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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepercayaan, 

Kemudahan, dan Promosi terhadap ketergantungan pedagang pada rentenir 

di Pasar Kranggan Yogyakarta, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Variabel kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap 

ketergantungan pedagang pada rentenir di Pasar Kranggan Yogyakarta. 

Pada prakteknya rentenir memiliki sifat yang mudah bergaul sehingga 

pedagang dengan rentenir memiliki hubungan yang baik di pasar 

Kranggan. Pedagang juga sangat mempercayai produk pembiayaan yang 

diberikan rentenir dalam pemenuhan kebutuhan modal. Pedagang juga 

sangat merasa terbantu dengan keberadaan rentenir dalam hal pemenuhan 

modal maupun tambah-tambahan modal. Rentenir juga lebih cepat 

tanggap dibandingkan lembaga keuangan lainnya serta tidak 

mengedepankan pinjaman.  

2. Variabel kemudahan berpengaruh positif signifikan terhadap 

ketergantungan pedagang pada rentenir di Pasar Kranggan Yogyakarta. 

Pada prakteknya rentenir memberikan kemudahan dari proses 

peminjaman, syarat peminjaman, waktu yang fleksibel dan tempat 

transaksi yang diberikan oleh rentenir meningkatkan minat dari para 
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pedagang untuk meminjam di rentenir. Rentenir memberikan syarat yang 

mudah bagi peminjam saat mengajukan kredit pada rentenir. Rentenir juga 

memberikan kemudahan dalam pencairan pinjaman yakni uang yang 

hendak dipinjam peminjam cepat cair tidak perlu menunggu waktu yang 

lama. Adapun kemudahan lainnya yaitu layanan jemput bola dan waktu 

serta lokasi peminjaman yang fleksibel sesuai kesepakatan kedua belah 

pihak selaku peminjam kredit dan rentenir. 

3. Variabel promosi berpengaruh positif signifikan terhadap ketergantungan 

pedagang pada rentenir di Pasar Kranggan Yogyakarta. Pada prakteknya 

rentenir memberikan promosi yang menarik dan rutin yang mengakibatkan 

pedagang pasar tertarik meminjam uang pada rentenir. Rentenir bisa 

menarik keinginan dan melakukan promosi ke pedagang untuk meminjam 

uang yang dilakukan hampir setiap hari setiap saat dan ada bonus yang 

ditawarkan oleh rentenir. Beberapa responden juga mengakui bahwa 

mereka meminjam uang di rentenir karena gencar-gencarnya promosi 

yang dilakukan oleh para rentenir yang terdengar dari telinga ke telinga 

para pedagang serta bonus yang diberikan menarik. 

B. Saran  

Dari penelitian diatas penulis mendapatkan hasil dan 

kesimpulannya, selanjutnya adapun saran yang disampaikan penulis sebagai 

berikut:  

1. Pemerintah sebaiknya memberikan koperasi peminjaman kepada rakyat 

kecil secara merata dan tanpa pandang bulu, karena hal inilah dapat 
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membantu rakyat kecil untuk mengurangi peminjaman uang kepada 

rentenir.  

2. Sebaiknya lembaga-lembaga peminjaman lainnya seperti bank dan 

koperasi mempermudah urusan-urusan peminjaman yang dilakukan oleh 

rakyat kecil sehingga mereka tidak merasa kesulitan dalam mengurus 

prosedur-prosedur peminjaman. 

C. Keterbatasan penelitian 

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data menggunakan 

angket kuesioner dan wawancara. Saat pengisian angket kuesioner dan 

wawancara dapat dibilang cukup susah dikarenakan responden susah 

untuk di mintai untuk mengisi kuesioner, dikarenakan mereka takut jika 

ditanyakan hal-hal yang berhubungan dengan rentenir. 

2. Keterbatasan dalam penelitian selanjutnya yaitu saya selaku penulis 

dan penyebar kuesioner harus membantu membacakan dan mengisikan 

kuesioner responden sebab para responden banyak yang tidak bisa 

membaca dan mengisi kuesioner sendiri karena mereka mayoritas sudah 

berumur. 

 

 

 

 

 

 

 

 


