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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di bank BSI KC. Kendari MT 

Haryono dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Prosedur Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Perkembangan 

UMKM 

Prosedur yang ditetapkan oleh Bank Syariah Indonesia KC. Kendari MT Haryono sudah 

dilakukan dengan baik dan benar, sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat dari pihak bank 

BSI KC. Kendari MT Haryono. Yaitu dengan cara memasarkan produk KUR terlebih dahulu, 

setelah itu nasabah datang ke kantor untuk mengisi formulir yang sudah disediakan, atau 

melakukan kerja sama dengan pihak2 lain seperti dengan Dinas perikan dan sebagainya. 

Setelah itu dilakukan survey ke tempat nasabah dan setelah survey meminta persetujuan 

kepada kepala cabang pambantu atau kepala marketing. Jika kepala marketing menyetujui 

langsung dilakukan pengaplikasian data nasabah. Setelah itu dilakukan akad dan setelah akad 

tahap terakhir yaitu pencairan. 

2. Dampak Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat terhadap Perkembangan UMKM  

Bahwa dampak dari pemberian modal usaha tidak sepenuhnya menjadikan usaha 

menjadi berkembang. Karena ada beberapa faktor yang bisa menghambat perkembangan 

usaha yaitu tidak bisa memanagemen dengan baik dan benar, selain itu juga faktor yang 

membuat usaha tidak berkembang yaitu dengan cara pemasaran dari usaha tersebut. 

Terkadang kebanyakan orang menyalah gunakan dana tidak untuk perkembangan usaha 

melainkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dampak dari pemberian modal 

usaha yaitu bisa menjadikan usaha menjadi berkembang serta mempercepat pengembangan 

sektor riil dan pemberdayaan UMKM, meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan 

UMKM, dan upaya penanggulangan kemiskinan. dan perluasan kesempatan kerja 
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5.2 Saran 

Berdasarkan permasalahan, fakta yang penulis bahas dalam skripsi ini, maka penulis hendak 

menyampaikan saran. Hal-hal yang diperlukan dalam pengembangan UMKM di desa Lambusa, 

yaitu sebagai berikut:  

1. Sebelum memberikan atau menyalurkan dana pihak penjamin harus benar-benar bisa 

memberikan pengarahan kepada calon nasabah terkait dana yang disalurkan,   

2. Menjelaskan mengenai dana yang disalurkan harus benar-benar untuk pengembangan usaha 

dan tidak bisa disalah gunakan seperti untuk kehidupan sehari-hari.   

3. Dan sedikit mengajarkan bagaimana cara mengelola dana dengan baik, karena tidak semua 

orang pintar dalam mengolah dana. Karena jika terjadi dampak yang tidak diinginkan oleh 

pihak penjamin, akan juga berisiko untuk pihak penjamin. Karena usaha yang tidak 

berkembang akan mempengaruhi juga dalam penghasilan omset dan usaha akan sulit untuk 

melakukan pengangsuran. 

 


