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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil empiris penelitian dan pembahasan dari bab 

sebelumnya, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh 

pembiayaan terhadap perkembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan, serta 

pengaruh perkembangan usaha terhadap peningkatan kesejahteraan usaha mikro 

dan kecil (UMK) di Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam. Dari analisis data 

yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut: 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang berjudul “ Analisis Pembiayaan, 

Perkembangan Usaha, dan PePningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro dan Kecil 

(Studi Kasus : KJKS BMT Agam Madani Kecamatan Banuhampu)  maka dapat 

ditarik kesimpulan dari hasil pembahasan sebagai berikut:  

1. Pada penelitian ini pembiyaan KJKS BMT Agam Madani berpengaruh postif 

dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan anggotanya. Pendapatan 

anggota meningkat setelah menerima pembiayaan dari BMT. Dari pendapatan 

tersebut  masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.  

2. Pembiayaan berpengaruh positif dan siginfikan terhadap perkembangan Usaha 

Mikro dan Kecil. Hal ini dikarenakan penggunaan dana pembiayaan diputarkan 

menjadi modal usaha sebagaimana dengan misi yang dituangkan oleh KJKS 

BMT Agam Madani yaitu meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat 

dari rumah tangga miskin menjadi usaha mikro, usaha mikro menjadi usaha 

kecil, usaha kecil menjadi usaha menengah. 
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3. Perkembangan Usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan 

kesejahteraan. Pendapatan akan meningkat apabila usaha yang dijalankan 

mengalami perkembangan. Seiring dengan itu kesejahteraan hidup juga ikut 

meningkat apabila indikator-indikator pengukur kesejahteraan dapat terpenuhi.  

6.2.        Saran 

Setelah mempelajari dan melakukan penelitian Analisis Pembiayaan, 

Perkembangan Usaha, dan Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro dan Kecil 

(Studi kasus : KJKS BMT Agam Madani Kecamatan Banuhampu), maka diajukan 

beberapa saran sebagai berikut : 

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan perkembangan 

KJKS BMT mengingat pembiayaan yang diiberikan BMT berkonstribusi 

dalam pengembangan UMKM. 

2. KJKS BMT Agam Madani harus dapat mempertahankan dan 

mengembangkan produk pembiayaan yang sudah berjalan  untuk 

meningkatkan ekonomi bawah, serta perlunya melakukan promosi dan 

sosialisasi agar dapat menarik nasabah lebih besar lagi. 

3. KJKS BMT Agam Madani perlu mempertimbangkan serta meningkatkan 

pemberian pembiayaan agar nasabah dapat mengembangkan usahanya 

lebih besar lagi. Selain itu, KJKS BMT Agam Madani diharapkan dapat 

menambah dan menggembangkan sektor riil sebagai penggerak ekonomi 

rakyat dan bagi masyarakat dapat memperbaiki ekonomi dan kesejahteraan 

hidupnya dari berbagai aspek usaha.      

4. Pada pelaku UMK agar pinjaman yang diperoleh dapat dimanfaatkan 

sesuai dengan tujuan pemberian pinjaman, maka pinjaman tersebut 
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digunakan sesuai dengan keperluannya untuk menumbuhkan usaha yang 

dijalankan sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

5. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian lebih 

lanjut dengan menambah variabel penelitian lebih banyak diluar variabel 

yang telah digunakan dalam penelitian ini. 


