
V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil dari perhitungan menggunakan program eviews, maka dapat diambil 

simpulan bahwa uji secara serentak variabel-variabel yang mempengaruhi permintaan 

kredit usaha usaha kecil di kota Bandar Lampung dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jumlah Unit Usaha berpengaruh signifikan terhadap permintaan kredit usaha kecil di 

Kota Bandar Lampung. Mengandung arti bahwa semakin banyak jumlah unit usaha 

kecil dan menengah yang terdapat di kota Bandar Lampung akan menyebabkan 

permintaan kredit usaha kecil (KUK) meningkat dikarenakan sebagian besar usaha 

kecil dan menengah sangat sedikit sekali yang memiliki modal sendiri yaitu sekitar 

4,55% dari jumlah UKM, mereka rat-rata menggunakan pinjaman modal kerja untuk 

mengembangkan usaha mereka.

2.   Pendapatan Per Kapita berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan kredit 

usaha kecil di kota Bandar Lampung. Mengandung arti bahwa semakin tinggi 

pendapatan perkapita kota Bandar lampung, maka permintaan akan kredit usaha kecil 

(KUK) ikut meningkat, dikarenakan peningkatan pendapatan perkapita akan 

menyebabkan konsumsi masyarakat kota Bandar lampung meningkat, sehingga 

permintaan akan barang dan jasa dari usaha kecil menengah akan meningkat dan
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menyebabkan usaha kecil dan menengah meningkatkan produksinya, peningkatan 

produksi akan membutuhkan modal, sehingga permintaan akan kredit usaha kecil 

menjadi meningkat. 

3. Tingkat Suku Bunga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan 

kredit usaha kecil, ini berarti bawa semakin tinggi tingkat suku bunga, maka 

permintaan kredit usaha kecil (KUK) akan semakin menurun.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, dapat diberikan implikasi sebagai 

berikut:

1. Pendapatan Per Kapita merupakan faktor yang penting terhadap permintaan kredit 

usaha kecil di Kota Bandar Lampung, oleh sebab itu seharusnya pemerintah Kota 

Bandar Lampung meningkatkan pendapatan per kapita kota Bandar Lampung dengan 

cara misalnya meningkatkan PDRB dan menekan laju pertumbuhan penduduk kota 

Bandar Lampung melalui program pemerintah, seperti Program Keluarga Berencana 

(KB).

2. Mengadakan pembelajaran atau penyuluhan bagi usaha kecil dan menengah agar 

dapat memximalkan keuntungan usahanya, sehingga tidak selalu bergantung pada 

pinjaman dari bank.
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