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BAB V 

SIMPULAN DAN IMPLIKASI 

5.1.  Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan, hasil estimasi menunjukkan bahwa 

pembiayaan BMT negatif signifikan terhadap ketergantungan rentenir pada 

UMKM. Semakin sering pedagang mendapatkan pembiayaan dari BMT maka 

semakin berkurang ketergantungan pedagang untuk mendapatkan pembiayaan 

dari rentenir. Untuk hasil estimasi variabel yang lain menunjukkan tidak 

signifikan terhadap ketergantungan UMKM ke rentenir. 

Menginterpretasikan koefisien dalam model logit adalah dengan 

menghitung perubahan nilai probabilitas atau disebut dengan marginal effect. 

Setelah menghitung marginal effect, untuk X₄ sebesar -0,14006. Hal ini 

menjelaskan bahwa setiap pembiayaan naik lebih dari 1 kali akan menyebabkan 

probabilitas kunjungan pedagang ke rentenir sebagai sumber pembiayaannya 

berkurang sebesar 14%. 

Untuk variabel lain dari hasil estimasi regresi, untuk X₁ hasil regresinya 

sebesar 1,834 dengan wald test sebesar 8,044 dan α 5%. Namun sifat dari X1 

mengharuskan memakai uji 1 sisi yang berarti harus bernilai negatif dari hasil 

estimasi nilai koefisiennya adalah positif. Hal ini berarti secara statistik variabel 

X1 tidak signifikan. Variabel X₂ hasil regresinya sebesar -0,513 dengan wald 
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test sebesar 0,449 dan α 50%. Variabel X₃ hasil regresinya sebesar -1,059 

dengan wald test sebesar 2,535 dan α 11%. Ketiga variabel ini tidak signifikan 

terhadap ketergantungan pedagang pada rentenir karena dilihat hasil dari 

masing-masing  variabel  wald test-nya kecil.  

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini hanya mengunakan 4 variabel sebagai faktor-faktor yang 

mempengaruhi ketergantungan pedagang pada rentenir. 

2. Penelitian ini membatasi pengukuran ketergantungan rentenir dari sisi 

ekonomi saja. 

3. Data yang dikumpulkan dan dianalisis menggunakan metode kuisioner, 

sehingga memungkinkan terjadinya pengisian kuisioner responden yang 

tidak bersungguh-sungguh dan dapat menimbulkan hasil yang 

menyesatkan. 

5.3. Saran  

Berdasarkan keterbatasan diatas, saran yang diberikan untuk penelitian 

selanjutnya sebagai berikut : 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel penelitian dari teori 

yang lain sehingga mendukung dalam pengukuran ketergantungan 

pedagang pada rentenir 
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2. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya mengukur ketergantungan 

pedagang pada rentenir dari sisi ekonomi saja. 

3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan atau menambahkan metode 

pengumpulan data selain dengan metode kuesioner hal ini berguna agar 

dapat mengurangi terjadinya bias dan kesalahan data. 

5.4. Implikasi  

Salah satu produk yang ditawarkan BMT adalah pembiayaan. 

Pembiayaan secarau mum sudah dikenal masyarakat. Serta  produk inilah yang 

sangat diminati nasabah. Karena pembiayaan sangatlah membantu untuk 

kelancaran usaha yang dilakukan nasabah. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa pembiayaan BMT berpengaruh ketergantungan pedagang pada praktek 

riba oleh rentenir. Hal ini mengandung implikasi agar kedepannya BMT terus 

memberikan pembiayaan pada pedagang, agar pedagang menjauhi rentenir. 

Pembiayaan dari BMT tidak sekedar pemenuhan kebutuhan usahanya 

saja, pemenuhan kebutuhan lainnya juga harus diperhatikan agar pedagang 

merasa bahwa BMT merupakan lembaga pembiayaan yang dapat memberikan 

mereka kenyamanan dan rasa percaya. 

 

 

 


