pada koperasi yang akan diteliti, atau 

terjadi penulisan alamat yang salah atau pindah. 
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2.  Bagi para peneliti sebaiknya mengolah kembali sumber data yang diperlukan 

dalam penelitian agar peneliti dapat menggali lebih dalam data-data yang 

diharapkan. 

3. Bagi para peneliti yang akan datang sebaiknya meningkatkan jumlah data 

yang diperlukan agar penelitian mencapai hasil yang lebih baik. 

 


