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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh antara pembiayaan modal ventura terhadap pengembangan 

UKM yang menjadi perusahaan pasangan usaha pada PT. Permodalan 

Nasional Madani Venture Capital. Berdasarkan deskripsi dan analisis data 

hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pembiayaan modal ventura 

dengan pengembangan UKM yang menjadi perusahaan pasangan usaha 

pada PT. Permodalan Nasional Madani Venture Capital. Semakin tinggi 

pembiayaan yang diberikan maka semakin berkembang pula UKM yang 

mendapatkan biaya tersebut.  

B. Implikasi  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas, maka 

penelitian ini mengandung implikasi bahwa pembiayaan modal ventura 

merupakan salah satu faktor yang menentukan berkembangnya suatu 

usaha.  

Dengan adanya pembiayaan dari modal ventura maka pengusaha 

UKM akan terbantu kebutuhan modalnya. Sehingga dalam kegiatan 

usahanya pengusaha UKM dapat melakukan berbagai usaha 

pengembangan dalam meningkatkan kualitas usahanya. Seperti misalnya 

dengan meningkatkan pemasaran, melakukan berbagai pelatihan untuk 
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peningkatan keterampilan, dan meningkatkan pendapatan dan laba 

usahanya.   

Hal ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Rambat bahwa 

modal ventura dikenal sebagai lembaga pembiayaan yang memberikan 

modal (penyertaan modal) yang berguna bagi kelangsungan hidup suatu 

usaha, tetapi selain itu secara teori, modal ventura juga melakukan  

pembinaan manajemen dan sumber daya manusia, berupa bimbingan 

teknis, pelatihan, manajemen, pengembangan pasar dan sebagainya, 

namun dalam pelaksanaanya pembinaan dan pendampingan ini belum 

dilaksanakan secara maksimal.  

C. Saran  

Berdasarkan implikasi yang dikemukakan diatas, saran-saran yang 

kiranya dapat diberikan oleh peneliti adalah : 

1. Bagi UKM yang menjadi perusahaan pasangan usaha PT. 

Permodalan Nasional Madani diharapkan dapat  

a. Meningkatkan kualitas produknya mengingat hal tersebut 

masih menjadi kelemahan UKM yang menjadi PPU di PT. 

PNM Venture Capital dalam memasarkan produk maupun 

jasanya. Sehingga kualitas produk/jasa yang baik dapat 

meningkatkan volume penjualan dan pendapatan bagi usaha 

tersebut.  

b. Terkait dengan penurunan keuntungan yang dialami oleh 

beberpa perusahaan pasangan usaha diharapkan para PPU 
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dapat meningkatkan keterampilan kewirausahaan nya 

dalam mencari solusi dalam menghadapi masalah yang 

menimpa kegiatan usahanya. 

2. Bagi PT. Permodalan Nasional Madani sebagai perusahaan 

modal ventura diharapkan tidak hanya memberikan bantuan 

modal saja tetapi juga dapat melakukan tugasnya untuk terlibat 

dalam manajemen dalam rangka melakukan pembinaan atas 

usaha yang dibiayainya agar dapat lebih meningkatkan 

pengembangan UKM. 

3. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan pembiayaan 

modal ventura sebagai salah satu alternative sumber modal bagi 

UKM dalam usaha peningkatan kegiatan usahanya.  

 

 

 

 

 

 

 

 


