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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1   Kesimpulan 

  Pada bagian ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan dan dibahas pada bab-bab sebelumnya. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui akses, pemanfaatan, dan pengaruh pinjaman modal dalam 

skim pembiayaan mikro terhadap kinerja usaha pedagang mikro di Pasar Bulu. 

  Maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Akses Permodalan Dalam Skim Pembiayaan Mikro 

Para pedagang sebenarnya memiliki peluang yang besar dalam 

mendapatkan pinjaman modal dari lembaga pembiayaan mikro baik 

perbankan maupun non perbankan, karena akses yang mudah telah 

diberikan oleh lembaga-lembaga pembiayaan tersebut. Hal ini terbukti dari 

informasi yang diperoleh dari Kepala Dinas Pasar tentang banyaknya 

jumlah lembaga pembiayaan mikro perbankan maupun non perbankan yang 

masuk dan menargetkan pedagang pasar Bulu untuk dapat memperoleh 

pinjaman kredit mikro. Walaupun akses yang diberikan mudah, pedagang 

lebih senang untuk memilih lembaga pembiayaan mikro yang sifatnya pro 

aktif, karena dengan begitu pedagang merasa lebih dilayani dan 

diperhatikan secara langsung. Tindakan aktif yang dilakukan oleh lembaga 

perbankan ini sejalan dengan teori Grameen Bank yang dicetuskan oleh 
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Muhammad Yunus dimana dalam teori ini Prof. Yunus menerapkan gaya 

bank thithil (rentenir) yang secara giat menjaring nasabah dan aktif memberi 

kredit. 

Jika lembaga pembiayaan mikro tidak bergerak secara agresif dan pro aktif, 

maka pedagang enggan untuk mengajukan kredit dan yang akan lebih 

berperan dalam pemberian kredit lunak yaitu bank thithil. Ini karena bank 

thithil umumnya aktif dan rajin dalam mencari sekaligus menagih setoran 

kepada debiturnya dan sifatnya yang fleksibel dalam proses pencairan dana. 

 

b. Pemanfaatan Fasilitas Permodalan Dalam Skim Pembiayaan Mikro 

Pedagang memanfaatkan permodalan yang ditawarkan oleh lembaga 

pembiayaan mikro perbankan oleh karena memang membutuhkan modal 

yang cukup untuk memulai ataupun mengembangkan usahanya. Sifat 

lembaga pembiayaan mikro yang available, membuat para pedagang harus 

pandai memilih lembaga pembiayaan mikro yang memiliki persyaratan dan 

program pinjaman sesuai dengan kebutuhannya, karena begitu banyak 

lembaga pembiayaan mikro tersebar luas di kota Semarang. Lalu sifatnya 

yang accessible, memudahkan para pedagang mikro untuk mengakses dan 

memperoleh pinjaman modal dengan cepat demi kelancaran usahanya serta 

persyaratan yang harus dipenuhi tidak ribet. Dan yang terakhir adalah 

affordable, dimana pinjaman modal berbasis Kredit Usaha Rakyat ini 

menjadi mudah dijangkau oleh para pedagang mikro karena adanya bantuan 

subsidi dari pemerintah. Pemerintah sangat memegang peranan dalam hal 
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penyediaan dana bagi pelaku UMKM. Namun, strategi pendekatan lembaga 

mikro perbankan juga memiliki peran penting dimana dengan caranya yang 

luwes dan aktif mendatangi nasabah serta menawarkan kredit kepada calon 

nasabah barunya menjadi value plus dimata pedagang. Selain itu nasabah 

yang sudah bergabung diajak pula mengikuti kegiatan perkumpulan yang 

diadakan lembaga perbankan secara rutin dalam hal pembinaan usaha guna 

mampu memberikan motivasi dan wawasan kepada pedagang agar bisa 

lebih mengelola dan mengembangkan usahanya ke arah yang lebih maju. 

