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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil analisa data yang telah

dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Edukasi keuangan merupakan strategi kebijakan untuk meningkatkan

kapabilitas dalam mengelola keuangan yang dimulai dengan peningkatan

pemahaman. Ketika literasi (pemahaman) diperoleh, maka pelaku UMKM

akan tanpa ragu akan mudah memanfaatkan fasilitas akses yang diberikan

oleh lembaga keuangan perbankan sebagai financial intermediary dalam

bentuk inklusi keuangan keagenan, sehingga pelaku UMKM untuk memilih

produk inklusi keuangan yang tepat untuk mengembangkan bisnis lain dari

usahanya sehingga dapat menaikkan pendapatan dan modal untuk berusaha

yang berkelanjutan.

2. Fasilitas yang diberikan berupa program inklusi keuangan dari lembaga

intermediasi, dan saluran distribusi berpengaruh positif. Akses yang

diberikan dalam program inkluasi keuangan, kualitas akses yang diberikan

oleh perbankan berpengaruh positif terhadap jumlah transaksi dan volume

transaksi (usage) maka ini juga kana berpengaruh positif terhadap

pendapatan pelaku UMKM.

3. Secara tidak langsung sektor pemerintah juga memberikan dukungan dan

memberikan hasil postif atas program inklusi keuangan ini, terbukti pada

beberapa program pengentasan kemiskinan.pemerintah lebih memilih
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4. program keagenan yang merupakan program inklusi keuangan sebagai

mitra penyalur dari pada lembaga kueangan seperti bank, koperasi dan

kantor pos. Hal ini berpengaruh positif terhadap pendapatan pelaku UMKM

yang turut serta pada program inklusi keuangan keagenan.

5. Bagi masyarat yang berada dilokasi yang tak terjangkau oleh lembaga

keuangan formal seperti bank, mampu mengakses layanan keuangan yang

setidaknya mampu memberikan fasilitas dan layanan keuangan seperti

layaknya lembaga keuangan formal.

6. Indikator Keuangan Inklusif (IKI) yang telah ditetapkan oleh Bank

Indonesia yang didalamnya memuat 3(tiga) hal yakni ketersediaan atau

akses, pengguanaan (usage), dan kualitas berpengaruh terhadap

produktifitas pelaku UMKM yang menggunakan program inklusi keuangan

dalam bentuk program Agen46 yang dimiliki oleh PT. Bank Negara

Indonesia (Persero) Tbk.

Penelitian ini dirancang, disusun, dan dilaksanakan sebaik-baiknya,

namun masih terdapat beberapa kekurangan dan keterbatasan, adapun

kekurangan dan keterbatasn tersebut yaitu :

1. Kurangnya referensi penelitian dan teori-teori terkait dengan literasi dan

inklusi keuangan. Hal ini dikarenakan oleh masih barunya topik literasi dan

inklusi keuangan sehingga masih belum ada jumlah yang banyak atas topik

ini. Literasi dan inklusi keuangan dama bentuk keagenan ini mulai

diperkenalkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun

2016, dan segala peraturan baik peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan di
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lembaga keuangan perbankan dalam hal ini BNI, masih baru disesuaikan

dan ditetapkan pada tahun 2017.

2. Terbatasnya akses terhadap hasil keuangan responden tentang pendapatan

yang diperoleh dari program inklusi keuangan keagenan, hal ini karena

terkait dengan prinsip kerahasiaan data nasabah dan ketidaksediaan para

responden menyampaikan data valid atas pendapatnya.

3. Penelitian ini tidak mengendalikan jawaban responden, ini mengandung

artian bahwa responden bisa saja tidak menyampaikan hal sebenarnya

terkait program inklusi keuangan keagenan.

B. Saran

1. Bagi BNI Kantor Cabang Blitar, diharapkan mampu memaksimalkan

pelaku UMKM yang telah mengikuti program inklusi keuangan

keagenanini, yang mana dari 907 pelaku UMKM dan yang aktif melakukan

transaksi sebanyak 461 pelaku UMKM atau sebesar 50.83% dan 2.37%

dari keseluruhan total jumlah UMKM yang ada di wilayah Kabupaten dan

Kota Blitar. Jika ini mampu dimaksimalkan maka akan berdampak

positif bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan pendapatanya dan bagi

bank akan meningkatkan dana pihak ketiganya.

2. Sistem inklusi keuangan yang sering down dan under maintenance,

merupakan kendala yang dirasakan langsung oleh pelaku UMKM, jika ini

berlanjut maka akan berdampak pada akses, penggunaan (usage), dan

kualitas yang menurun. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan yang
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harus dilakukan oleh pemilik dan pengembang program. Jika terus

berlanjut, maka tidak hanya pendapatan pelaku UMKM yang menurun,

namun tingkat minat masyarakat selaku pengguna program ini juga akan

mengalami penurunan

3. Pelaku UMKM merupakan masyarakat biasa, dan bukan banker

profesional di lembaga keuangan yang memeliki kode etik perbankan, oleh

karena itu, tingkat pemahaman atas prinsip kehati-hatian dan prinsip

kerahasiaan data nasabah yang bertransaksi melalui program inkulsi

keuangan keagenan tetap terjaga. Lebih baik pelaku UMKM dibekali lebih

mendalam oleh lembaga keuangan yang berperan sebagai financial

intemrediary dan saluran distribusi.

4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya,

karena topik yang diangkat masih baru dan terus berkembang serta

masihbanyak hal yang perlu dilakukan kajian ulang dan perbaikan..


