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ABSTRAK 

Muliani  (2019): Peranan Usaha Ekonomi Kelurahan-simpan Pinjam 

Sedinginan Jaya (UEK-SP) Dalam Meningkatkan Ekonomi 

Masyarakat Di Kelurahan Sedinginan Kec. Tanah Putih 

Kab. Rokan Hilir 

Latar belakang penelitian ini berdasarkan pengamatan awal, pihak UEK-

SP sudah melakukan peranannya berbentuk pemberian dana pinjaman untuk 

modal usaha dengan maksimal, namun fenomena yang didapat keadaan ekonomi 

masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan belum bisa meningkatkan 

perekonomian. Maka dirumuskan masalah bagaimana peran usaha ekonomi 

Kelurahan simpan pinjam Sedinginan Jaya (UEK-SP) dalam meningkatkan 

ekonomi masyarakat di Kelurahan sedinginan Kec. Tanah Putih Kab.Rokan Hilir, 

Apa saja faktor pendukung dan penghambat terhadap peran usaha ekonomi 

Kelurahan simpan pinjam Sedinginan Jaya (Uek-SP) dalam meningkatkan 

ekonomi masyarakat di Kelurahan Sedinginan Kec. Tanah Putih kab. Rokan Hilir, 

Bagaimana tinjauan ekonomi Islam mengenai peran usaha ekonomi Kelurahan 

simpan pinjam Sedinginan Jaya (UEK-SP) dalam  meningkatkan  ekonomi 

masyarakat di Kelurahan Sedinginan kecamatan tanah putih Kab. Rokan Hilir.  

Populasi dalam penelitian ini adalah 224 orang, sampel dalam penelitian 

ini sebanyak 69 orang dengan metode Random Sampling dan teknik pengumpulan 

data dengan observasi, wawancara, angket dan dokumentasi kemudian dianalisa 

menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peranan usaha ekonomi 

Kelurahan simpan pinjam (UEK-SP) memiliki peran dalam meningkatkan 

ekonomi masyarakat, namun dari hasil belum sepenuhnya meningkatkan 

Ekonomi, karena dengan persentase kurang membantu sebanyak 31 orang atau 

44,92%. Adapun yang menjadi faktor pendukung adalah sambutan antusias dari 

masyarkat akan hadirnya UEK-SP, kebebasan masyarakat dalam memilih usaha 

yang dijalankan, keringanan dalam melakukan cicilan setiap bulannya, dan 

memberikan kemudahan untuk melakukan pinjaman tanpa membebankan 

masyarakat. Adapun yang menjadi faktor penghambat adalah adanya oknum 

masyarakat yang menyalahgunakan pinjaman dari UEK-SP, kemudian 

keterbatasan karyawan UEK-SP dalam menggunakan teknologi sehingga masih 

menggunakan sistem manual dalam pencatatan. Dari tinjauan ekonomi islam 

pihak uek-sp sudah menerapkan prinsip tolong-menolong, kegunaan dana untuk 

usaha halal, adanya jaminan semua sesuai dengan ekonomi islam. Walaupun ini 

buka berlebel syariah namun secara umum layanan yang diberikan dan tujuan 

yang ingin dicapai adalah untuk sesejahtreaan masyarakat. 

 


