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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan di Koperasi Karyawan Balam 

Sejahtera kecamatan Bagan sinembah kabupaten Rokan hilir mengenai 

“Pengaruh Partisipasi Anggota Terhadap Kinerja Pengurus Koperasi”, dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bahwa ada pengaruh yang signifikan antara partisipasi anggota dengan 

kinerja pengurus, maka Ho  ditolak dan Ha diterima, dengan membuktikan 

koefisien korelasi yang menyatakan bahwa pengaruh antara variabel X dan 

Y adalah sedang. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya 

pengaruh partisipasi anggota terhadap kinerja pengurus koperasi karyawan 

balam sejahtera kabupaten rokan hilir. Hal ini sesuai teori yang 

dikemukakan Jochen Ropke terdapat banyak koperasi dengan tingkat 

partisipasi anggota yang rendah, namun beberapa diantaranya tetap 

memberikan manfaat yang memuaskan bagi para anggota yang telah 

berperan aktif dalam melakukan usaha bersama, akan tetapi tanpa adanya 

partisipasi anggota kemungkinan rendahnya atau menurunnya efektifitas 

dan efsiensi anggota, dalam rangka mencapai kinerja koperasi yang lebih 

besar, partisipasi dibutuhkan untuk mengurngi kinerja yang buruk, 

mencegah penyimpangan yang akan terjadi dan membuat pemimpin 

koperasi menjadi lebih bertanggung jawab.  
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2. Menurut analisis ekonomi syariah Partisipasi anggota terhadap kinerja 

pengurus koperasi bahwa terdapat pengaruh hubungan yang signifikan 

tetapi tidak secara sempurna ini di sebabkan adanya indikator-indikator 

yang belum teralisasi secara menyeluruh dan efektif. Keberhasilan 

koperasi dipengaruhi oleh anggota yang berpartisipasi aktif dan juga akan 

mempengaruhi kualitas kinerja yang baik juga. Hadir di Rapat Anggota 

Tahunan, mengadakan pelatihan dan pendidikan, dapat memberikan saran, 

mendapatkan informasi, serta mengetahui perubahan-perubahan kebutuhan 

anggota dan lingkungan. Pada produk simpan pinjam di Kopkar Base 

dimana keuntungan didapat dengan bagi hasil dengan ketentuan ditetapkan 

di awal. Sedangkan menurut Fatwa DSN No.15/DSN /DSN-MUI/IX/2000 

bahwa penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus 

disepakati dalam akad ini berarti pada penerapan bagi hasil di koperasi 

karyawan Balam sejahtera belum sesuai dengan konsep bagi hasil dalam 

ekonomi syariah.  

 

B. Saran 

1. Di harapkan partisipasi anggota lebih ditingkatkan dengan membuat 

program-program seperti kegiatan saat RAT, ikut serta dalam pemilihan 

kepengurusan dapat mendorong partisipasi anggota semakin meningkat 

terhadap koperasi. Kepada anggota Koperasi Karyawan Balam Sejahtera 

untuk dapat memberikan kerjasama yang baik dan berdedikasi yang tinggi 

terhadap koperasi, tanpa adanya partisipasi anggota maka koperasi tidak 

akan berjalan dengan baik, sehingga tidak akan tercapai tujuan koperasi 
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untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat. Pengurus harus 

memperhatikan kembali bahwa dalam penggunaan sistem bagi hasil belum 

sesuai dengan dengan syariah.  

2. Kepada masyarakat, kususnya masyarakat di desa Balam Sempurna, untuk 

bisa mengetahui peran dari koperasi yang ada dilingkungannya masing-

masing, serta ikut berpartisipasi dalam usaha koperasi tersebut. Agar 

kinerja pengurus Koperasi Karyawan Balam Sejahtera meningkat perlu 

dilakukan evaluasi secara inovasi tantang perilaku kinerja pengurus bagi 

kemajuan koperasi yang akan datang. 


