
 
 

35 
Gita Azzahra Krisyana, 2020 

PERANAN KREDIT USAHA RAKYAT DALAM MENGEMBANGKAN KEGIATAN USAHA MASYARAKAT 
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Perbankan dan Keuangan 

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 

BAB IV 

PENUTUP 

 

IV.1.  Simpulan 

 Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah dijelaskan, maka bisa ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. Kredit Usaha Rakyat merupakan program pemerintah untuk pembiayaan dalam 

memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui 

lembaga keuangan dan koperasi. Pada bunga Kredit Usaha Rakyat yang 

menentukan suku bunga ialah pemerintah. Tahun 2020 suku bunga Kredit 

Usaha Rakyat sebesar 6% efektif per tahun, kebijakan suku bunga tersebut 

mulai berlaku per tanggal 1 Januari 2020. Penurunan suku bunga mengacu 

pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 

2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Setiap tahun terjadi 

peningkatan baik jumlah plafon, jumlah terjadinya akad, dan jumlah debitur. 

b. Manfaat Kredit Usaha Rakyat bagi UMKM yaitu membantu usaha-usaha baru 

agar bisa lebih berkembang, membantu dalam hal permodalan dengan suku 

bunga kredit yang rendah, mendapat keuntungan yang lebih besar sehingga 

dapat menaikkan taraf hidup pelaku usaha, membantu dalam pembelian bahan 

baku, membantu tambahan dana untuk membuka cabang baru, dan pengetasan 

kemiskinan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

c. Dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat terdapat dampak positif maupun 

dampak negatif. Dampak negatif Kredit Usaha Rakyat bagi UMKM pelaku 

UMKM akan lebih konsumtif. Selain itu, persepsi sebagian kecil masyarakat, 

KUR adalah bantuan Negara, sehingga tidak berkewajiban untuk 

mengembalikannya. Adapun dampak positif Kredit Usaha Rakyat bagi UMKM 

seperti melalui Kredit Usaha Rakyat usaha yang dijalankan lebih baik lagi, 

dapat meningkatkan dan mengembangkan usaha, mendapat laba yang lebih 

tinggi, mengurangi pengeluaran modal usaha, dapat menambah barang dagang 

yang dijual, naiknya omzet, meningkatnya produksi, meningkatkan hasil 
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panen, meningkatkan jumlah hewan ternak, dan meningkatkan pendapatan 

sehingga usaha yang dijalankan dapat memperluas wilayah pemasaran dan 

penjualanannya. 

 

IV.2.  Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah dijelaskan, adapun saran yang 

bisa diberikan kepada bank dalam hal penyaluran Kredit Usaha Rakyat sebagai 

berikut: 

a. Dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat lebih dikembangkan pada daerah-

daerah yang wilayahnya terdapat seperti sektor pertanian, perikanan, nelayan. 

b. Dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat pihak bank lebih teliti dalam 

menganalisa calon debitur untuk diberikan Kredit Usaha Rakyat, agar dapat 

memperkecil terjadinya resiko kredit macet yang dapat terjadi suatu saat nanti. 


