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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia,

kemiskinan telah memuat jutaan anak-anak tidak bisa merasakan pendidikan yang

berkualitas kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan, kurangnya akses

pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminansosial dan

perlindungan terhadap keluarga sehingga menyebabkan jutaan rakyat dalam

memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas.

Sasaran kebijakan pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf

kehidupan masyarakat, yang berorientasi pada peningkatan pendapatanmasyar

akat terutama yang mempunyai keterbatasan ekonomi. Pemerintah Daerah

bertekad untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia dengan berbagai cara.

Penanggulangan kemiskinan sudah menjadi program vital pemerintah dalam

menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan. Kemiskinan terus menjadi

masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia, sebagai negara kesatuan Provinsi

Riau yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

tidak luput dari masalah kemiskinan dan pengangguran.Dimana masih banyak

masyarakatnya yang hidup dalam garis kemiskinan.

Oleh karena itu pemerintah harus terus menggalakan program yang biasa

mengentaskan kemiskinan, dengan Pelaksanaan Program Program Pemberdayaan

Desa/Kelurahan (PPD) adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan
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sebagai upaya yang merupakan percepatan penyelesaian rendahnya kesejahteraan

masyarakat yang merupakan kewajiban pemerintah. Sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah dalam pasal 154 yang

berbunyi, tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan

perencanaan pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah

yang berpedoman pada Perundang-Undangan.

Dalam Agenda Nasional (Propenas) dan Keputusan Gubernur provinsi

Riau Nomor 592/IX/2004 dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan di

Provinsi riau melalui Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS/132/III/2005

Tanggal 31 Maret 2005 mengeluarkan kebijakan untuk pelaksanaan Program

Pemberdayaan Desa (PPD) yang dituangkan secara jelas dalam pedoman umum

dan petunjuk teknis serta menunjuk lokasi penerima bantuan dana usaha desa/

kelurahan. Program Pemberdayaan Desa (PPD) adalah program yang bertujuan

untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan

ekonomi masyarakat melalui pemberian Dana Usaha Desa. Penanggulangan

dengan menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan

operasional, merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan

kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Dan pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan telah

melakukan berbagai program diantaranya  program pembangunan nasional, tahun

2000-2004 yang prioritasnya program pembangunan nasional diarahkan pada

upaya penanggulangan kemiskian dan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat,

membuat atau merangsang pertumbuhan usaha kecil, menengah dan koperasi
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dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan nasional

dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan

pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Pembangunan Nasional bertujuan untuk melakukan perubahan sosial

yang meliputi berbagai bidang kehidupan dalam masyarakat bangsa menuju

keadaan yang lebih baik dan maju sesuai dengan cita-cita bangsa. Di dalam

pelaksanaan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, pemerintah

tidak hanya melakukan pembangunan yang bersifat fisik saja, tetapi juga

pembangunan mental manusia Indonesia sehingga menciptakan manusia yang

manusiawi berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta bertakwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keberhasilan pembangunan nasional tentunya

dipengaruhi oleh administrasi yang dijalankan oleh negara tersebut dalam

mengolah sumber daya bahkan beberapa orang ahli menyatakan pendapatnya

bahwa terdapat hubungan timbal balik antara administrasi dan penyelenggaraan

suatu kenegaraan. Begitu juga dengan pembangunan daerah, administrasi

merupakan bagian yang tak terpisahkan oleh sebab itu dalam pelaksanaannya

sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparatur yang ada di dalamnya, sasarannya

adalah manusia yang merupakan kunci dari pelakanaan pembangunan tersebut.

