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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Dari hasil data yang diperoleh berdasar observasi dan wawancara terhadap 

para pengusaha dan pihak-pihak terkait terlihat bahwa bantuan modal dan kredit 

yang diterima UMKM terutama berdampak pada pengadaan sarana prasarana 

produksi dan operasional usaha walaupun dalam hal ini istilah ‘bantuan’ tidak 

sepenuhnya membantu dan meringankan pihak UMKM.Yang dimaksud ialah 

‘bantuan’ modal adalah kredit yang mana sejumlah dana tersebut harus 

dikembaikan pada periode waktu tertentu.Omset dan laba tidak terpengaruh oleh 

adanya bantuan modal dan kredit dikarenakan permintaan pasar dan tren yang 

mempengaruhinya.Hal ini dapat disebut dengan siklus pasar.Usaha yang dalam 

siklus naik lebih membutuhkan modal dibandingkan usaha yang dalam siklus 

menurun yang lebih membutuhkan pemasaran.  

Bantuan modal belum cukup efisien bagi kinerja keuangan 

UMKM.Bantuan modal atau kredit hanya terasa membantu saat diawal pencairan 

dana saja,setelah berjalannya waktu banyak sebenarnya cenderung tampak 

memperngaruhi kinerja keungan yaitu adanya penjualan.Penjualan didukung oleh 

pemasaran.Pemasaran pada jaman ini membutuhkan teknologi,tentu saja yang 
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tepat guna atau tepat sasaran.Proses produki yang efisien memicu bertambahnya 

produk yang dapat diproduksi dan hendak dijual dipasar. 

Usaha Mikro,Kecil dan menengah dapat dianalisa memiliki ciri-ciri yaitu: 

1.Manajemen berdiri sendiri 

2.Modal bersumber dari uang pribadi 

3.Jumlah karyawan yang dipekerjakan terbatas 

4.Daerah pemasaran sempit 

5.Aset perusahaan terbatas cenderung tidak berkelebihan 

Serta seharusnya UMKM mendapat perhatian dan keistimewaan khusus sesuai 

yang diamanatkan oleh undang-undang antara lain : 

1.Bantuan  kredit usaha dengan bunga yang serendah mungkin 

2.Persyaratan ijin usaha dipermudah namun teliti 

3.Bantuan pengembangan dan pembinaan usaha secara tepat sasaran dan 

berkelanjutan 

 Hambatan pengembangan  Usaha Kecil dan Menengah yang ditemui 

seperti yang diungkapkan penelitian sebelumnya mengenai pengembangan 

UMKM setelah mendapat modal dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1.Kurangnya pengetahuan pengusaha akan pemasaran 
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2.Belum kondusifnya makro ekonomi bagi pengembangan iklim usaha 

3.Kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan kualitas 

Berhasil atau tidaknya program bantuan modal bergantung kepada 

pengalokasian UMKM terhadap dana tersebut.Keberhasilan pembinaan kepada 

UMKM dilihat dari sumber  daya manusia yang dimiliki TTIC Kadin maupun 

Dinas koperasi dan UKM serta Dinas Perindustrian dalam memberikan 

wawasan,penguasaan lingkungan bisnis UKM dan kontribusinya yang signifikan 

dalam rangka peningkatan mutu dan penguatan UMKM pada persaingan global. 

 

5.2 Saran 

1. Bagi penelitian selanjutnya, responden sekiranya terdiri dari bidang 

usaha yang lebih beragam dan jumlahnya setara serta lebih banyak 

sehingga lebih terlihat perbandingannya dan mudah untuk menganalisis 

secara lebih sistematis. 

2. Bagi instansi pembina, teliti dan peka dalam memberikan bantuan 

apapun terutama dalam hal ini ialah modal atau  dana.Tidak semua 

UMKM berani mengaspirasikan pendapatnya atau mengajukan 

permohonan bantuan walaupun merek sedang membutuhkan. 

3.Bagi TTIC Kadin Jawa Tengah,pembinaan yang baik sudah sangat 

membantu dan mencerahkan pandangan para usahawan UKM untuk 
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mampu bersaing namun untuk mengkonsinasikan pihak UKM dengan 

UB(Usaha Besar) lebih dapat diawasi dan ditindak lanjuti agar UKM tidak 

mengalami kerugian. 

4.Bagi UMKM,usaha yang dijalankan berbekal dengan modal sendiri atau 

asupan dari pihak luar sekiranya dapat difokuskan untuk pengembangan 

usaha terutama produk dan perspektif lain seperti 

pembiayaan,pemasaran,kemitraan dan wawasan akan perkembangan pasar 

sehingga dapat berkembang dari hari ke hari dan tetap menjadi penyangga 

perekonomian negara Indonesia. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


