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BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa rumusan masalah dari  Evaluasi

program yang diterapkan oleh pengelola UED-SP Delima, Pada evaluasi program

usaha ekonomi desa simpan pinjam UED-SP Delima di Desa Limau Manis

kecamatan kampar kabupaten kampar, dapat ditarik kesimpulannya adalah Bahwa

Evaluasi kerja program usaha ekonomi desa simpan pinjam UED-SP dalam

penelitian ini di nilai berdasarkan dari indikator

1. Menjelaskan peluang-peluang usaha ekonomi masyarakat desa.

2. Pinjamaan dana bergulir.

3. Meningkatkan pendapatan penduduk desa.

4. Kemandirian.

5. Demokratis.

6. Mempermudah masyarakat untuk menabung.

Berdasarkan enam indikator tersebut diatas menunjukkan bahwa Pada

evaluasi program usaha ekonomi desa simpan pinjam UED-SP Delima  belum

sesuai yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari ketidak berhasilan perogram

UED-SP dalam menjalankan tujuannya yang terdiri dari yaitu : pengurus UED-SP

dalam menjelaskan peluang-peluang  usaha bagi pengembangan ekonomi

masyarakat, UED-SP dapat membantu meningkatkan kesejahteraan    masyarakat

desa, memberikan modal usaha pada  anggota untuk meningkatkan pendapatan,
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membantu meningkatkan modal anggota, kemandirian kewirausahaan bapak / ibu

selama menjadi anggota UED-SP, prosedur pemanfaat UED-SP, program UED-

SP ini dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru dipedesaan, program

UED-SP dapat membantu mengatasi masalah pengangguran dipedesaan sudah

terlaksana sesuai dengan baik, program UED-SP didesa yang  mengajak

masyarakat bekerja sama/gotong royong untuk mengelola keuangan usaha desa,

pengurus UED- SP dalam  keterbukaannya keuangan masyarakat desa, kegiatan

dalam pemeliharaan dan peningkatan kebiasaan gemar menabung dikalangan

masyarakat Desa, solusi yang diberikan pengurus UED-SP terhadap pemannfat

dalam kredit macet dapat dilihat bahwasanya  evaluasi program belum sesuai

dengan  yang diharapkan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat memberikan beberapa

saran yang dapat dijadikan sebagai masukan, yang diantaranya sebagai berikut :

1. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Kampar untuk terlibat aktif dalam

mensosialisasikan program PPD di tengah Masyarakat.

2. Perlu adanya Pelatihan/panduan teknis bagi  Pengelola UED-SP serta

pelaku PPD Desa tentang BUMDes.

3. Adanya Pelatihan Manajemen UMKM bagi Masyarakat baik pemanfaat

UED-SP maupun masyarakat secara umum oleh pemerintah Daerah.


