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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

 Dari hasil analisis pengujian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, 

maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Tingkat suku bunga pinjaman yang menarik berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap akses ke kredit formal perbankan. Tingkat suku bunga 

pinjaman bank yang menarik dapat mendorong para pelaku UMKM 

unggulan untuk lebih sering mengakses ke kredit formal perbankan. 

2. Literasi pembukuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akses ke 

kredit formal. Semakin baik pemahaman literasi pembukuan yang dimiliki 

oleh pelaku UMKM unggulan maka akan semakin meningkatkan para 

pelaku UMKM unggulan untuk mengakses ke kredit formal perbankan. 

5.2 Saran 

 Melihat dari hasil penelitian yang sudah ada, maka peniliti memiliki 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi perbankan  

Perbankan diharapkan dapat memberikan promosi atau program-program 

kredit khusus kepada para pelaku UMKM yang baru memulai usahanya. 

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya pelaku UMKM yang baru 

memulai usahanya masih merasa tidak tertarik dengan tingkat suku bunga 

pinjaman yang ditawarkan oleh perbankan. Padahal di lain sisi pelaku 
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UMKM yang baru memulai usahanya sangat membutuhkan sumber 

permodalan untuk menegmbangkan usahanya. 

2. Bagi Dinas Koperasi dan UMKM 

Dinas Koperasi dan UMKM seharusnya lebih mengedepankan pelatihan 

tentang mengelola dan menganalisis laporan keuangan bagi para pelaku 

UMKM. Mengingat Kota Semarang telah memiliki UMKM Center dengan 

fasilitas yang sangat mencukupi, dinas koperasi dan UMKM seharusnya 

dapat lebih sering mengadakan seminar atau pelatihan tentang akuntansi. 

Pencatatan dan pembukuan akutansi dapat memberikan informasi bagi para 

pelaku UMKM dalam mengelola usaha yang dilakukannya maupun bagi 

pihak eksternal seperti perbankan yang menilai kelayakan kredit 

berdasarkan pembukuan dan pencatatan akuntansi yang dibuat.   

5.3 Keterbatasan 

 Penelitian ini jauh dari kesempurnaan dan memiliki keterbatasan di 

dalamnya, yaitu: 

1. Variabel tingkat suku bunga pinjaman bank dalam penelitian ini hanya 

melihat dari persepsi responden tentang seberapa menarik tingkat suku 

bunga pinjaman bank. Hal ini dilakukan peneliti secara cross sectional bukan 

secara time series. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan 

tingkat suku bunga pinjaman yang sebenarnya diberlakukan oleh 

perbankandan dilakukan secara time series. 