Tujuan evaluasi adalah meningkatkan mutu program, memberikan

justifikasi atau penggunaan sumber-sumber yang ada dalam kegiatan,

memberikan kepuasan dalam pekerjaan dan menelaah setiap hasil yang telah

direncanakan. Suprihanto (1988), mengatakan bahwa tujuan evaluasi :
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a. Sebagai alat untuk memperbaiki dan perencanaan program yang akan

datang, untuk memperbaiki alokasi sumber dana, daya dan manajemen

saat ini serta dimasa yang akan datang,

b. Memperbaiki pelaksanaan dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan

program perencanaan kembali suatu program melalui kegiatan mengecek

kembali relevansi dari program dalam hal perubahan kecil yang terus-

menerus dan mengukur kemajuan target yang direncanakan.

Desa sebagai salah satu entitas pemerintahan terendah dengan jumlah

penduduk yang merupakan kesatuan masyarakat dan bertempat tinggal dalam

suatu wilayah yang merupakan kesatuan organisasi pemerintahan terendah di

bawah Camat, yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

Dalam hal ini, desa memiliki kewenangan yang cukup luas dan menjadi tempat

paling tepat bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan kepentingannya guna

menjawab kebutuhan kolektif masyarakat. Desa berhak melaksanakan pembangu

nan disegala bidang sebagai satu sistem perencanaan pembangunan daerah

kabupaten/kota menyrahkan sepenuhnya kepada desa mengenai pelaksanaan

program ekonomi desa. Untuk melaksanakan tugas yang begitu banyak, maka

dalam setiap desa ada Kepala Pemeintahan yang disebut kepala desa atau Lurah

sebagai sebagai pelaksanaannya. Dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang

pemerintah daerah dalam pasal 206 menyebutkan tentang kewenangan desa

mencakup rusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.

1. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota

diserahkan pengaturannya kepada desa.
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2. Bantuan dari pemerintah propinsi atau bantuan pemerintah.

3. kabupaten/kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan

prasarana, serta sumber daya manusia.

4. Urusan pemerintahan lainnya oleh peraturan perundangan di serahkan

kepada desa.

Bila kita melihat urusan pemeintahan yang dikelola oleh desa sebagaimana

yang telah diuraikan diatas, bahwa desa berhak bahwa desa berhak

menyelenggarakan, mengatur dan membuat kebijakan dalam membangun desa.

Kepala desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat memiliki kewenangan

dan legitimasi yang cukup kuat untuk membawa desanya kearah yang

dikehendaki. Dalam hal ini, Pemerintah desa berhak merencanakan pembangunan

ekonomi untuk memajukan desa, dalam rangka menyelenggarakan pemerintah

desa disusun perencanaan pembangunan ekonomi sebagai satu kesatuan dalam

sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota, pembangunan ekonomi

yang dimaksud disusun oleh pemerintah desa dan partisipasi seluruh masyarakat

pembangunan ekonomi merupakan salah satu wujud nyata dalam upaya

pemberdayaan masyarakat yang tentunya dengan menggunakan kriteria, kajian

pembangunan masyarakat dapat dibedakan dalam fokus perhatian pembangunan

masyarakat yang diselenggarakan oleh negara, masyarakat dan dunia usaha.

Konsentrasi pembangunan masyarakat yang diselenggarakan negara dapat

mencurahkan perhatiannya pada kebijakan-kebijakan dan program-program

pembangunan masyarakat, lembaga penyelenggara baik departemen, lintas

departemen dan non departemen.
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Walaupun konsentrasinya berbeda, tetapi pada prinsipnya pembangunan

masyarakat pada sektor apapun mengandung keempat unsur yang menjadi

kerangka dasarnya yaitu sebagai proses perubahan, menciptakan hubungan serasi

antara kebutuhan dan sumber daya, pengembangan kapasitas dan bersifat

multidimensi. Mengacu kepada UU No.32 tahun 2004 di Desa Limau Manis

Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar terdapat satu program pemberdayaan

ekonomi masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa bekerjasama

dengan lembaga Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam(UED-SP). Pengelola

