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BAB IV 

PENUTUP 

 

IV.1. Simpulan 

Dengan berdasar pada apa yang telah diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya, dengan demikian penulis menarik kesimpulan terkait KOPPEG 

DISDUKCAPIL PROVINSI DKI JAKARTA yakni sebagai berikut : 

1. Koperasi ini menyediakan layanan jasa selain simpan pinjam, yakni jasa 

lain-lain yang berisi jasa fotocopy, jasa sewa kantin, jasa toko dinas, dan 

jasa lain-lain (PKPRI). 

2. KOPPEG DISDUKCAPIL PROV. DKI JAKARTA mengalami 

penurunan sisa hasil usaha (SHU) dari tahun 2020 ke tahun 2021. 

3. Pada tahun 2021, koperasi ini memperoleh sisa hasil usaha yakni sebesar 

Rp. 169.431.133, sementara pada tahun 2020 sebesar Rp. 218.377.022. 

Penurunan tersebut berkisar sebesar 22,41%. Hal ini dapat diartikan bahwa 

koperasi mengalami penurunan kinerja dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. 

 

IV.2. Saran 

Dengan dilaksanakannya perhitungan dan pembagian sisa hasil 

usaha yang oleh KOPPEG DISDUKCAPIL Provinsi DKI Jakarta, maka 

penulis dapat memberikan saran sebagai berikut : 

1. Bagi Mahasiswa 

Saran untuk mahasiswa yang akan mengambil judul terkait sisa hasil 

usaha agar memperhatikan dengan detail mengenai AD/ART, RAT, 

struktur organisasi, dan laporan keuangan yang ada di Koperasi yang 

bersangkutan. 

2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 

Universitas sebaiknya memberikan pengajaran terkait koperasi 

khususnya bagi jurusan akuntansi agar mahasiswa yang akan melakukan 

analisis terkait perkoperasian dapat lebih mudah mengolah data dan 

mengetahui struktur dasar suatu koperasi. 
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3. Bagi KOPPEG DISDUKCAPIL Provinsi DKI Jakarta 

Saran untuk KOPPEG DISDUKCAPIL yakni meningkatkan kinerja agar 

lebih baik lagi kedepannya serta segera menyelesaikan SOP yang akan 

diberlakukan di Koperasi agar semuanya dapat berjalan sesuai dengan 

strukturnya. 

 


