
 
 

102 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan  

 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa Analisis 

Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) 

dalam Melakukan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Titian Antui 

Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari indikator Pendataan 

dan Verifikasi, Penyaluran, Pengembalian dan Dampak berada pada kategori 

“Tepat Sasaran”. 

a. Tingkat Keberhasilan Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam 

(UEK-SP) di Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir Kabupaten 

Bengkalis ini adalah 75,66% yang mana dari 148 orang peminjam, ada 42 

orang peminjam yang tidak dapat mengembalikan dana pinjaman sesuai 

dengan waktu yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati Bengkalis 

nomor 52 tahun 2011 mengenai PPD yang sekaligus merupakan Standar 

Oprasional Prosedur (SOP) proses peminjaman dana UEK-SP. Ini 

dikarenakan ada sebagian peminjam yang menyalahi dana pinjaman yang 

mereka dapatkan untuk kebutuhan konsumtif. 

b.  Sabagian peminjam yang tidak manpu mengembalikan dana pinjaman 

sesuai denga jangka waktu yang telah ditentukan, artinya mereka 

melakukan tunggakan dalam hal pengembalian. Ini dikarenakan usaha 

yang sedang mereka jalankan sedang memgalami kemacetan yang 
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disebabkan turunnya tingkat daya beli masyarakat dan rendahnya 

kesadaran peminjam dalam mengembalikan dana pinjaman. 

c. Pelaksanaan program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-

SP) ini sudah Tepat Sasaran yang artinya program ini dapat 

memberdayakan masyarakat dikarenakan Pengelola telah melakukan 

tugasnya sebaik mungkin sesuai dengan petunjuk dan teknis PPD, baik 

dalam pendataan dan verifikasi, penyaluran, pengembalian, maupun 

dampak meskipun masih ada beberapa hal yang belum tercapai dalam 

pelaksanaan program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-

SP) ini. 

 

6.1.2 Saran  

Adapun saran-saran peneliti berdasarkan kesimpulan yang didapat dari 

penelitian tersebut pada Kantor UEK-SP Berkah Mandiri adalah sebagai 

berikut: 

a. Diharapkan kepada Pengelola UEK-SP untuk lebih memberikan 

arahan dalam proses pendataan, verifikasi dan penyaluran kepada 

masyarakat yang hendak melakukan peminjaman dana, serta 

memberikan bimbingan kepada peminjam untuk dapat menggunakan 

dana pinjaman sebaik-baik mungkin sesuai dengan isi proposal yang 

diajukan ke pihak Pengelola. Dengan demikian masyarakat tidak akan 

menyalahgunai dana pinjaman yang mereka dapatkan dari Program 

Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP). 

b. Diharapkan juga kepada Pengelola agar lebih optimal dalam 

mengawasi pelaksanaan program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan 

Pinjam (UEK-SP), penyaluran dan pengembalian pinjaman sehingga 
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nantinya tidak terjadi kesalahan dan tunggakan lagi yang nanti akan 

mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan Program Usaha Ekonomi 

Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Berkah Mandiri. 

c. Sebaiknya pemberian dana pinjaman atau modal usaha lebih 

ditingkatkan lagi dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat 

sehingga masyarakat benar-benar dapat memanfaatkan atau 

menggunakan dan pinjaman tersebut untuk meningkatkan usaha dan 

pendapat mereka. Dan dengan penambahan modal tersebut masyarakat 

tidak lagi mengalami tunggakan  dalam hal pengembalian atau 

pembayaran pinjaman. 

 