UED-SP ini dilakukan melalui forum musyawarah desa yang dipimpin oleh

Kepala Desa/Lurah dan difasilitasi oleh Pendamping Desa bersama Kader

Pembangunan Masyarakat,  Selanjutnya Pengelola UED-SP harus mendapat

pengesahan dari Bupati/Wali Kota. Program kemitraan UED-SP akan melibatkan

pihak swasta, dunia usaha, perbankan, LSM, Perguruan Tinggi dan pihak lain

yang dapat mendukung pengembangan fungsi dan peran UED-SP sebagai

lembaga keuangan milik desa. Pengelola UED-SP terdiri dari warga Masyarakat

Desa/Kelurahan yang berdomisili tetap di desa/kelurahan bersangkutan dan dapat

dipercaya dengan tingkat pendidikan minimal tamatan SLTA serta dipilih dalam

forum musyawarah desa yang dihadiri oleh seluruh unsur masyarakat

Desa/Kelurahan.

Dalam mengukur kemiskinan di Indonesia, badan Pusat Statistik (BPS)

menggunakan pengeluaran sebagai indikator hidup layak (well-being). Garis

kemiskinan yang dipakai adalah garis kemiskinan absolut yang didasarkan pada

konsep pemenuhan kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan
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membandingkan tingkat pendapatan orang atau keluarga dengan tingkat

pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum,

berdasarkan penggolongan ini maka dikenal kemiskinan absolut dan kemiskinan

relatif. Kriteria masyarakat miskin adalah sebagai berikut :

1. Secara politik: tidak memilikinya akses keprosesan pengambilan

keputusan yang menyangkut hidup mereka.

2. Secara Sosial: tersingkirnya dari institusi utama masyarakat yang ada.

3. Secara Ekonomi: rendahnya Sumber daya Manusia (SDM) termasuk

kesehatan, pendidikan, keterampilan yang berdampak pada penghasilan.

4. Secara budaya dan tata nilai: terperangkap dalam budaya rendahnya SDM,

seperti rendahnya etos kerja, berfikir pendek, fanatisme.

5. Secara lingkungan hidup: rendahnya kepemilikan aset fisik termasuk aset

lingkungan hidup, seperti air bersih dan penerangan (Tim Crescent 2003

:1)

Dengan demikian, penduduk dengan pengeluaran perkapita perbulan di

bawah garis kemiskinan disebut miskin hidupannya sekalipun ada usaha dari

pihak lain yang membantunya, didesa limau manis masih banyak masyarakat

yang hidup digaris kemiskinan yang dilihat dari garis kemiskinan absolut, yang

mana ketidak mampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar, atau

kebutuhan primer, hal ini dapat dilihat dari tabel 1.1 :
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Tabel 1.1 Jumlah Masyarakat Miskin di Desa Limau Manis Dilihat Dari
Data BPS

NO NAMA DUSUN
JUMLAH KEPALA
KELUARGA ( KK )

1 Dusun limau pandak 12
2 Dusun 1 kobun 59
3 Dusun pulau pandak 4

3 65
Sumber : Desa limau manis kecamatan Kampar kabupaten Kampar

Bila kita melihat tabel I.I diatas kehidupan masyarakat di Desa Limau

Manis, masih banyak yang hidup dalam kemiskinan, hal ini dapat dilihat dari mata

pencarian mereka yang tidak menetap, Mata pencaharian masyarakat banyak

didominasi oleh petani kebun karet dan kebun sawit, perikanan yaitu kerambah.

Peternakan sapi dan kerbau, Dagang harian dan keliling. Ada juga yang bersawah

tadah hujan, palawija, industri rumah tangga, yang berpenghasilan tidak cukup

memenuhi kebutuhan hidup, dengan penghasilan mereka yang sedikit tentu tidak

mencukupi kebutuhan pokok keluarga mereka sehari-hari.

