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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

  

 Berdasarkan hasil analisis data pada bab-bab sebelumnya maka dalam bab 

ini peneliti akan menarik kesimpulan dan memberikan saran-saran yang 

diharapkan akan memberikan manfaat untuk lebih baik dikemudian hari. 

6.1 Kesimpulan  

 Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan judul Analisis Pelaksanaan 

Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam di Desa Tualang Kecamatan 

Tualang Kabupaten Siak peneliti mempunyai kesimpulan sebagai berikut: 

6.1.1 Pelaksanaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 

Perdesaan Melalui UED-SP Di Desa Tualang Kecamatan Tualang 

A.  Proses Pembuatan Kebijakan  

  Indikator  proses pembuatan kebijakan dapat dikatakan “Baik” hal 

ini dapat dilihat dari jawaban responden terhadap pernyataan bahwa 

Analisis Pelaksanaan Program Ekonomi Desa Simpan Pinjam Di Desa 

Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak melalui proses pembuatan 

kebijakan tersebut sangat berarti dalam kehidupan masyarakat Desa 

Tualang khususnya yang mengunakan UED-SP , dimana dengan 

adanya UED-SP tersebut membuat masyarakat bisa membangkitkan 

usahanya dan juga meningkatkan taraf pendapatan dalam rumah 

tangganya, selain itu juga mengurangi pengangguran yang ada Desa 

Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. 
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B.  Proses Implementasi (Pelaksanaan)  

  Indikator proses implementasi (Pelaksanaan) dapat dikatakan 

“Baik” hal ini dapat dilihat dari jawaban responden terhadap pernyataan 

bahwa penilaian pelaksanaan program peningkatan keberdayaan 

masyarakat perdesaan melalui UED-SP Di Desa Tualang Kecamatan 

Tualang Kabupaten Siak melalui proses Implementasi (Pelaksanaan) 

tersebut sangat diperlukan supaya dalam peminjaman peserta UED-SP 

benar-benar mematuhi detail seperti apa maksud, tujuan, fungsi, 

kegunaan dan manfaat UED-SP tersebut ketika peserta UED-SP 

meminjam kepada pengelola UED-SP yang dilakukan oleh anggotanya. 

C.  Konsekuensi  Kebijakan 

Indikator konsekuensi kebijakan dapat dikatakan “Baik” hal ini 

dapat dilihat dari jawaban responden terhadap pernyataan bahwa 

penilaian pelaksanaan program peningkatan keberdayaan masyarakat 

perdesaan melalui UED-SP Di Desa Tualang Kecamatan Tualang 

Kabupaten Siak melalui konsekuensi kebijakan yang di lakukan oleh 

pengelola UED-SP Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak 

terhadap masyarakat peserta UED-SP yang meminjam harus memenuhi 

proses kreteria terlebih dahulu baru bisa diberikan pinjaman. 

D.  Efektivitas dampak Kebijakan 

Indikator konsekuensi kebijakan dapat dikatakan “Baik” hal ini 

dapat dilihat dari jawaban responden terhadap pernyataan bahwa 

penilaian pelaksanaan program peningkatan keberdayaan masyarakat 
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perdesaan melalui UED-SP Di Desa Tualang Kecamatan Tualang 

Kabupaten Siak melalui konsekuensi kebijakan yang di lakukan oleh 

pengelola UED-SP Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak 

terhadap masyarakat peserta UED-SP yang meminjam harus memenuhi 

proses kreteria terlebih dahulu baru bisa diberikan pinjaman. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sejauh mana 

penilaian pelaksanaan program peningkatan keberdayaan masyarakat 

perdesaan melalui UED-SP Di Desa Tualang Kecamatan Tualang 

Kabupaten Siak, dapat ditarik kesimpulan bahwa penilaian pelaksanaan 

program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan melalui UED-

SP Di Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, belum 

terlaksanakan dengan optimal. Karena berdasarkan 4 (Empat) indikator 

yang digunakan peneliti hasilnya termasuk dalam kategori “Cukup 

Baik” Karena masih banyak faktor-faktor yang mempengaruhi 

pelaksanaan program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan 

melalui UED-SP di Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. 

Sehingga perlu kerja sama dari pihak peminjam dengan pengelola 

UED-SP Desa tualang dalam melakukan peminjaman masyarakat harus 

ada iktikad baik untuk melakukan kewajibanya sebagai peminjam, 

sehingga dengan tepat waktunya kewajiban dibayar maka tercapailah 

program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan melalui UED-

SP di Desa Tualang Kecamatan Kabaupaten Siak. 
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6.2 Saran  

Adapun saran-saran yang didapat peneliti berikan sebagai sumbangsih 

terhadap Analisis Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam di 

Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kepada pihak terkait dapat 

menjalankan tugasnya  dengan baik antara lain:   

1. Kepada pengelola UED-SP Desa Tualang kecamatan Tualang  

Kabupaten Siak, agar dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan didalam 

pengelolaan. 

2. Kepada masyarakat Tualang Kecamatan Tualang  Kabupaten Siak,agar 

dapat melaksanakan kewajibannya atas pinjaman yang diberikan oleh 

pengelola UED-SP di Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten 

Siak. 

 

 

 


