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BAB V 

PENUTUP 

Fenomena yang ditemukan oleh peneliti pada Pasar Kuliner Semawis 

mengenai akses dan pemanfaatan pembiayaan mikro menunjukkan bahwa akses 

pembiayaan mikro sudah tersedia dengan baik namun masih ada beberapa kendala 

seperti syarat agunan, proses pencairan dana. Kendala tersebut menyebabkan para 

pedagang Semawis kurang berminat mengakses pembiayaan mikro. Lembaga 

pembiayaan mikro masih memiliki tugas untuk meminimalisir kendala-kendala 

tersebut agar para pelaku UMKM tidak memiliki kekhawatiran untuk mengakses 

pembiayaan mikro. Peneliti melihat bahwa potensi pasar Semawis masih bisa 

dioptimalkan menjadi destinasi kuliner prioritas di Semarang. Pemerintah Kota 

Semarang dan pengelola Pasar Semawis memiliki tugas untuk mengembangkan 

pasar Semawis menjadi destinasi kuliner prioritas di Kota Semarang. Jika pasar 

Semawis dapat menjadi destinasi yang diprioritaskan, maka volume penjualan para 

pedagang di Pasar Semawis akan meningkat, sehingga kebutuhan modal akan 

meningkat dan minat para pedagang untuk mengakses pembiayaan mikro juga akan 

semakin tinggi.  

 

5.1 Kesimpulan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akses pembiayaan 

mikro, faktor pendukung dan penghambat serta dampak dari pembiayaan mikro 



57 

 

yang diperoleh pedagang di Semawis. Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut : 

a. Para pedagang kuliner yang berjualan di Waroeng Semawis Semarang 

rata - rata telah mengenal pembiayaan mikro dan memiliki akses 

untuk menggunakan pembiayaan mikro. Namun dari seluruh 

responden, hanya sebagian yang mengakses pembiayaan mikro 

tersebut. Jadi rata – rata pedagang di sana merasa cukup dengan 

menggunakan modal sendiri tanpa menggunakan pinjaman modal dari 

pihak luar seperti lembaga pembiayaan mikro.  

b. Pembiayaan mikro yang dikenal oleh para pedagang kuliner di 

Waroeng Semawis rata - rata adalah lembaga keuangan mikro yang 

berasal dari perbankan seperti BTN, Bank Mandiri, BRI, BNI, Bank 

Danamon, dan lain-lain. Dikarenakan dari pihak perbankan sekarang 

sudah banyak yang menawarkan pembiayaan mikro. Mereka kurang 

mengenal lembaga keuangan mikro non perbankan yang menyediakan 

pinjaman untuk usaha mikro. Sedangkan mereka yang telah 

mengakses pembiayaan mikro, mengakses pinjaman modal yang 

berasal dari lembaga keuangan mikro perbankan antara lain BTPN, 

BRI, dan Bank Mandiri. 

c. Faktor - faktor yang dapat mempengaruhi pedagang kuliner Semawis 

dalam pengambilan pinjaman modal di lembaga keuangan terdiri atas 

faktor penghambat, seperti proses pencairan dana yang membutuhkan 
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waktu yang cukup lama dan faktor agunan akibat kurangnya asset 

untuk dijadikan jaminan. Sedangkan faktor yang dapat menjadi 

pendukung pedagang kuliner di Semawis dalam mengambil pinjaman 

mikro adalah prosedur yang mudah serta pelayanan yang baik.  

d. Hal - hal yang menjadi pertimbangan bagi mereka yang menggunakan 

pinjaman modal dalam mengakses pembiayaan mikro adalah mereka 

ingin dapat meningkatkan jumlah modal untuk mendirikan usaha dan 

membeli perlengkapan usaha. Sehingga dampak positif yang dapat 

dirasakan dari adanya pembiayaan mikro ini adalah mereka dapat 

menambah asset sebagai keperluan berdagang dan menambah 

persediaan barang dagangan. Sehingga jumlah 

penghasilan/keuntunganpun menjadi lebih besar. 

Jadi secara umum, pedagang di Semawis tidak menghadapi masalah 

permodalan. Bagi mereka akses pembiayaan sudah ada dan cukup, mereka tidak 

mengakses pinjaman karena modal kecil saja sudah cukup. Yang dibutuhkan 

pedagang Semawis ini adalah pengembangan pasar / tempat usaha agar menjadi 

lebih ramai dan menjadi destinasi. Sehingga para pedagang di Semawis juga bisa 

meningkatkan usahanya. Maka melalui penelitian ini didapatkan kesimpulan 

bahwa dalam mengembangkan UMKM ternyata tidak hanya dari akses 

pembiayaan saja, tetapi butuh meningkatkan potensi pasar.  
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5.2 Saran 

Bagi peneliti selanjutnya agar dapat menjadi referensi bagi penelitian 

sejenis dan mungkin menambah jumlah sampel, serta menemukan pedagang yang 

mendapat pembiayaan mikro dari lembaga keuangan mikro yang lebih beragam.  

Bagi pedagang mikro agar penelitian ini dapat bermanfaat untuk 

memperoleh informasi mengenai akses pembiayaan mikro dan mengetahui 

pinjaman modal dari lembaga pembiayaan yang memberikan pinjaman untuk 

usaha mikro. Serta mengetahui adanya manfaat positif memperoleh pembiayaan 

mikro tersebut dapat menambah berbagai keuntungan. 

Bagi lembaga pembiayaan mikro agar dapat membentuk program - 

program yang lebih memudahkan masyarakat agar tertarik memanfaatkan 

pembiayaan mikro yang ditawarkan.  

Bagi pemerintah agar dapat lebih mengenalkan Pasar Semawis kepada 

masyarakat di dalam dan di luar kota agar dapat menjadi destinasi kuliner yang 

lebih dikenal, serta memberikan kemudahan dalam proses pencairan dana dalam 

pengajuan pembiayaan mikro yang dibutuhkan masyarakat. 

 

 

 


