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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasakan hasil dari penelitian yang penulis lakukan dilapangan dan 

didukung oleh data yang telah di olah berdasarkan dari tanggapan responden yang 

telah penulis jumpai dan juga hasil wawancara yang penulis lakukan yang 

melibatkan pelaksana program UED-SP Harapan Bunda di Desa Pulau Bayur 

Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, maka penulis mendapatkan 

hasil dari penelitian ini yang masuk dalam kategori “Kurang Setuju/Kurang 

Baik”. Hal ini dikarenakan pelaksanaan program UED-SP Harapan Bunda 

tersebut belum berjalan dengan maksimal dan belum memenuhi standar prosedur 

yang telah di tetapkan oleh pemerintah pusat berdasarkan Permendagri No 6 

Tahun 1998 Pasal 3 yang membahas Tentang Peraturan Usaha Ekonomi Desa 

Simpan Pinjam (UED-SP). 

Faktor-faktor atau kendala-kendala yang menjadikan program UED-SP 

Harapan Bunda belum berjalan secara maksimal diakibatan ketidaksiapan aparatur 

pelaksanaanya yang mana di sini diberikan kepercayaan kepada masyarakat di 

desa setempat dengan di damping oleh Kepala Desa Desa Pulau Bayur, ada 

beberapa hal yang menjadi indikator penulis dalam menentukan hasil dari 

penelitian ini, dan indikator-indikator tersebut adalah “Mendorong Kegiatan 

Perekonomian” untuk indikator ini yang meliputi item penilaian pemberian 

sosialisasi mengenai usaha-usaha yang bisa dikembangkan dan kemudian 
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memberikan pembinaan kepada masyarakat yang ingin memulai sebagai 

pengusaha baru, hasil penelitian yang penulis dapatkan dari indikator tersebut ada 

pada kategori “Setuju”. Kemudian indikator berikutnya adalah “Meningkatkan 

Kreativitas Berwirausaha” yang mana item penilaiannya meliputi pemberian 

penyuluhan terkait peningkatan kualitas usaha dan juga untuk menggali potensi 

masyarakat yang ingin menjadi mitra UED-SP Harapan Bunda, dan jawaban yang 

penulis dapatkan dari indikator ini adalah “Kurang Setuju”. Selanjutnya adalah 

indikator yang membahas tentang “Mendorong Usaha Sektor Informal” yang 

mana item penilaiannya adalah membantu pelaku usaha sektor informa agar dapat 

mengembangkan usaha yang mereka jalankan dengan cara pemberian dana 

pinjaman dan juga memberikan pendidikan mengenai usaha yang sedang 

dijalankan yang mana penilaian yang penulis dapatkan untuk kategori ini adalah 

“Kurang Setuju”. Selanjutnya adalah indikator yang membahas tentang 

“Menghindari Pengaruh Bunga Tinggi yang Merugikan Masyarakat” yang 

meliputi item penilaian pada sub indikatornya adalah mencegah masyarakat agar 

tidak melakukan pinjaman kepada rentenir dan juga memberikan bungan serendah 

mungkin kepada masyarakat. Dan indikator ini mendapatkan jawaban “Setuju” 

dari responden yang penulis temui. Selanjutnya indikator selanjutnya adalah 

“Meningkatkan Peranan Mengelola Bantuan Modal” yang mana item penilaian 

pada sub indikatornya adalah meningkatkan minat masyarakat untuk 

memanfaatkan dana UED-SP dan memberikan pembinaan bagaimana cara 

mengelola keuangan usaha. Yang mana responden memberikan tanggapan pada 

kategori “Kurang Setuju”. Kemudian untuk indikator yang terakhir adalah 
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“Memelihara dan Meningkatkan Adat Kebiasaan Gotong Royong” dan jawaban 

masyarakat yang menjadi responden untuk indikator ini ada pada kategori 

“Kurang  Setuju”. 

 

6.2 Saran 

Adapun saran yang penulis berikan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Sebaiknya pemerintah lebih aktiv dalam melakukan pengawasan dalam 

pelaksanaan program UED-SP di Indonesia khususnya di UED-SP Harapan 

Bunda di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan 

Singingi. 

2. Penulis mengharapkan adanya tidakan responsive dari para pelaksana 

program UED-SP Harapan Bunda dalam hal memaksimalkan pelaksanaan 

program ini. dan menjalankan bagian-bagian dari pada program itu sendiri, 

seperti pemberian pembinaan, penyuluhan, dan program lainnya yang 

belum terlaksana. 

3. Kemudian penulis berharap masyarakat hendaknya lebih aktif dan 

responsive terhadap program-program yang ada di daerah mereka. 

4. Kepada masyarakat yang menjadi anggota pada program UED-SP Harapan 

Bunda di harapkan agar saling membantu kesuksesan program UED-SP itu 

sendiri dengan cara sadar akan tanggung jawabnya untuk membayar cicilan 

pinjaman yang diberikan oleh UED-SP Harapan Bunda. 

5. Semoga dengan adanya penelitian dan pembahasan tentang Peran Program 

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Harapan Bunda di Desa 



 127 

Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi dapat 

membantu baik itu masyarakat maupun pelaksana program UED-SP itu 

sendiri dalam hal memaksimalkan dan mengsukseskan program UED-SP 

Harapan Bunda tersebut. 

 


