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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

          Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap Koperasi KUD Sarwa Mukti 

maka dapat diambil sebuah kesimpulan sebagai berikut yaitu Kinerja KUD Sarwa 

Mukti dikatakan dalam keadaan baik berdasarkan Rasio likuiditas yang dianalisis 

dari Current Ratio dan Quick Ratio karena adanya peningkatan persentase rasio dari 

tahun ke tahun di mana rasio tersebut menunjukkan  kemampuan koperasi untuk 

membayar hutangnya yang harus segera dipenuhi dengan aktiva lancarnya. Kinerja 

KUD Sarwa Mukti dikatakan dalam keadaan tidak baik berdasarkan Rasio 

Solvabilitas yang terdiri dari Debt to Equity Ratio dan Debt Ratio karena adanya 

peningkatan dari tahun ke tahun yang menyebabkan semakin tinggi tingkat 

solvabilitas maka semakin tinggi tingkat resiko. Kinerja KUD Sarwa Mukti 

dikatakan dalam keadaan tidak baik berdasarkan Rasio Profitabilitas yang dianalisa 

melalui Return On Equity, Net profit Margin, Return On Investment dan Gross Profit 

Margin  karena adanya penurunan rasio yang menyebabkan berkurangnya profit 

perusahaan. Kinerja KUD Sarwa Mukti dikatakan dalam keadaan baik berdasarkan 

Rasio Aktivitas yang terdiri dari Total Asset Turn Over, Working Capital Turn Over 

dan Fix Asset Turn Over karena adanya peningkatan dari tiap rasio yang 

menunjukkan bagaimana koperasi mampu  menggunakan aktivanya dalam satu 

periode dengan efisien dan efektif. 
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5.2 Saran 

          Penulis menyadari bahwa tidak ada satu penelitian yang sempurna. Untuk 

penelitian selanjutnya yang lebih baik lagi, peneliti mengajukan saran-saran sebagai 

beriku 

1. Bagi Koperasi KUD Sarwa Mukti hendaknya dapat meningkatkan efisiensi dalam 

meningkatkan profit perusahaan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. 

2. Bagi manajemen Koperasi KUD Sarwa Mukti hendaknya memperhatikan faktor-

faktor yang mempengaruhi profitabilitas baik secara simultan maupun secara 

parsial. 

3. Bagi Peneliti selanjutnya hendaknya selain meminta laporan laba rugi maupun 

neraca untuk dianalisis juga memperhatikan lampiran-lampiran yang menjelaskan 

tentang setiap kegiatan yang terjadi dalam mempengaruhi laporan laba rugi dan 

neraca agar dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan dengan mudah untuk melihat 

kinerja apakah dalam keadaan baik atau tidak baik. 

 

 

 

 

 

 


