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ABSTRAK 

TarmiziTaher(2019): Penerapan Pinjaman Dana UED-SP (Usaha 

Ekonomi Desa Simpan Pinjam) Dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Study 

Kasus Di Desa Binamang Kecamatan XIII Koto 

Kampar Kabupaten Kampar. 

Indonesia sebagai negara kesatuan yang menganut atas desentralisasi 

dalam penyelenggaraan pemerintah dengan memberikan keleluasan kepada 

daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dalam peningkatan ekonomi. 

Pada dasarnya tujuan pembangunan pertanian bukan hanya pada sektor 

meningkatkan produksinya saja, akan tetapi yang lebih penting adalah 

meningkatkan kesejahteraan petani dan gairah bertani. Pelaksanaan pinjaman 

dana melalui UED-SP adalah salah satu bentuk program penanggulanan 

kemiskinan sebagai upaya percepatan peyelesaian rendahnya kesejahteraan 

ekonomi. 

Peningkatan jumlah pinjaman dan jumlah peminjam pada setiap tahunnya 

menunjukan UED-SP Desa Binamang berkembang, namun tanpa disadari 

dengan perkembangan pinjaman UED-SP tersebut terdapat permasalahan 

dilapangan dalam hal pelaksanaan. Adapun rumusan masalah pada penelitian 

ini yaitu, Bagaimana penggunaan dana pinjaman terhadap Usaha Ekonomi 

Desa di Desa Binamang, Bagaimana kontribusi pinjaman dana usaha ekonomi 

desa terhadap tingkat kesejahteraan petani di Desa Binamang, Apa saja faktor 

pendukung dan faktor penghambat pinjaman dana Usaha Ekonomi Desa 

(UED-SP). 

Penelitian ini berlokasikan pada Usaha Ekonomi Desa Bina Maju Desa 

Binamang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui penerapan pinjaman dana dan pengembangan 

usaha ekonomi desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa 

Binamang Kecamatan XIII Koto Kampar. 

Pada penelitian ini, metode analisis data menggunakan metode Deskriftif 

Kualitatif. Populasi pada penelitian ini yaitu karyawan dan pemanfaat 

(nasabah) dana usaha ekonomi desa bina maju yang berjumlah 34 orang. 

Sedangkan sampel dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa orang 

karyawan dan pemanfaat (nasabah) yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan 

penulis dengan teknik yang penulis gunakan yaitu Random Sampling. Adapun 

sumber data pada penelitian ini yaitu data Primer dan Sekunder. 

Berdasarkan penelitian ini, bahwa semua masyarakat diperbolehkan untuk 

bekerjasama dengan Usaha Ekonomi Desa dengan tujuan untuk 

mengembangkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat dengan 

mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Dengan adanya UED-SP ini 

masyarakat bisa meningkatkan perekonomian untuk kebutuhan hidupnya, selain 

itu masyarakat juga membuka jenis-jenis usaha yang menghasilkan keuntungan 
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dengan bermodal bekerjasama dengan Usaha Ekonomi Desa dalam kegiatan 

pinjaman. Setelah mendapatkan pinjaman dari modal dana UED-SP pendapatan 

petani cabe di kecematan XIII Koto kampar ini bertambah, sehingga mampu 

menambah penghasilan masyarakat dan memperbaiki pendapatan bagi mereka.  
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