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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.   Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan berkaitan dengan tingkat  

kesehatan KSP/USP yang dijadikan objek penelitian,  dapat diambil kesimpulan 

bahwa total skoring secara keseluruhan berdasarkan hasil analisis tingkat kesehatan 

koperasi sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM 14/Per/ 

M.KUKM/XII/2009 dapat digambarkan sebagai berikut: 

a. Tingkat kesehatan KSP/USP yang menjadi objek penelitian sesuai Peraturan 

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2009 bahwa 

semua KSP/USP termasuk dalam kategori skor antara 60 < x < 80 yang 

dinyatakan cukup sehat. 

b. Tingkat kesehatan KSP/USP berdasarkan berdasarkan aspek permodalan, 

aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek 

likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan serta aspek jatidiri adalah 

sebagai berikut:  

1) Ditinjau dari aspek permodalan  mempunyai skor rata-rata 9.66 (cukup 

sehat), artinya ditinjau dari aspek permodalan koperasi yang meliputi 

simpanan pokok, simpanan wajib, donasi/hibah dan cadangan modal dari 

SHU yang dipunyai koperasi yang menjadi objek penelitian secara umum 

dapat membiayai operasional koperasi dalam menjalankan usahanya. 

2) Ditinjau dari aspek kualitas aktiva produktif mempunyai skor rata-rata 

17.98 (cukup sehat), dapat diartikan bahwa rata-rata koperasi tidak 
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mempunyai dana cadangan yang cukup untuk operasionalisasi kegiatan 

koperasinya, dan apabila terjadi kemacetan dalam penyaluran pinjaman 

dikhawatirkan akan mengganggu permodalan yang ada. 

3) Ditinjau dari aspek manajemen mempunyai rata-rata skor 11.48 (sehat), 

sehingga dapat dikatakan bahwa semua koperasi yang dianalisis 

mempunyai kemampuan baik dalam pengelolaan koperasi, pengelolaan 

SDM dan sistem kerja,  pengelolaan permodalan dan pinjaman anggota 

serta kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya 

termasuk baik. 

4) Ditinjau dari aspek efisiensi memiliki rata-rata skor 9.90 (sehat), hal ini 

berarti semua koperasi yang dianalisis mempunai rasio biaya 

operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto, rasio beban usaha 

terhadap SHU kotor serta rasio efisiensi pelayanan yang baik. 

5) Ditinjau dari aspek likuiditas memiliki skor rata-rata 6,.75 (tidak sehat), 

menunjukkan bahwa semua koperasi mempunyai permasalah yang sama 

yaitu mempunyai rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancarnya 

dinyatakan kurang sehat.  Hal ini dapat diartikan bahwa kemampuan 

KSP/USP  dalam mengelola kas dan bank yang dimiliki untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya dikatakan tidak baik.   

6) Ditinjau dari aspek kemandirian dan pertumbuhan memiliki skor rata-

rata 4.65 (kurang sehat), artinya kemampuan koperasi dalam 

memperoleh laba atau keuntungan dari aktiva atau modal yang dikelola 

masih sangat kecil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan 
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koperasi untuk mengelola modal sendiri yang tersedia untuk 

menghasilkan SHU bagian anggota masih belum optimal.  

7) Ditinjau dari aspek jatidiri memiliki skor rata-rata 6.55 (cukup sehat), 

hal ini menunjukkan bahwa KSP/USP masih memperoleh SHU yang 

kecil dan beban yang dikeluarkan juga besar. Dari skor di atas faktor 

rasio partisipasi bruto tergolong kurang baik.  Partisipasi bruto yang 

dimaksud dalam hal ini yaitu partisipasi anggota   terhadap seluruh biaya 

yang dikeluarkan oleh  koperasi  dalam  rangka memberikan pelayanan 

kepada anggota. Namun dari segi  manfaat ekonomi yang diberikan 

KSP/USP kepada anggotanya semakin meningkat atau semakin 

menguntungkan dibandingkan lembaga lain yang melakukan kegiatan 

usaha yang sama. 

