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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan dari hasil penyajian serta analisis data yang peneliti 

dapatkan dari hasil wawancara di lapangan dan buku serta materi pendukung 

lainnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

1. Efektivitas pemberian dana bantuan langsung tunai umkm terhadap 

pengembangan usaha mikro di Kelurahan Pemurus Dalam RT 35 tidak 

efektif, ini disebabkan oleh pembagian bantuan yang belum terbagi 

secara merata dan adil, ketidakpuasan pelaku usaha mikro terhadap 

bantuan yang didapatkan. selain itu dikatakan tidak efektif dana 

tersebut juga tidak digunakan untuk mengembangkan usaha melainkan 

hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.  

2. Adapun faktor pendukung dan penghambat dilaksanakannya program 

BLT UMKM yaitu pemerintah memberikan dukungannya dengan 

diberikan atau disalurkannya program BLT UMKM agar pelaku usaha 

mikro bisa mempertahankan dan mengembangkan usahanya, 

keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, kemudian minimnya 

informasi mengenai pelaksanaan program BLT UMKM menyebabkan 

masih banyak pelaku usaha mikro yang tidak mengetahui adanya 

bantuan tersebut. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang 

diuraikan di atas, maka peneliti menyampaikan saran dan masukan berdasarkan 

data hasil yang ditemukan, yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi 

pihak-pihak terkait yang dijadikan acuan untuk kedepannya agar lebih baik dan 

maksimal lagi. Adapun saran yang peneliti sampaikan sebagai berikut : 

1. Dinas Koperasi dan UMKM harus lebih teliti lagi dalam hal penginputan 

data calon penerima BLT UMKM dan mengadakan sosialisasi langsung 

terlebih dahulu kepada para pelaku usaha mikro mengenai program BLT 

UMKM agar bisa memberikan pemahaman kepada calon penerima 

sehingga dapat tercapainya tujuan dari disalurkannya program BLT 

UMKM. 

2. Masyarakat atau para pelaku usaha mikro harus lebih aktif lagi dalam 

menemukan informasi mengenai program BLT UMKM ini agar tidak ada 

kesalahan dalam pemberkasan maupun pemanfaatan bantuan yang telah 

diberikan. 

3. Diharapkan kedepannya apabila ada peneliti selanjutnya yang membahas 

tentang permasalahan serupa agar kiranya lebih banyak mengambil 

responden sehingga bisa lebih berkembang lagi mengenai penelitian ini. 

  


