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V. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil beberapa kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Peran BRI Syariah dalam melakukan pembiayaan dapat dirasakan oleh pelaku 

UKM di Kota Sungailiat dari aspek kemudahan akses, kemudahan prosedur 

serta kemudahan dalam melengkapi persyaratan yang diminta oleh BRI 

Syariah dan bermanfaat terhadap pengembangan usaha, sehingga terjadi 

peningkatan pertumbuhan jumlah pencairan, jumlah nasabah serta adanya 

pertumbuhan jumlah pembiayaan pada tahun 2015. 

2. Pemanfaatan pinjaman modal yang dilakukan oleh pelaku UKM kepada BRI 

Syariah Kota Sungailiat Kabupaten Bangka sudah efektif dengan rata-rata 

persentase pemanfaatan pinjaman modal untuk kegiatan usaha sebesar 93,36 

persen. 

3. Pengembalian pinjaman modal yang dilakukan oleh pelaku UKM kepada BRI 

Syariah Kota Sungailiat Kabupaten Bangka belum efektif, dikarena hampir 50 

pesen pelaku UKM mengalami penunggakan pengembalian pinjaman modal 

dan ada beberapa UKM yang tidak memanfaatkan pinjaman modal untuk 

kegiatan usaha yang dijalani dengan 100 persen, melainkan pinjaman modal 

digunakan untuk keperluan diluar usaha. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan, saran yang dapat penulis sampaikan antara lain: 

1. BRI Syariah Kota Sungailiat diharapkan terus mempertahankan penyaluran 

pinjaman modal dengan kemudahan prosedur yang bisa menyesuaikan 

kemampuan UKM, agar pinjaman modal di BRI Syariah dapat terus diakses 

dan dimanfaatkan oleh para pelaku usaha. Selain itu diharapkan kepada BRI 

Syariah untuk membangun kemitraan dengan lembaga pendukung, baik 

pemerintah dan bank-bank yang lainnya sehingga adanya penguatan modal 

agar pembiayaan pada UKM terus dapat ditingkatkan. 
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2. Kepada BRI Syariah sebaiknya lebih aktif lagi dalam melakukan pemantauan 

dan evaluasi mengenai perkembangan UKM yang melakukan peminjaman 

modal, sehingga kemungkinan pinjaman modal yang digunakan untuk 

kegiatan pribadi tidak terjadi, dan perkembangan UKM dapat dipantau 

perkembangannya.  

3. Kepada pelaku UKM diharapkan modal pinjaman yang diperoleh dari BRI 

Syariah dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menjalankan usaha, agar 

usaha yang dijalani dapat berkembang secara maksimal dan harus membayar 

angsuran tepat waktu, dikarenakan jika tidak tepat waktu akan berpengaruh 

untuk melakukan pinjaman lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


