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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

Simpulan pada penelitian ini sebagai berikut : 

1. Variabel Modal  (X1) memiliki hubungan yang signifikan terhadap 

Perolehan SHU (Sisa Hasil Usaha)  (Y). Hal ini dapat dibuktikan 

dengan hasil dari Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan F hitung 

12.454 lebih besar dari F tabel 3,21  dan tingkat signifikansi 0.00 lebih 

kecil dari alpha 0,05. Hal ini menjelaskan bahwa apabila Modal 

semakin eningkat/semakin banyak maka perolehan SHU Semakin 

meningkat. 

2. Variabel Biaya Operasional (X2) memiliki hubungan yang signifikan 

terhadap SHU (Sisa Hasil Usaha) (Y). ). Hal ini dibuktikan dengan 

nilai signifikan F hitung 12.454 lebih besar dari F tabel 3,21  dan 

tingkat signifikansi 0.00 lebih kecil dari alpha 0,05. Hal ini 

menjelaskan SHU (Sisa Hasil Usaha)  ditentukan oleh Biaya 

Operasional pada PUSKOPAL Kodiklatal Surabaya.  

3. Berdasarkan  hasil pengujian regresi linier berganda hasil  yang 

diperoleh Persamaan Regresi Linier mempunyai konstanta sebesar  

3.978,7 Koefisien regresi variabel Modal  (X1) sebesar 075% dan 

Biaya Operasional (X2) sebesar -0.03% Artinya :  

a. Nilai koefisien kepuasan pelanggan (X1) sebesar 0,75  

menunjukkan bahwa variabel Modal  (X1) memiliki hubungan 

positif terhadap Perolehan SHU ( Sisa Hasil Usaha) . Artinya 

setiap ada kenaikan 1% pada Modal, maka akan terjadi kenaikan 

sebesar 0,75 pada variabel SHU 

b. Nilai koefisien Biaya Operasional  (X2) sebesar -0.03  

menunjukkan bahwa variabel Biaya Operasional  (X2) memiliki 

hubungan Negativ terhadap Perolehan SHU (Sisa Hasil Usaha) . 

Artinya setiap ada kenaikan 1% pada variabel Biaya Operasional, 
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maka akan terjadi penurunan sebesar 0,03%  pada variabel SHU 

(Sisa Hasil Usaha). 

5.2 Saran 

       Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh 

modal sendiri dan biaya operasional terhadap perolehan SHU (Sisa Hasil 

Usaha) pada Puskopal Kodiklatal Suarabaya maka saran yang dapat 

diberikan antara lain sebagai berikut : 

1. Untuk Puskopal Kodiklatal Surabaya, berkaitan dengan modal 

memberi pengaruh positdapaif terhadap perolehan SHU hendakanya 

perlu adanya pembinaan dalam modal sehingga dapat digunakan untuk 

pengembangan usaha secara efisien dan efektif untuk memperoleh 

SHU yang Maksimal. Dan untuk menambahk kegiatan / volume usaha 

supaya dikembangkan lebih banyak lagi, hendaknya membuka usaha 

yang dpt menguntungkan prospek jaka panjang, seperti Membuka 

EMKL, Karna dijaman golbalisasi ini semua serba online jadi semakin 

membutuhkan jasa ekspedisi.  

2. Koperasi perlu meningkatkan promosi juga program baru yang 

mengakibatkan peningkatan pendapatan yang berasal dari penjualan 

koperasi.  

3. Koperasi perlu menganggarkan pembelian inventaris baru dan 

perbaikan asset lama sehingga mengurangi biaya operasional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