Masyarakat seperti inilah yang butuh bantuan dan uluran tangan dari

pemerintah melalui program pemberdayaan desa. Nanun kenyataannya

berdasarkan tinjauan riset penulis di Desa Limau Manis, Penulis mendapatkan

bahwa program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dibuat oleh pemerintah

bekerja sama dengan UED-SP belum menyentuh masyarakat miskin, malahan

banyak dimanfaatkan oleh masyarakat kelas menengah keatas bahkan ada juga

pegawai negri sipil (PNS). Berdasarkan Observasi melalui wawancara dengan

Pengurus UED-SP Bapak Sofyan pada Tanggal 08 Maret 2014).

Kesenjangan tersebut dilihat sebagai akibat dari hasil pembangunan yang

kurang menyentuh kepentingan masyarakat pada tingkat bawah. Hal itu
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merupakan akibat dari adanya tindakan diskriminasi dalam suatu masyarakat,

seperti masyarakat kelas ekonomi rendah, kelompok minoritas etnis, wanita,

populasi lanjut usia, masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, serta

masyarakat pada daerah tepencil adalah orang-orang yang mengalami

ketidakberdayaan. Evaluasi Program Usaha Ekonomi Desa  adalah Sebagai

Berikut :

1. Memberikan pinjaman uang untuk kegiatan usaha ekonomi masyarakat

desa limau manis yang dinilai produktif.

2. Menerima simpanan uang dari masyarakat desa sebagai anggotta UED-SP

Delima dalam usahanya.

3. Melakukan koordinasi dengan lembaga perbankan/perkreditan lainnya

dalam pelaksanaan sipan pinjam.

Sasaran yang akan dicapai dari Program ini adalah :

1. Berkembangnya iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi

perdesaan/kelurahan yang sehat dan berdaya saing tinggi

2. Terpenuhnya kebutuhan dasar sarana dan prasarana penunjang ekonomi,

pendidikan dan  ifra struktur desa/kelurahan melalui pembangunan yang

tumbuh dari bawah (Bottom Up) yang diimplementasikan oleh seluruh

dinas instasi sektoral baik provinsi dan kabupaten/kota.

3. Melembagakan system perencanaan partisipatif dilingkungan

pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota melalui peran aktif dinas dan

sektoral.
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Pemerintah Desa Limau Manis telah membuat sebuah program, tetapi

program tersebut tidak ada perencanaan kegiatan yang tersusun dengan baik dan

tepat tentang bagaimana caranya meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat,

sehingga masyarakat tidak menjadi sejahtera. Program tersebut hanya di buat

tetapi pasif dalam melakukan usaha perbaikan terhadap keadaan ekonomi

masyarakat, masyarakat menganggap program pemberdayaan desa UED-SP

hanyalah sebagai sarana untuk meminjam uang saja, dan uang tersebut bukanlah

digunakan untuk membangun usaha malahan untuk keperluan lainnya.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, ternyata ada beberapa

permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat

usaha ekonomi desa-simpan pinjam (UED-SP) di Desa Limau manis Kecamatan

Kampar Kabupaten Kampar. Permasalahan-permalahan tersebut adalah sebagai

berikut

1. Masih rendahnya kinerja petugas dalam melakukan survey membuat

sebagian besar masyrakat banyak yang memanfaatkan kesempatan

tersebut. Hal ini bisa dilihat dari masyarakat yang sudah Pegawai Negeri

Sipil (PNS), pengusaha yang berusaha untuk berbohong kepada petugas

dan membuat laporan palsu mengenai profesinya, padahal evaluasi

program pemberdayaan UED-SP diperuntukkan kepada masyarakat

ekonominya lemah, bukan kepada masyarakat menengah keatas  hal ini

dikarenakan petugas tidak selektif dalam melakukan survey kepada calon

penerima bantuan UED-SP. (Berdasarkan Observasi melalui

wawancara dengan Pengurus UED-SP Bapak Sofyan pada tanggal 08

Maret 2014).
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2. Penggunaan dana bantuan UED-SP tidak sesuai dengan tujuan program,

dimana bantuan penyaluran dana dari UED-SP kepada masyarakat yang

membutuhkan cendrung membuat sebagian masyrakat berbondong-

bondong untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Akibatnya  banyak

penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan program dari UED-SP

tersebut, Hal ini bisa dilihat dari kasus yang terjadi ditengah-tengah

masyarakat desa limau manis dimana sebagian masyarakat yang

meminjam dana UED-SP bukan untuk membangun usaha tetapi untuk

keperluan lain seperti membeli kendaraan dan membangun rumah

akibatnya usaha yang diajukan dalam bentuk proposalnya fiktip dan

kemudian terjadi kemacetan pembayaran. (Berdasarkan Observasi

dilapangan melalui wawancara dengan Pengurus UED-SP Bapak

Sofyan pada Tanggal 08 Maret 2014).

3. Tidak adanya transparansi oleh petugas UED-SP, dimana Usaha ekonomi

desa-simpan pinjam (UED-SP) yang dianggap masyarakat tidak berhasil

dapat dilihat dari banyaknya masyarakat penerima UED-SP bukan

masyarakat yang ekonominya lemah, tapi banyak dimamfaatkan oleh

masyarakat kelas menengah keatas,  hal ini dapat dilihat dari tabel 1.2 :

Tabel 1.2 Jumlah Pemanfaat UED-SP Delima dengan Jenis Usaha Tahun
2010-2014.

No JENIS USAHA
JUMLAH

PEMANFAAT
JUMLAH DANA TEREALISASI

ANGSURAN
Pokok bunga

1 Perdangagan 213 1.665.000.000 1.274.500.000 834.505.000 159.123.200
2 Pertanian 0 0 0 0 0
3 Perkebunan 22 170.500.000 110.000.000 74.941.000 14.736.600
4 Perikanan 0 0 0 0 0
5 Peternakan 0 0 0 0 0
6 Industri Kecil 4 30.000.000 11.000.000 11.000.000 2.008.800
7 Jasa 12 88.000.000 30.000.000 30.000.000 5.854.000

JUMLAH 251 1.934.500.000 1.425.500.000 950.446.000 181.722.600
Sumber:UED-SP DELIMA 2014
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Berdasarkan tabel I.2 di atas dapat dilihat bahwa ada 213 pemamfaat

UED-SP delima desa limau manis yang berpropesi sebagai pedagang, perkebunan

22 orang, industri kecil 4 orang dan jasa 12 orang, sedangkan dari pemerintah,

masyarakat miskin berpropesi sebagai palawijat, petani dan lainnya sama sekali

tidak merasakan atau mendapat pemberdayaan dari pemerintah. Program kerja

yang dicanangkan oleh UED-SP Delima desa limau manis kecamatan kampar

kabupaten kampar pelaksanaannya masih sangat jauh dari yang diharapkan.

Progam pemberdayaan desa UED-SP adalah program pemberdayaan terhadap

masyarakat miskin, namun pelaksanaan UED-SP DELIMA di desa limau manis

kecamatan kampaar kabupaten kampar belum sesuai dengan yang diharapkan.

Tabel 1.3 Tingkat Pengembalian Pinjaman Pada UED-SP Tahun 2010-2014
dapat dilihat pada tabel berikut ini  :

Sumber : Desa Limau MANIS Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

Berdasarkan tabel I.3 di atas dapat dilihat bahwa tingkat

pengembalian 98%,  tingkat tunggakan 2%, jumlah peminjam ada 258,

dimana laki-laki sebanyak 171 orang dan perempuan 87 orang, Peminjam

lunas sebanyak 143 orang, Peeminjam Belum Lunas sebanyak 115 orang,

Nilai jatuh tempo sebanyak Rp. 10.610.600, Dan Jumlah tunggakan Rp.

