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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitaian dan pembahasan yang telah 

kemukakan pada bab sebelumnya, maka berikut akan sampaikan kesimpulan 

dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 

1. PT. BPR Fianka Rezalina Fatma Pekanbaru memiliki dua peranan penting 

bagi kemajuan dan pengembangan UMKM. Diantaranya Pertama; 

perannya sebagai sumber alternatif pinjaman modal usaha oleh UMKM. 

PT. BPR Fianka Rezalina Fatma sebagai alternatif pinjaman modal 

memberikan kemudahan-kemudahan bagi UMKM seperti suku bunga 

pinjamn yang rendah, pencairan yang cepat, dan perpanjangan waktu 

pengembalian bagi nasabah yang tidak mampu membayar sebagian 

maupun seluruh pinjaman pada saat waktu yang telah ditentukan selesai. 

Adapun peran yang paling dirasa manfaatnya oleh nasabah UMKM adalah 

pendapatan usaha yang mereka jalankan dapat meningkat setelah 

mendapat kredit pinjaman dari PT. BPR Fianka Rezalina Fatma. Peran 

yang Kedua; adalah PT. BPR Fianka Rezalina Fatma dapat menjadi 

fasilitator teknis dalam usaha yang dijalankan oleh nasabah UMKM, 

seperti pembarian pelatihan dan pendampingan pengelolaan dana usaha, 

pelatihan yang diberikan kepada UMKM ternyata membawa dampak bagi 

peningkatan omzet penjualan usaha UMKM. Peran teknis selanjutnya 

membatu UMKM membuat pembukuan dan laporan keuangan. Peran ini 
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dirasa sangat berguna oleh UMKM karena dapat membuat UMKM bisa 

lebih tertip, disiplin dan profesional dalam menjalankan usahanya. 

2. Kendala yang masih dihadapi oleh PT. BPR Fianka Rezalina Fatma dalam 

upaya memajukan UMKM di Pekanbrau adalah, pertama; masih 

banyaknya UMKM yang salah dalam mengelolah dana pinjaman usaha 

sehingga terkadang dipergunakan untuk kebutuhan peribadi. Hal ini 

menyebabkan pinjaman kredit tanpa bunga yang diberikan kepada UMKM 

kadang macet dan tidak dapat digulirkan kepada UMKM yang 

membutuhkan modal yang lainya. Kedua; Masih banyaknya UMKM yang 

belum memiliki izin usaha sehingga pengajuan kredit pinjaman modal 

usaha yang diajukan tidak memenuhi syarat sehingga tidak dapat 

diperoses. 

3. Berdasarkan Tinjauan ekonomi Islam terhadap peran PT. BPR Fianka 

Rezalina Fatma dalam memajukan UMKM, bahwa pinjaman modal yang 

diberikan memang memiliki tujuan yang baik yaitu untuk kesejahteraan 

masyarakat. Akan tetapi pinjaman yang diberikan PT. BPR Fianka 

Rezalina Fatma menyertakan syarat adanya tambahan (bunga) pada pokok 

pinjaman, jelas bahwa ini bertentangan dengan syari’ah Islam dan belum 

sesuai dengan ekonomi Islam. 

B. Saran 

Adapun saran-saran dalam penelitian ini ditujukan pada pihak-pihak 

sebagi berikut: 
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1. Kepada PT. BPR Fianka Rezalina Fatma Pekanbaru, agar dapat 

memberikan pendampingan yang lebih efektif kepada para pengusaha 

UMKM. Dan dapat lebih memberikan kemudahan bagi pengusaha UMKM 

yang prospek dan hendak mengajukan pinjaman agar dapat diterima. 

2. Kepada pemilik UMKM yang mendapatkan pinjaman dari PT. BPR 

Fianka Rezalina Fatma, agar dapat bijak dalam mengelolah dana yang 

disalurkan. Pergunakanlah dana yang diberikan sesuai dengan tujuan awal 

pengajuan, yaitu untuk pengambangan usaha yang sedang dijalankan. 

3. Kepada pemerintah, agar selalu memperhatikan para pengusaha UMKM di 

Indonesia khususnya Pekanbaru.. Hal yang paling utama dibutuhkan oleh 

UMKM adalah modal dan keterampilan, maka pelatihan dan pinjaman 

modal sangatlah dibutuhkan untuk kemajuan UMKM. 

 


