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BAB V
KBSIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian, pembahasan, serta hasil analisis dan evaluasi yang
peneliti lakukan, maka peneliti mencoba untuk menarik kesimpulan atas
penelitian yang telah dilakukan pada program pemerintah yakni Kredit usaha
Rakyat (KUR) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. unit Medan Johor dan
pengusaha mikro, kecir dan menengah yang menjadi nasabah KUR, serta
memberikan saran yang mungkin akan bermanfaat bagi perusahaan dan UMKM
untuk terus mengembangkan usahanya agar lebih baik dan bagi peneliti
selanjutnya untuk dapat mengembangkan peneritian ini.

A. Kesimpulan
1. Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana dengan bantuan
software SPSS I6,for windows diperoleh hasil persamaan Y = 10,420 +
510x. Ini berarti variaber kredit pada Kredit usaha Rakyat (KUR) yang
PT-BRI (Persero) Tbk unit Medan Johor memiliki pengaruh yang positif
terhadap Kemajuan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
2. Berdasarkan hasil uji F. kriteria pengujian hipotesis jika Fhitung> Ftabel atau
Fhitung = 27,8l7 sedangkan Ftabel = 2,14 maka Ho ditolak, artinya variabel
bebas yakni pembiayaan kredit (X) pada Kredit usaha Rakyat (KUR) yang
disalurkan oleh PT. BRI (Persero) Tbk Unit Medan Johor berpengaruh
positif terhadap Kemajuan usaha mikro, kecil dan menengah.
3. Berdasarkan hasil uji t, variabel pembiayaan kredit (X) berpengaruh positif
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dan signifikan terhadap Kemajuan usaha mikro, kecil dan menengah, hal
ini terlihat dari nilai signifikansi 0,000 < 0,1 dan nilai thitung (5,274) >ttabel
(1,29), artinya jika variabel pembiayaan kredit (X) ditingkatkan sebesar
satu satuan maka Kemajuan usaha mikro, kecil dan menengah (Y) akan
meningkat sebesar 0,510 satuan.
4. Koefisien determinasi (R2) adalah sebesar 3l%, artinya variabel kredit
mampu memberikan pengaruh terhadap Kemajuanusaha Mikro, kecil dan
menengah pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan oleh PT.BRI
(Persero) Tbk Unit Medan Johordapat dijelaskan oleh variabel pembiayaan
kredit (X), sedangkan sisanya 69% dapat dijelaskan variabel lain yang
tidak diteliti dalam penelitian ini.

B. Saran
Saran yang dapat dijadikan masukan dan kritik dari penulis kepada pihak
PT.BRI (Persero) Tbk Unit Medan Johor, bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan
menengah dan kepada peneliti selanjutnya, yaitu :
1. Berdasarkan hasil penelitian ini variabel kredit memberikan pengaruh
yang signifikan terhadap Kemajuanusaha mikro, kecil dan menengah. oleh
karena itu PT .BRI (Persero) Tbk Unit Medan Johor lebih baik
meningkatkan penvaluran kredit kepada usaha-usaha mikro, kecil dan
rnenengah untuk Kemajuan usahanya.
2. Pengusaha harus menggunakan kredit untuk sesuatu yang berguna bagi
Kemajuan usaha, dengan memperhatikan setiap peluang dan berguna di
masa yang mendatang.
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3. Bagi para peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam
tentang penelitian yang sama agar hasil penelitian ini dapat rnenjadi salah
satu informasi yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

