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BAB VI 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan diatas dapat ditarik 

kesimpulan terkait dengan Peran MT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Blitar 

dalam Menanggulangi Rentenir melalui Pembiayaan UGT Modal Usaha 

Barokan dan Tabungan Umum Syariah pada Pedagang Pasar Legi Kota Blitar 

dapat disimpulkan :  

1. Dampak positif keberadaan rentenir bagi pedagang Pasar Legi Kota Blitar : 

a) mudahnya pedagang dalam persyaratan berkas pengajuan, b) Tidak 

membutuhkan  jaminan, c) cepatnya pedagang dalam mendapatkan modal 

usaha. Sedangkan dampak positif keberadaan rentenir bagi pedagang Pasar 

Legi Kota Blitar : a) Bunga pinjaman yang besar, b) Penghasilan yang 

diterima pedagang berkurang. 

2. Peran Pembiayaan UGT Modal Usaha Barokah : a) Melakukan pendanaan 

usaha kecil, b) Melepaskan ketergantungan rentenir. Sedangkan peran 

Tabungan Umum Syariah : a) Memberikan pendidikan kedisiplinan dan 

gemar menabung bagi pedagang, b) Melepaskan ketergantungan rentenir. 

3. Kendala yang dihadapi BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Blitar dalam 

menanggulangi rentenir melalui pembiayaan UGT Modal Usaha Barokah 
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dan Tabungan Umum Syariah pada pedagang pasar Legi Kota Blitar, 

kendala internal : a) Minimnya jumlah pegawai di BMT UGT Sidogiri 

Capem Sukorejo Blitar, b) Terbatasnya bantuan modal dari BMT. 

Sedangkan kendala eksternal : a) Persaingan dalam kemudahan layanan 

dengan rentenir, b)  Persaingan dengan lembaga keuangan lain, c) 

Terjadinya kredit bermasalah.  

4. Solusi dari kendala BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Blitar dalam 

menanggulangi rentenir melalui pembiayaan UGT Modal Usaha Barokah 

dan Tabungan Umum Syariah pada pedagang pasar Legi Kota Blitar. Solusi 

dari kendala internal : a) Membuka lapangan kerja melalui kantor pusat BMT 

UGT Sidogiri, b) Mengurangi pinjaman untuk keperluan konsumtif. 

Sedangkan solusi dari kendala eksternal : a) Peningkatan kualitas pelayanan 

(layanan prima), b) Peningkatan teknik pemasaran, c) Memonitoring anggota 

secara berkala.  

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa 

saran yang mungkin bermanfaat :  

1. Bagi Lembaga  

Bagi BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Blitar diharapkan dapat 

memaksimalkan sosialisasi dampak negatif rentenir dan mengenai sistem 

keuangan syariah dan akad yang digunakan seperti BMT kepada masyarakat 
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yang belum begitu menerti atau sepenuhnya paham dengan peran BMT 

khususnya untuk pedagang kaki lima atau pedagang kecil. BMT harus 

membuat strategi baru untuk menghadapi perkembangan rentenir. 

2. Bagi Masyarakat 

Bagi masyarakat khususnya pedagang seharusnya lebih memahami dampak 

negatif dari pinjaman ke rentenir. Meskipun rentenir memberikan 

kemudahan bagi para pedagang, akan tetapi bunga yang ting dalam setiap 

angsuran akan membebani pedagang dan akan sulit mndapatkan keuntungan 

yang lebih lagi.  

3. Bagi Akademis  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan dokumentasi bagi 

pihak kampus sebagai bahan acuan penelitian yang akan datang dengan 

objek dan sudut pandang yang berbeda. 

 


