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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan data empiris yang telah dikumpulkan serta hasil 

perhitungan statistik yang telah dilakukan di bab sebelumnya, maka 

penelitian ini telah berhasil mengetahui pengaruh antara Kualitas akses 

modal dengan Pengembangan usaha. Hasil penelitian ini juga memberikan 

kesimpulan tentang adanya hubungan positif antara Kualitas akses modal 

BTN dengan Pengembangan usaha pada anggota KIKM Jakarta Timur.  

Melalui pengujian hipotesis didapatkan hasil bahwa kualitas akses 

modal mempunyai hubungan positif dengan pengembangan usaha. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin baik kualitas akses modal yang ada, semakin 

tinggi pula kesempatan pengembangan usaha yang dapat dilakukan 

anggota KIKM. Sebaliknya semakin buruk kualitas akses modal yang ada, 

maka semakin rendah pula kesempatan pengembangan usaha yang dapat 

dilakukan anggota KIKM.. Dengan demikian, penelitian ini telah berhasil 

menguji hipotesis yang diajukan. 

Besarnya variasi pengembangan usaha ditentukan oleh kualitas 

akses modal sebesar 25,83%, sedangkan sisanya sebesar 74,17% 

dipengaruhi oleh faktor lain yaitu kualitas sumber daya manusia, modal 

usaha, pemasaran dan kebijakan pemerintah 
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B. Implikasi  

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, bahwa terdapat 

hubungan yang positif antara kualitas akses modal dengan pengembangan 

usaha anggota KIKM Jakarta Timur. Hal ini membuktikan bahwa kualitas 

akses modal merupakan salah satu faktor yang menentukan pengembangan 

usaha.  

Implikasi dari penelitian diharapkan bagi bank atau lembaga 

keuangan  lainnya agar dapat lebih mempermudah dan memberi rasa aman 

kepada anggota KIKM dapat lebih mengembangkan usahanya.. Anggota 

juga harus dapat memanfaatkan sebaik-baiknya akses modal yang sudah 

ada, seperti kerjasama KIKM dengan Bank Tabungan Negara (BTN).  

Berdasarkan hasil pengolahan data terlihat bahwa kualitas 

informasi kredit adalah hal yang paling mempengaruhi kualitas akses 

modal. Kualitas akses modal sangat didukung oleh tersedianya informasi 

yang berkualitas. Sehingga anggota KIKM akan lebih mudah dan aman 

jika informasi kredit yang diterima sangat jelas. Oleh sebab itu, maka 

diperlukan peran dari KIKM Jakarta Timur, yang merupakan wadah para 

anggota, untuk memberikan akses modal yang aman dan mudah bagi 

anggota KIKM atau setidaknya dapat memberikan informasi tentang akses 

modal yang aman dan mudah 
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C. Saran 
Berdasarkan implikasi penelitian di atas, maka peneliti 

memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang 

bermanfaat, antara lain : 

1. Bagi KIKM Jakarta Timur sebagai wadah bagi para anggotanya harus 

secara kontinyu menjaga hubungan dengan bank yang sudah menjadi 

rekanan dan sekaligus menjalin hubungan dengan bank-bank lainnya 

yang mampu memberikan akses permodalan yang aman dan mudah. 

2. Bagi para anggota KIKM juga seharusnya dapat memanfaatkan sebaik-

baiknya akses terhadap permodalan yang ada agar dapat 

memaksimalkan pengembangan usahanya. 

3. Bagi BTN lagar lebih dapat mempercepat dan mempermudah prosedur 

dalam KUR. 

4. Bagi pemerintah dapat menyempurnakan kebijakan yang mendukung 

kegiatan UMKM dalam mengembankan usahanya terutama yang 

berkaitan dengan permodalan 

 

 

 

 

 

 

 

 


