
 
 

 
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan atas  

pemberian  Kredit dan modal terhadap pendapatan usaha mikro dan kecil di 

kecamatan koba, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

5. Variabel pemberian kredit berpengaruh positif secara langsung dan 

signifikan terhadap pendapatan usaha mikro dan kecil. Terbukti dengan 

bertambahnya jumlah pemberian kredit yang didapatkan maka secara 

langsung akan berperan dalam menambah pendapatan usaha mikro dan 

kecil. 

6. Berdasarkan hasil analisi penelitian dan pembahasan diketahui bahwa 

variabel pemberian kredit akan mempengaruhi modal awal secara 

positif dan signifikan  

7. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel modal awal dapat mempengaruhi 

pendapatan usaha mikro dan kecil secara positif, langsung dan 

signifikan. 

8. Ada pengaruh langsung positif dan signifikan antara variabel 

pemberian kredit dan modal awal terhadap pendapatan 

 

 



 
 

 
 

5.2  Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dilakukan, maka ada beberapa 

saran yang penulis berikan agar dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 

menentukan kebijakan yang berhubungan dengan pemberian kredit dan 

modalawal terhadap pendapatan, yaitu antara lain: 

1. Bagi para peneliti selanjutnya yang berminat untuk mendalami lebih 

lanjut hubungan kausal antar variabel pemberian kredit dan modal awal 

terhadap pendapatan dan juga mendalami teori  – teori manajemen 

keuangan maka diharapkan dapat meneliti lebih lanjut dengan metode 

yang sama dilokasi yang berbeda. Supaya berguna untuk menguji 

model hubungan kausal dalam skripsi ini secara luas. 

2. Peneliti selanjutnya juga diharapkan melakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai hubungan structural variabel lain yang diduga kuat dalam 

mempengaruhi pendapatan seperti: kondisi ekonomi, biaya 

operasional, jumlah pegawai, tingkat suku bunga kredit dan lain – 

lainya. 

3. Bagi Bank Rakyat Indonesia Unit Koba disarankan: 

a.  mempermudah segala sesuatu yang termasuk syarat pemberian 

kredit agar pendapatan para pengusaha mikro dan kecil meningkat.   

b. Menurunkan tingkat suku bunga kredit usaha Dan menyalurkan 

kredit kepada para pengusaha mikro dan kecil. 



 
 

 
 

4. Bagi para pengusaha mikro dan  kecil disarankan agar dana pemberian 

kredit yang telah diberikan oleh pihak bank seharusnya digunakan 

untuk keperluan usaha. Bukan untuk konsumtif. 
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