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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Dari hasil penjabaran penelitian yang dilakukan dapat diambil 

kesimpulan bahwa : 

1. Tanggapan masyarakat yanng mendapat pinjaman dana UED-SP yang 

berkaitan dengan proses seleksi efektif, proses penyaluran dan pencairan dana 

cukup efektif serta proses pendampingan juga cukup efektif. 

2. Program pinjaman dana UED-SP di Desa Binamang adalah 

mengembangkan potensi-potensi alam dan potensi masyarakat untuk membangun 

pondasi ekonomi kerakyatan yang dapat menompang kelangsungan hidup 

masyarakat menuju kehidupan yang layak dan mapan sehingga dapat lebih kokoh 

menghadapi krisis ekonomi keuangan dan terhindar dari kemiskinan, salah 

satunya melalui pemberi bantuan bagi petani cabe. 

3. Faktor pendukung dari pelaksanaan  program dan UED-SP adalah 

tingginya partisispasi dan sumber daya masyarakat tingginya tingkat partisipasi 

masyarakat dalam perencanaan UED-SP yakni dalam musyawarah desa dapat 

dilihat dari tingkat kehadiran dan jumlah usulan oleh masyarakat cukup tinggi. 

Kurangnya sosialisasi mengenai dana desa juga menjadi salah satu faktor 

penghambat penyaluran dana desa. Hal ini menyebabkan masyarakat kurang 

mampu untuk melakukan pengaawasan terhadap penyaluran dan penggunaan 

dana desa itu sendiri. Faktor lain yang menjadi penghambat adalah oknum-
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oknum yang melakukan penyelewengan saat melakukan mekanisme pelayanan 

pemerintah. 

4. Terhadap tinjauan ekonomi islam Penerapan Pinjaman Dana Usaha 

Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan 

Masyarakat. 

Secara umum islam mengajarkan kita tata cara atau mekanisme berbasis 

moral dalam pemeliharaan keadilan dan kesejahteraan sosial dalam bidang 

ekonomi, terutama dalam bidang distribusi. Meskipun islam memberikan 

wewenangan kebebasan kepada manusia untuk memiliki dan melakukan semua 

apa yang mereka suka dan inginkan dengan cara yang mereka kehendaki. 

Namun, dalam kata kutip jangan sampai membuat atau merusak kesejahteraan 

kehidupan orang lain, karena hidup kesejahteraan manusia tidak hanya pada hasil 

produksi melainkan juga pada distribusi atau penyaluran yang benar. 

B. Saran 

Dengan adanya program pinjaman dana UED-SP memiliki peranan yang 

sangat penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dan untukmengurangi 

kemiskinan di Desa Binamang. Maka setelah penulis melakukan penelitian ini ada 

bebrapa rekomendasi yang penulis sarankan sebagai acuan bagi pengelolaan 

program pinjaman dana UED-SP dapat lebih berperan dalam  mengurangi 

kemiskinan dengan optimal supaya dapat meningkatkan kesejahteraan dan 

kemadirian masyarakat demi terciptanya daerah yang aman tentram dan sejatera, 

adapun saran penulis yaitu : 
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1. Agar pihak pengelola lebih meningkatkan pengawasan kepada masyarakat 

dalam mengalokasikan pinjaman dana UED-SP. 

2. Agar kedepannya pinjaman dana UED-SP melalui  Kantor Desa Binamang  

lebih optimal lagi dalam mensosialisasikan program-programnya kepada 

masyarakat terutama petani cabe, sehingga lebih banyak masyarakat dapat 

merasakan manfaat program pinjaman dan UED-SP. 

3. Mengembangkan program ini  dengan program-program  lain yang 

bertujuan untuk mensejahterakan masyarkat lebih banyak agar lebih 

banyak lagi masyarakat  yang merasakan manfaat program ini. Untuk Desa 

Binamang agar dapat menambah anggaran untuk mengatasi masalah 

kemiskinan. 

  

 


