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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dengan menggunakan analisis regresi berganda menunjukkan bahwa 

setiap variabel bebas memiliki pengaruh nyata terhadap nilai 

penjualan dan keuntungan para UMKM di Kecamatan Playen. 

2. Besar pinjaman berpengaruh positif terhadap nilai penjualan, hal 

tersebut ditunjukkan dengan adanya kenaikan rata-rata nilai penjualan 

yang diperoleh responden.  Rata-rata sebelum medapatkan pinjaman 

dana bergulir sebesar Rp 74.073.600 per tahun, sedangkan sesudah 

mendapatkan pinjaman dana bergulir, rata-rata nilai penjualan 

meningkat menjadi sebesar Rp 84.374.000, dengan peningkatan 

sebesar Rp 10.300.400 atau sebesar 14% dari semua jenis usaha. 

Peningkatan rata-rata nilai penjualan responden tersebut dikarenakan 

besar pinjaman yang diperoleh para UMKM benar-benar digunakan 

untuk penambahan modal usahanya, sehingga para UMKM mampu 

menambah jumlah produktivitas yang nantinya juga akan 

meningkatkan nilai penjualan. 

3. Besar pinjaman berpengaruh positif terhadap keuntungan usaha, hal 

tersebut ditunjukkan dengan adanya kenaikan rata-rata keuntungan 

usaha yang diperoleh respoden. Rata-rata sebelum mendapatkan 
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pinjaman dana bergulir sebEsar Rp 28.051.580, sedangkan sesudah 

mendapatkan pinjaman dana berguilir rata-rata keuntungan meningkat 

menjadi sebesar Rp 32.314.800 per tahun, dengan peningkatan sebesar 

Rp 4.263.220 atau 15% dari semua jenis usaha. Peningkatan rata-rata 

keuntungan usaha responden tersebut dikarenakan besar pinjaman 

yang diterima para UMKM digunakan untuk mengembangkan usaha 

lebih dari satu ataupun untuk menambah keragaman barang yang 

diproduksi sehingga semakin besar hasil penjualan yang diperoleh 

maka semakin besar keuntungan yang diperoleh. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai 

pengaruh pinjaman dana terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Playen 

Kabupaten Gunung Kidul, penulis akan memberikan saran yang 

diharapkan dapat bermanfaat, antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi Pemilik UMKM 

Berdasarkan kesimpulan yang didapat dari Melihat dari 

observasi dilapangan, ada beberapa responden menggunakan 

pinjaman dana bergulir tersebut untuk kebutuhan lain di luar 

usahanya, bahkan ada beberapa UMKM di luar responden yang 

mengalami kemacetan dalam membayar pengembalian, maka 

diharapkan untuk para seluruh UMKM agar mampu mengoptimalkan 

pinjaman modal kerja untuk lebih meningkatkan perolehan 

keuntungan usaha yang lebih besar.  
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2. Bagi UPK Kecamatan Playen 

UPK Kecamatan Playen menjadi sarana dalam penyaluran 

dana bergulir terhadap para UMKM. Agar menjadi akses permodalan 

yang tetap mempertahankan kemudahan bagi para pelaku usaha yang 

membutuhkan, diharapkan UPK selalu mengutamakan mutu 

pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pinjaman untuk 

mengembangkan usaha. Pendampingan serta pemantauan penggunaan 

dana juga harus dipantau tidak hanya dari pengangsuran yang tepat 

waktu tetapi juga perkembangan usaha pemanfaat dana bergulir.  

3. Bagi Pemerintah 

Pemerintah diharapkan mampu membuat kebijakan yang 

tepat guna mendorong penyaluran pinjaman dana bergulir terhadap 

para UMKM agar dapat mengoptimalkan kinerja usahanya. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan 

penelitian secara detail dengan menggunakan metode pengambilan 

data yang lebih efektif. 

C. Keterbatasan Peneliti 

Keterbatasan pada penelitian ini adalah penggunaan media 

pengambilan data berupa kuesioner mengalami kesulitasn dalam 

pengukuran, hal tersebut terjadi karena media kuesioner ini sulit untuk 

dikontrol dalam kesesuaian jawaban yang diberikan denan kondis 

responden tersebut.  Dalam peneitian ini mengambil sambil 100 responden 
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dari 13 Desa di Kecamatan Playen, hal tersebut membutuhkan waktu yang 

cukup lama untuk melakukan pengambilan data. 

 

 


