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BAB VI 

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan 

penelitian ini sebagai berikut:  

1. Kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pedagang 

pasar dengan pinjaman rentenir, Tambahan Modal berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat pedagang pasar dengan pinjaman rentenir, 

kenyamanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pedagang 

pasar dengan pinjaman rentenir.  

2. Pedagang pasar lebih nyaman dan memilih meminjam uang dari rentenir 

dari pada lembaga keuangan lainya karena rentenir mampu memberikan 

dana tanpa persyaratan tertentu, dan rentenir juga bisa memberikan dana 

kapan pun saat dibutuhkan. Dalam peminjaman, dana yang di butuhkan oleh 

para pedagang selalu cepat cair. Rentenir juga tidak pernah membatasi 

berapun dana yang dipinjam oleh pedagang pasar. 

 

B. Saran  

Setelah melakukan penelitian dan mendapatkan hasil serta kesimpulan-

kesimpulan, adapun saran-saran yang dapat penulis berikan dan diharapkan 

dapat berguna bagi pihak-pihak tertentu. Adapun saran-sarannya adalah sebagai 

berikut:  
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1. Untuk mengurangi minat pedagang pasar terhadap pinjaman rentenir, maka 

lembaga keuangan seperti bank harus memudahkan persyaratan dan 

mempercepat proses pencairan dana pinjaman. Kebijakan yang telah 

dilakukan pemerintah untuk memerangi rentenir dengan memberikan kredit 

dengan bunga rendah harus disebar luas sampai ke plosok-plosok, agar 

semua pedagang pasar dapat merasakan kucuran dana untuk menambah 

modal usaha mereka. Sehingga tidak ada lagi pedagang yang memilih 

meminjam uang pada rentenir dan terbebas dari jeratannya. 

2.  Banyak lembaga keuangan yang telah memberikan kredit dengan bunga yang 

rendah dengan jumlah pinjaman kecil. Namun pilihan mereka masih terletak 

pada rentenir, maka hal tersebut perlu adanya dari campur tangan 

pemerintah untuk memberikan pemahaman dengan mengubah pola pikir 

masyarakat bahwa riba itu diharamkan oleh Allah SWT. 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Dalam teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan angket untuk 

pengisian variabel minat pedagang pasar, kemudahan, tambahan modal dan 

kenyamanan. Pengisisan angket dilakukan responden terbilang susah karena 

dalam proses pengisiannya membutuhkan waktu lama dan membujuk para 

pedagang pasar yang menggunkan rentenir untuk mau mengisi angket 

tersebut. 
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2. Model pengumpulan data menggunakan kuesioner, sehingga jawaban 

reponden kurang obyektif, selain itu penulis juga menggunakan metode 

wawancara walaupun wawancara tersebut tidak terstruktur tetapi hasil 

penelitian menjadi semakin lengkap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