28.867.678. program kerja yang dicanangkan oleh UED-SP Delima desa

NO. PENGEMBALIAN PINJAMAN PERSENTASE
1 Tingkat Pengembalian 98%
2 Tingkat Tunggakan (NPL) 2%
3 Jumlah Peminjam 258 orang
4 Laki-laki 171 orang
5 Perempuan 87 orang
6 Peminjam Lunas 143 orang
7 Peminjam Belum Lunas 115 orang
7 Nilai Jatuh Tempo Rp. 10.610.600
9 Jumlah Tunggakan Rp.28.867.678
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limau manis keecamatan kampar kabupaten kampar pelaksanaannya masih

sangat jauh dari yang diharapkan. Progam pemberdayaan desa UED-SP

adalah program pemberdayaan terhadap masyarakat miskin, namun

pelaksanaan UED-SP DELIMA di desa limau manis kecamatan kampar

kabupaten kampar belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat

dilihat di tabel I.3 diatas.

4. Rendahnya pengawasan dari UED-SP

Rendahnya pengawasan dari pihak Pemerintah Daerah, Tim audit

dan Pemerintah Pusat, membuat pelaksanaan Evaluasi Program

Pemberdayaan Masyarakat  usaha ekonimi desa-simpan pinjam (UED-SP)

di Desa Limau manis Kecamatan  Kampar Kabupaten Kampar, tidak dapat

berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan semua pihak.

Mestinya program ini diawasi dengan baik oleh pihak pemerintah daerah

agar terlaksana dengan baik, sesuai dengann sasaran utama dan tidak

terjadi indikas kecurangan dan penyimpangan di lapangan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan Evaluasi

Program  usaha ekonimi desa-simpan pinjam (UED-SP) di Desa Limau manis

Kecamatan  Kampar Kabupaten Kampar. masih banyak mengalami permasalahan

dan belum terealisasi dengan baik sehingga dianggap perlu perbaikan lebih lanjut

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas yang memerlukan bantuan

usaha ekonomi desa-simpan pinjam (UED-SP) tersebut. Dari latar belakang dan

fenomena–fenomena yang ada di Desa Limau Manis maka penulis tertarik untuk

mengadakan penelitian yang berjudul: EVALUASI PROGRAM USAHA
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EKONOMI DESA SIMPAN-PINJAM (UED-SP) DI DESA LIMAU MANIS

KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka penulis menggangkat masalah

sebagai bahan penelitian yaitu: BagaimanaEvaluasi Programusaha ekonomi

desa Simpan pinjam (UED-SP) Di  Desa Limau Manis Kecamatan Kampar

Kabupaten Kampar.

1.3 Tujuan Penelitian dan Mamfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui evaluasi Program usaha ekonomi desa Simpan

pinjam (UED-SP) Di  Desa Limau Manis Kecamatan Kampar

Kabupaten Kampar.

b. Untuk mengetahui permasalahan yang mempengaruhi pelaksanaan

Evaluasi Program usaha ekonomi desa Simpan pinjam (UED-SP)

Di  Desa Limau Manis Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

a. Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan informasi Program

Usaha Ekonomi desa Simpan pinjam (UED-SP)

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan

referensi kepada pihak lain yang ingin meneliti dengan pokok

permasalahan yang sama.
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c. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk

mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama mengikuti

perkuliahan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah,

perumusan masalah, tujuan dan manfaat serta sistematika

penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Pada Bab ini penulis akan mengemukakan teori-teori yang

relevan dengan judul penelitian sebagai landasan dalam

pembahasan skripsi.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam  Bab ini berisikan uraian mengenai metode penelitian,

yaitu mengenai lokasi penelitian, jenis, dan sumber data dan

metode pengumpulan data serta analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini menguraikan sejarah dari Desa Limau Manis

Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Letak Geografis, Kodisi

Masyarakat Desa Limau Manis, Fasilitas Keagamaan Desa

Limau Manis.dan Keberadaan Kantor UED-SP DELIMA.
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BAB V : HASIL DARI PEMBAHASAN PENELITIAN

Bab ini nantinya membahas serta menjelaskan hasil penelitian

yang telah dilakukan oleh penelitian.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil

penelitian yang telah dilakukan.


