
BAB	 IV 

KESIJ1PUlAN1 SAAAN 

Kesimpulan 

I::ari penelitian tentang "Pengaruh Kebijaksanaan M:Jneter Terhadap Pedagang 

Keeil di Kota dan eli Deea" di daerah penelitian Kotarnadya Surebeye , Kabu 

paten Lerrongan, Sampang, dan 'Iuban dari bulan Januari 1983 sampai dengan 

Maret 1983 dengan rne1ibatkan 210 responden penerirna KIKlKMKP ditemukan 

hal-hal. sebagai berikut : 

L Pelaksanaan penelitian di daerah tersebut cukup sulit dilakukan khusus 

nye da.lam upaya me:nenui para reepomen urrtuk diwawancarai. Sehingga 

jumlah responden yang dapat ditangani dangan bail< hanya 151 dari 210 

yang d.izencanakan 

2.	 Sebagian besar pedagang/pengusaha keeil di daereh penelitian khususnya 

yang berdanisili di xoterredya Surabeya dan l<abupaten 'Iuban sebelum men 

dapatkan KIKlKMKP be1um rnempunyai bidang usaha tetap atau be1um pemah 

berusaha 

3.	 Pedagong/pengusaha kec.i.L yang berdomisili di Surebaya (ketal 1ebih ber

sikap "rrerahesdesan'' tentang kredit yang ddajukan, bidang usehe , dan 

lain-lain dibandingkan deogan yang berdamisili di desa. 

lJ..	 Hampir semua reeporden menyatakan bahwa hubungan mereka dengan eds'tem 

perbenken urrtuk per-terra kalinya addlah dengan bank pelaksere. yang IlEIII 

berdkan kredit KIKlKMKP 

5.	 a. Pendayagunaan swnber-sumber dana jangka pendek sebe1um rrendepet; KIK 

IKMKP 1ebih bervariasi di ko'ta dibandingkan dengan di desa meskipun 

tidal< depat dikatakan berbeda 

b.	 Perarnn kekuarga inti eebegai sumber dana jangka pendek masih sa

ngat berer-tt dan termurah (Surebeya dan Lsnongan) 

39 

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

LAPORAN PENELITIAN PENGARUH KEBIJAKSANAAN MONETER ... Drs. Ek. Kasturi Sukiadi



40 

c.	 J<redit penjual, (supplier credit) I113sih cuJcup berarti bagi responden 

(SuraJ:aya dan Sampang) 

d.	 Pengijon, :Kopere.si Kredi't, Fegadaian Negeri, BRI Unit: Desa, Bank. Fe 

rrer-Irrteh (bukan pember'L KIKlKMKP yang ber'SangJcut:an), Pj(](, 'tddak di 

manfaatkan eebagai. sumber darn. jangka pendek , 

6.	 Sebelum menerdma KIKlKMKP tidal<: -terdapat responden yi:Ilg menanfaat:kan 

pinjaman jangka penjam, Sedangkan urrtuk jengka menen<!ah ada rraskfpun 

hanya aedikd-t seka1i yang memanfaat:konnya (Surebeya) 

7.	 'Ierdapet; keeen bahwa banyak responden yang tidak bersedia menjawab ten 

tang tingkat bunga yang mereka boyar xcrera ingin melindungi MIII3 baik 

si pember-i pinjaman dan atau kurena "taku't melanggar Iarangen agama II 

B.	 KIK/KMKP merupakan penyediaan pinjemen janp,ka menengah dan panjang be

gi pedngeng/penguseha kecd.L dcngan ting.kat bunga yeng jeuh lebih murah 

clilim:lingkun dengan sumber-sumber darn. tradisional yang mereka kenal, 

9.	 Sumber infornasi tentang kredi,'t program yang paling daninan adalah -te 

man, ber'u kemudion mass media, petugas bank dan laID-lain 

10.	 Dar'L seluruh daerah penelitian rercatat bahwa 84,77% m~s kredit 

mereke sendi.ri. Angka urrtuk tinrJ<at pengurusan send:iri djdapetxen dar'L 

xotenedya SuraJ:aya (89%) dan yang -terendah adalah Sempang (66,67%), 

Sehingga 'tddak ada perbedaan yang rrenyolok ar.tar kota dan desa di Jawa 

Timur -tetapi cuJcup menyolok errtarc Jawa denaan M3duI'a 

11.	 Perantam yang -terbeeer- yang diakui menguI'USkan kredit oleh respcnden 

adalah ternan yang rrum~ saja raerupaken euphemism dari jenis-jenis 

pererrtare, lain 

12.	 Mode untuk jangka wektu pengurusen adalah diurus sendiri 2 sampai 4 bu 

lan dan Lesat; perantaru I sampai 2 bulan 
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13.	 Blaya pengurusan I<redit yang ditangoni sendiI'i oleh reeponden lebih 

renlah dibandingkan dengan yang diuruskan perarrtera 

14.	 Irnbalan kepada perarrtara yang dfberdken oleh responden yang tinggal 

di desa lebih ting,gi j i.ka ditandingkan dengan yang ddberdkan okeh 

mereke yang -tinggal di !<Dta. . 

15.	 Se'tekah menerima KI1<JKMK!' rme.ih ada pedagang/penguaeha kecil yang 

terpaksa harus maninjam cerd sumber lain <13,91%), khuausnya yang 

tinggal di ko'ta (Sur'abeya) 

16.	 Alasan masih diperlukennya pinjerran dari sumber lain yang paling do 

minan ada] ah "ket.idek-cukupen" kred.it untuk membiayai proyek/usaha 

disusul dengan alasan "urrtuk mengernOOngkan usaha lebih Lanjtrt II 

17.	 Sumber dana tradisional justru masih banyak berperan bagi pedagangl 

pengusaha kecil di ko'ta diban:Jingken dengan 'rekan mereka yang di de 

sa 

saran-saran 

1.	 Inforneai dan penjelasan 'terrtang hakeket kredit kepada neayerekat ha 

rus	 lebih intensif 

2.	 Petugas bank pelaksana yang rrenangard kredi,'t program harus lebih ak

tif	 dalam rrengamati, rrengevaluasi usaha calon nasah:1h/nasabah sehi

ngga rrampu memberikan pengarehan yang tepat tidak hanya pada saat 

pengajuan kredit melainkan juga se'tejah penggunean jcredi,t 

3.	 Peranan cal0 yang rrengambil keuntungan dan "kakurang-pahaman prose 

dur dalsm pengurusan I<redit" dapat dikurangi hanya dengan rrengaktif 

kan para petugas bank agar lebih deket dengen rasabah dalsm arti 

yang "sehat" da1c:lm rangka Imllgetre.]ican falsafah "tank follow the bu 

si.nessl1 
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4.	 Seyogyanya bank palaksena harus lebih seleJctif eli dalam pernberian kre 

eli't kepeda para pedagang/pengusaha kecd.L, Urrtuk ini fleksibUitas be 

rer-bere» sangat eliperlukan eli dalam htJJ:>Jnp,an arrtan kedua be1.ah pdhak 

khususnya d.a1am kaitan dengen pembineen usah3. 

5.	 Penyaddaan fasilitas kredit mrreh bagi, para pedegenq/penguseha keeil 

J<:lulsusnya J:aK/KMKP hanls dilanjutkan merwinga't bahwa dtkalangen masya 

reacat temasuk dunia perbankan sekerang ini bahm m3JIIjJU menyediakan 

pinjaman jengka rrenengah dan janp)<a panjang yang dapat dimanfaatkan 

oleh rrereka. 
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