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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran koperasi dan 

lembaga perbankan terhadap kelangsungan usaha (Going Concern) pedagang 

pasar pucang Surabaya dengan jumlah delapan orang informan pedagang pasar 

tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif 

sedangkan Jenis data yang digunakan adalah data primer, sumber data atau hasil 

penelitian di dapatkan berasal dari hasil wawancara dan catatan pada saat 

pengamatan langsung seperti catatan saat wawancara, dokumentasi yaitu berupa 

gambar atau video yang didapat pada saat wawancara dan pengamatan langsung 

berlangsung dengan informan. Penelitian ini menggunakan tiga cara yaitu 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah 

membandingkan teori dengan hasil wawancara terhadap informan. Informan 

terdiri dari delapan orang, diantaranya yaitu 5 orang pedagang yang sudah 

mempunyai stand atau toko dan 3 orang pedagang kaki lima di pasar pucang 

Surabaya. 

Dengan hasil wawancara dan pengamatan langsung yang telah dilakukan peneliti, 

maka peneliti menyimpulkan bahwa : 

1. Hanya dua informan yang pernah meminjam dana ke bank untuk 

kelangsungan usahanya. 
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2. Jumlah dana yang pernah dipinjam oleh infoman yaitu 5 juta rupiah di bank 

BNI ( bapak Riduan) dan 60 juta rupiah di bank BRI (ibu Ida). 

3. Setiap pedagang memiliki cara yang berbeda-beda untuk mempertahankan 

kelangsungan usahanya. 

4. Sebagian pedagang yang menjadi informan tidak ingin meminjam karena 

mereka merasa belum membutuhkan pinjaman, karena mereka berjualan 

hanya untuk memenuhi biaya hidup seperti makan sehari-hari dan belum 

mempunyai keinginan meminjam dana untuk memperbesar usaha mereka. 

5. Koperasi dan lembaga perbankan tidak berfungsi secara maksimal atas 

keberadaannya terhadap kelangsungan usaha para informan yaitu para 

pedagang pasar pucang Surabaya. 

6. Omset perhari dari usaha informan yaitu dari 50 ribu-1,5 juta rupiah 

perharinya. 

7.  Lama usaha yang sudah dirintis oleh informan yaitu dari 2,5 bulan-32 tahun. 

8. Keramahan, sabar, dan kualitas barang dagangan menjadi cara yang harus 

selalu di pertahankan untuk kelangsungan usaha mereka. 

  

5.2 Batasan Penelitian 

Dari hasil penelitian yang didapatkan maka dapat diketahui bahwa 

penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yang dapat diperbaiki 

dipenelitian-penelitian berikutnya, beberapa keterbatasan dalam penelitian ini 

yaitu: 
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1. Beberapa informan baru menjalani usahanya sekitar 2,5 bulan dan 1 tahun 

sehingga mereka merasa masih belum membutuhkan dana pinjaman 

koperasi dan bank, ini di sebabkan oleh pengalaman  yang belum matang 

terhadap persaingan untuk mempertahankan usahanya. 

2. Saat wawancara dilakukan kebanyakkan dari pedagang menjawab 

pertanyaan sambil melakukan transaksi jual beli dan tawar menawar 

terhadap pembeli sehingga informan tidak bisa fokus dan serius dalam 

menjawab pertanyaan wawancara tersebut. 

3. Banyak pedagang yang tidak bersedia untuk dijadikan informan dengan 

alasan sibuk dan tidak mengerti soal bank dan koperasi di pasar pucang 

sehingga peneliti hanya mendapatkan delapan pedagang yang bersedia 

untuk di jadikan informan. 

 

5.3 Saran 

Dari keterbatasan penelitian yang telah di uraikan pada sub bab sebelumnya 

peneliti dapat memb erikan saran untuk penelitian berikutnya yang menjadikan 

penelitian ini sebagai literatur atau penelitian terdahulu sehingga dapat 

memaksimalkan penelitian berikutnya dengan melihat saran peneliti sebagai 

berikut yaitu: 

1. Peneliti di sarankan  mencari informan yang sudah cukup lama menjalani 

usaha mereka dalam perdagangan sehingga mereka mempunyai 

pengalaman banyak dalam mempertahankan usaha mereka dan peneliti 

bisa mendapatkan informasi maksimal dari pengalaman tersebut. 
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2. Peneliti lebih baik melakukan wawancara pada saat waktu  luang informan 

yang sebelumnya peneliti meminta ijin kepada informan untuk  melakukan 

wawancara tersebut dengan waktu dan tepat ditentukan oleh informan 

sehingga mereka merasa nyaman dan tidak terganggu sehingga informan 

dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik. 

3. Peneliti lebih baik saat mencari informan melakukan observasi terlebih 

dahulu apakah mereka sedang sibuk dan carilah pedagang yang terlihat 

ramah dan sabar terhadap orang di sekitarnya. 
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