
73 

 

BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian 

mengenai dampak kredit rentenir terhadap kesejahteraan masyarakat di 

Desa Ngepoh Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung dapat 

ditarik kesimpulan bahwa 

1. Praktik kredit rentenir yang ada di Desa Ngepoh Kecamatan 

Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung menerapkan sistem bunga 

yang relatif tinggi namun prosedur pinjaman sangat mudah dan cepat. 

Masyarakat tidak perlu memiliki jaminan ketika akan meminjam dana 

pada rentenir. Dalam prosedur pengembalian pinjaman dilakukan 

dengan pembayaran pokok yang disertai dengan bunga yang telah 

ditetapkan. Jatuh tempo waktu pembayaran biasanya 6 bulan atau 

ketika musim panen tiba. Masyarakat tidak harus membayar angsuran 

pinjaman setiap minggu atau setiap bulan. 

2. Praktik kredit rentenir yang ada di Desa Ngepoh Kecamatan 

Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung tidak memiliki dampak 

positif pada kesejahteraan masyarakat karena bunga yang ditetapkan 

pada pinjaman ini relatif tinggi dan tidak sesuai dengan pendapatan 

masyarakat, sehingga masyarakat yang menjadi nasabah merasa 

terbebani. Apabila masyarakat terjerat kredit renternir maka dapat 

memperburuk kondisi perekonomiannya. 
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B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang terdapat pada penelitian 

ini, maka peneliti akan menyumbangkan saran semoga bisa bermanfaat 

bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Dari analisis dan 

kesimpulan yang telah dipaparkan diatas maka dapat dijadikan saran yaitu 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagi Masyarakat Desa Ngepoh Yang Melakukan Pinjaman Pada 

Rentenir 

  Untuk masyarakat desa Ngepoh yang menggunakan jasa 

kredit rentenir diharapkan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi atau 

kebutuhan sehari-harinya tidak tergantung dengan kredit rentenir. 

Meminjam kepada rentenir dengan bunga yang besar merupakan riba 

dan dapat memperburuk kondisi ekonomi. 

2. Bagi Pihak Akademis  

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

referensi bagi pihak kampus dan dapat digunakan sebagai acuan untuk 

melakukan penelitian selanjutnya. Selain itu hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menambah ketersediaan buku dan jurnal mengenai 

teori-teori yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

  Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan 

penelitian yang lebih lanjut mengenai masalah ini, karena dalam 

penelitian ini masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan hasil 
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penelitian serta teori yang disampaikan, sehingga diharapkan peneliti 

selanjutnya mampu mengembangkan dengan teori-teori yang 

mendukung. 


