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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh Kredit 

Usaha Rakyat (KUR) BRI terhadap pendapatan usaha studi ekonomi syariah pada 

petani padi Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur , maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut :  

Berdasarkan hasil olah data melalui SPSS 23, maka dapat disimpulkan bahwa 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Pendapatan usaha petani. Hal ini dapat dilihat dari uji one sampel t test diperoleh 

nilai sig.(2-tailed) sebesar 0,000 < dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H1 

diterima, yang artinya bahwa terdapat perbedaan antara rata-rata variabel Kredit 

Usaha Rakyat (KUR) dengan variabel pendapatan usaha. Kemudian uji normalitas 

dengan kolmogrov-Smirnov test untuk variabel Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI 

dan pendapatan usaha diperoleh nilai KSZ sebesar 0,082 dengan Asmp. Sig 

adalah 0,200 > 0,05 maka dapat disimpulkan data variable Kredit Usaha Rakyat 

(KUR) dan pendapatan usaha berdistribusi normal. Selanjutnya dapat dilihat dari 

uji bivariate bahwa variabel Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI memiliki hubungan 

signifikan 0,008 dan nilai pearson corelasi 0.363 artinya variabel Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) BRI dan pendapatan usaha memiliki hubungan yang signifikan 

karena 0,008 < 0,05 dan memiliki hubungan korelasi searah, kemudian dapat 

dilihat dari nilai koefisien determinan yang dihasilkan sebesar 13,2% yang berarti 

bahwa semua variabel yang diteliti dan sisanya 86,8%  dijelaskan oleh variabel 

lain. Selanjutnya dapat dilihat dari hasil uji statistik seperti yang terlihat pada 

output olah data uji parsial (Uji-T), dapat dijelaskan bahwa nilai signifikan 
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sebesar 0,008 tingkat signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05 atau nilai t hitung 

adalah sebesar 2,781. Karena nilai t hitung 2,781 lebih besar dari nilai t tabel 

sebesar 1,674 maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima sehingga dikatakan 

bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI berpengaruh signifikan terhadap 

Pendapatan Usaha. menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif 

terhadap variabel dependen. 

5.2 Saran 

1. Bagi bank BRI agar meningkatkan lagi jumlah batas maksimal pinjaman 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) sehingga masyarakat dapat meminjam uang 

dengan jumlah yang besar. 

2. Bagi masyarakat khususnya petani Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka 

Timur hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan jika 

menggunakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebaiknya gunakan saja untuk hal-

hal yang diperlukan untuk modal usaha agar menghasilkan target yang 

diinginkan. 

3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan mampu memperluas populasi dan 

sampel dan peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan 

penelitian ini dengan cara melibatkan variabel-variabel lain yang 

kemungkinan besar akan mempengaruhi Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI 

terhadap pendapatan usaha.Variabel Independen penelitian ini hanya 1 

variabel saja yaitu variabel Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI (X), sehingga 

kemungkinan masih terdapat variabel-variabel independen lain selain variabel 

yang diteliti yang kemungkinan memberikan pengaruh terhadap Pendapatan 
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usaha (Y). Maka bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah 

variabel variabel yang menarik untuk diteliti.  

5.3  Rekomendasi 

 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) terbukti berpengaruh terhadap Pendapatan Usaha. 

Dengan demikian ada beberapa rekomendasi yaitu: 

1. BRI syariah adalah satu-satunya perbankan syariah yang mendapatkan kuota 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari pemerintah. Ditempat penulis melakukan 

penelitian yaitu di Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur belum 

terdapat cabang BRI syariah sehingga masyarakat masih menggunakan bank 

BRI konvensional. Dengan demikian peneliti merekomendasikan agar 

pemerintah membuka cabang BRI syariah di Kecamatan Ladongi, Kabupaten 

Kolaka Timur . 

2. Rekomendasi untuk peneliti selanjutnya, yaitu penelitian yang dilakukan 

dalam penelitian ini hanya mengungkap sebagian kecil permasalahan yang 

berhubungan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap pendapatan usaha. 

Dalam hal ini masih banyak faktor yang dapat mempengaruhi Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) terhadap pendapatan usaha dan belum diungkap dalam 

penelitian ini. Untuk itu kepada peneliti berikutnya yang berminat melakukan 

kajian atau penelitian lebih lanjut agar dilaksanakan dengan baik. 