Hasil analisis yang telah peneliti laksanakan terhadap objek KSP/USP 

mengalami banyak hambatan yang membuat koperasi lambat dalam berkembang, 

hambatan tersebut berasal baik dari fasilitas koperasi, anggota, masyarakat, 

pemerintah, lingkungan maupun pengurus koperasi itu sendiri adapun masalah yang 

sering dihadapi oleh koperasi di antaranya: 1) keterbatasan dana yang dimiliki, 2) 

tingkat pendidikan, keterampilan dan keahlian yang dimiliki oleh para anggota 

terbatas, 3) kurangnya pengawasan dari para pengurus koperasi, 4) kurangnya 

edukasi tentang keuntungan dari koperasi bagi masyarakat. 

 

6.2. Saran. 

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai 

berikut: 
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a. Ditinjau dari aspek permodalan, walaupun termasuk dalam kategori cukup 

sehat, maka sebaiknya pihak pengelola  koperasi  berusaha untuk 

mempertinggi perolehan kualitas modal sendirinya dan mempertahankan 

perolehan modal tertimbang  dan  aktiva tertimbangnya. Modal  sendiri  

dapat  ditingkatkan dengan  cara  menarik  lebih  banyak  orang  agar  

bergabung  menjadi  anggota koperasi. 

b. Mengingat  kualitas  aktiva  berada  dalam  kategori cukup sehat,  maka 

sebaiknya  sebisa mungkin koperasi selalu  mengalokasikan adanya dana  

cadangan  risiko  dan meminimalisir  risiko  pinjaman  bermasalah  agar 

semakin memperkuat posisi aktiva yang ada. Risiko pinjaman  bermasalah 

dapat  diminimaisir  dengan penggunaan prinsip kehati-hatian dalam 

pemberian  pinjaman. 

c. Mengingat aspek likuiditas termasuk dalam kategori kurang sehat, 

diharapkan pengelola KSP/USP dapat melakukan perbaikan dalam 

pengelolaan rasio kas yang masih buruk, dimana perbandingan antara bank 

dan kas dengan kewajiban lancar sangatlah tidak seimbang. Pengelola 

koperasi perlu berupaya untuk meningkatkan lagi kelancaran pengembalian 

pinjaman yang telah disalurkan dengan mempertegas aturan pengembalian 

pinjaman.  Selain itu perlu adalah bimbingan dari Dinas Koperasi untuk 

melakukan pembinaan yang terprogram. 

d. Dari beberapa laporan keuangan koperasi yang penulis teliti, masih banyak 

laporan keuangan yang belum sesuai secara format ataupun kriteria yang 

ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah tahun 2009, sehingga akan menyulitkan dalam hal analisanya.  
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Untuk itu perlu diberikan pelatihan bagi pengurus KSP/USP tentang 

pembuatan laporan keuangan sesuai dengan kriteria dan format yang berlaku. 

e. Berdasarkan hasil identifikasi secara umum permasalahan yang dihadapi oleh 

KSP/USP yang menjadi objek penelitian diperlukan adanya koordinasi yang 

baik dari anggota, pengurus koperasi maupun pemerintah.  Beberapa solusi 

yang dapat dilakukan antara lain : 

1) Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang koperasi, agar 

masyarakat percaya dan yakin bahwa koperasi badan usaha yang bagus 

sekaligus bisa meningkatkan dana/modal koperasi karena banyak 

masyarakat yang mau menjadi anggota koperasi dan mau 

menginvestasikan uangnya kepada koperasi. 

2) Memberikan pendidikan/ pelatihan untuk para anggota koperasi. 

3) Adanya perjanjian hukum agar antar anggota dengan koperasi tidak 

saling merugikan baik dari pihak anggota maupun koperasi. 

4) Adanya rasa saling percaya dan bertanggung jawab atas kemajua 

koperasi baik dari pihak anggota maupun dari pihak pengurus atau 

pengawas koperasi. 

5) Memaksimalkan kerja para pengawas atau pengurus koperasi, karena ini 

adalah inti dari koperasi, jika pengurus atau pengawasnya tidak bekerja 

dengan baik seberapa banyak anggota yang ada dikoperasi tidak akan 

membuat koperasi berkembang. 

 