Kredit lunak ini termasuk kredit jangka pendek, sehingga pedagang perlu 

memperpanjang kreditnya setiap tahun tetapi juga dapat mengajukan jumlah 

dana yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya dengan catatan tidak pernah 

mengalami masalah kredit macet dan pihak perbankan juga tetap melihat 

track record nasabah. 

 

c. Dampak Permodalan Dalam Skim Pembiayaan Mikro 

Pemberian pinjaman modal yang didapat oleh pedagang melalui lembaga 

pembiayaan mikro perbankan ternyata mampu memberikan pengaruh positif 

bagi kinerja usahanya. Walaupun pengaruh yang diberikan tidak terlalu 

signifikan karena tergantung pada pengelolaan dan pengembangan yang 

dilakukan oleh masing-masing pedagang terhadap usahanya. Jika 

berdasarkan pada hasil penelitian sebagian besar pinjaman modal 

berpengaruh kepada peningkatan jumlah pembelian barang dagang yang 

secara otomatis meningkatkan omzet dan laba penjualan. Hasil penelitian ini 
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sebanding dengan penelitian terdahulu yaitu oleh Priyo Harsono pada tahun 

2012 tentang “Analisis Pinjaman Kredit Terhadap Perkembangan 

Kelompok Usaha Bersama”, pada penelitian tersebut menunjukkan hasil 

bahwa setelah menerima pinjaman kredit dari Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Pati omzet penjualan dan keuntungan yang diperoleh meningkat 

sebesar 30% saja. Dampak lainnya yang terlihat dari para responden yaitu 

peningkatan asset yang dimiliki untuk memperlancar kegiatan operasional 

usaha seperti tambahan peralatan dan sewa toko.  

Pinjaman modal yang diperoleh dari lembaga mikro perbankan ini cukup 

membantu dan efektif dalam mengembangkan usaha pedagang pasar Bulu, 

meskipun tidak semua pedagang merasakan dampak yang terlalu signifikan, 

tapi dengan adanya pinjaman ini pedagang mampu menaikkan omzet 

penjualan. 

 

5.2   Saran 

1. Bagi penelitian selanjutnya, responden sekiranya terdiri dari jenis dagang 

yang berbeda atau lebih beragam, jumlahnya setara serta lebih banyak, dan 

memilih pedagang yang mendapat pinjaman tidak hanya dari lembaga 

mikro perbankan saja tetapi juga lembaga mikro non perbankan. Sehingga 

perbandingannya dapat lebih terlihat dan mudah untuk menganalisisnya 

secara lebih sistematis. 
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2. Bagi Dinas Pasar Kota Semarang, sebaiknya lebih meningkatkan 

komunikasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM Semarang untuk dapat 

lebih memperhatikan dan membina pedagang pasar khususnya Pasar Bulu. 

Apabila sekiranya dari pihak pemerintahan mampu memberdayakan, 

mengawasi dan mungkin memberikan pinjaman modal bagi pedagang 

yang belum mengajukan permohonan kredit kepada lembaga pembiayaan 

mikro, agar usaha yang dijalankan tidak mengalami kerugian yang 

signifikan. 

 

 

3. Bagi pedagang mikro, usaha yang telah memperoleh pinjaman modal dari 

pihak lembaga pembiayaan mikro sekiranya dapat digunakan untuk 

pengembangan dan investasi usaha yang tepat guna. Selain itu juga 

diharapkan mampu memberikan motivasi dengan menularkan dan 

memberikan informasi mengenai pengalaman setelah memperoleh 

pinjaman modal tersebut kepada pedagang yang belum mendapatkan 

pinjaman modal supaya usaha yang dijalani oleh para pedagang tersebut 

bisa memberikan penghasilan yang layak, keuntungan yang lebih tinggi 

daripada sebelumnya, dan meningkatkan taraf hidup keluarganya. 

 

 

 

 

 




