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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisa data yang dilakukan maka dapat disimpulkan 

bahwa kepercayaan anggota koperasi dapat meningkatkan minat anggota 

di KSP Karya Swadiri sumberingin Blitar. Dari dua variabel kepercayaan 

dan minat anggota yang mendapatkan nilai rata-rata variabel terendah 

adalah variabel  kepercayaan, hal tersebut menunjukkan bahwa variabel 

kepercayaan perlu dilakukan perbaikan, sedangkan untuk variabel minat 

perlu dipertahankan bahkan perlu ditingkatkan agar minat anggota 

koperasi semakin meningkat sesuai dengan harapan perusahaan. 

Dilhat dari nilai rata-rata item pada variabel kepercayaan yang 

mendapatkan nilai tertinggi adalah pada item “pelayanan yang diberikan 

oleh KSP Karya Swadiri sesuai dengan harapan” dapat diartikan bahwa 

para responden yang merupakan anggota koperasi KSP Karya Swadiri 

merasa puas akan pelayanan yang diberikan oleh karyawan ke anggota 

kopearsi. Sedangkan pada variabel minat anggota yang mendapatkan nilai 

tertinggi adalah pada item “KSP Karya Swadiri memiliki pimpinan 

memiliki yang bertanggung jawab”, dapat diartikan bahwa para responden 

yang merupakan anggota koperasi KSP Karya Swadiri  merasa lebih 

percaya kepada koperasi karena adanya pimpinan yang bertanggung jawab 

terhadap anggota nya.  
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Sedangkan untuk dilihat dari dari rata-rata item terendah pada 

kedua variabel. Pada variabel kepercayaan yang mendapatkan nilai 

terendah adalah pada item “KSP Karya Swadiri menghitung transaksi 

dengan tepat/benar, yang dapat diartikan karyawan belum mampu 

menghitung transaksi dengan tepat/benar. Sedangkan pada variabel minat 

yang memiliki nilai terendah adalah  pada item “besar pinjaman dana 

sesuai dengan jaminan yang diberikan kepada KSP Karya Swadiri”, yang 

dapat diartikan karyawan belum mampu menentukan antara besar 

pinjaman dengan jaminan yang diberikan oleh anggota kepada KSP Karya 

Swadiri. 

Dari semua hasil yang diperoleh baik pada nilai rata-rata variabel 

maupun nilai rata-rata item baik pada variabel kepercayaan maupun minat 

anggota baik yang mendapatkan nilai tertinggi maupun terendah semua 

perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan, supaya dapat mendapatkan 

yang terbaik. Kepercayaan anggota dapat meningkatkan minat anggota 

koperasi. Sedangkan pada pengujian data yang menggunakan uji validitas, 

uji reabilitas, maupun uji regresi. Bahwa pada masing-masing variabel 

saling berkaitan serta maemberikan pengaruh yang signifikan. 
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B. Saran 

Setelah dilihat dari kesimpulan yang telah diperoleh serta sebagai upaya 

untuk meningkatkan minat anggota KSP Karya Swadiri Sumberingin 

Blitar 

1. Bagi KSP Karya Swadiri :  

KSP Karya Swadiri sebaiknya lebih meningkatkan kualitas dari 

karyawan sehingga mampu menimbulkan rasa percaya dari para 

anggota maupun calon anggota. Dan memperhitungkan jumlah 

pinjaman dengan jaminan yang diberikan oleh anggota koperasi 

sehingga mereka merasa puas dengan pelayanan yang diberikan pihak 

KSP Karya Swadiri.  

2. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Semoga penelitian ini bisa menjadi sumber rujukan untuk penelitian 

yang selanjutnya. Dan untuk peneliti selanjutnya, semoga bisa lebih 

memperdalam lagi baik dari segi teori maupun analisisnya agar 

koperasi simpan pinjam dapat lebih maju dan berkembang.  

3. Bagi Perguruan Tinggi 

Semoga penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan bacaan dan 

pertimbangan bagi penelitian lainnya dimasa yang akan datang. 


