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BAB V 

PENUTUP 

5.1   Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Likuiditas (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja 

Keuangan (Y) pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. 

2. Solvabilitas (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja 

Keuangan (Y) pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. 

3. Rentabilitas (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja 

Keuangan (Y) pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. 

4. Likuditas (X1), Solvabilitas (X2) dan Rentabilitas (X3) secara simultan 

berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan (Y) pada KSPPS BMT 

Mandiri Sejahtera Jawa Timur . 

5.2   Saran  

   Berdasarkan kesimpulan diatas, maka beberapa saran yang dapat 

diajukan adalah sebagai berikut: 

1. Pihak koperasi harus meningkatkan likuiditas agar dapat menjaga dan 

berupaya untuk meningkatkan kualitas produk, baik sisi manajemen 

sumber daya manusia (SDM) bagi kinerja keuangan koperasi yang 

akan datang. 
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2. Pihak koperasi harus meningkatkan solvabilitas dalam aktiva lancar 

yang disertai dapat digunakan untuk mengurangi beban utang dari 

koperasi sehingga dapat memenuhi kewajiban keuangan baik yang 

bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. 

3. Pihak koperasi harus mengadakan promosi untuk meningkatkan 

rentabilitas dalam peningkatan volume penjualan guna mendapatkan 

keuntungan sebanyak-banyaknya. 

4. Dalam meningkatkan likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas, pihak 

koperasi dapat menambahkan modal sendiri agar posisi keuangan 

koperasi dapat meningkatkan dan keuntungan dapat tercapai dan 

digunakan untuk kegiatan koperasi. 

5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian dalam 

lingkup yang lebih luas dengan waktu yang cukup sehingga dapat 

diperoleh data yang cukup dan hasil analisa akan jauh lebih akurat. 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah sampel yang 

jumlahnya lebih banyak dari sampel penelitian ini, sehingga proses 

pengolahan data, analis data, dan interpretasi hasil akan jauh lebih 

baik. 

5.3   Keterbatasan dan Implikasi 

5.3.1 Keterbatasan 

 Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan diantaranya adalah: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder karena data primer 

yang bersifat rahasia maka tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 
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2. Jangka waktu data penelitian hanya lima tahun dari tahun 2015-2019. 

Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menambah jangka 

waktu data penelitian agar mendapatkan hasil yang lebih baik dan 

akurat. 

3. Penelitian ini perlu pengembangan mengenai faktor lain yang dapat 

mempengaruhi kinerja keuangan yang ditinjau dari aspek operasional, 

pelayanan dan produksi. 

 

5.3.2  Implikasi 

Dari hasil pengujian yang dimiliki maka implikasi dari penelitian ini 

adalah manajemen dapat meningkatkan performa koperasi yaitu nilai 

likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas. Peningkatan performa koperasi 

merupakan faktor penting karena akan terbukti pada laporan kinerja 

keuangan koperasi yang nantinya akan dipublikasi. Publikasi kinerja 

keuangan koperasi ini akan meningkatkan keyakinan investor dalam 

menanamkan modalnya pada suatu koperasi. Investor akan lebih yakin 

menanamkan modalnya pada koperasi yang memiliki kinerja keuangan 

yang lebih baik. 

 

 

 

 

 




