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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan tentang

pelaksanaan Program Daya setelah dianalisis dan diuraikan secara mendalam,

maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut ini :

1. Pelaksanaan Program Daya di Bank BTPN Mitra Usaha Rakyat KCP UMK

Suram mempunyai peran penting dan banyak memberikan manfaat kepada

para nasabah dan UMKM, terutama dalam mengembangkan perekonomian dan

usaha masyarakat.

2. Kendala-kendala dalam mengembangkan perekonomin masyarakat melalui

Program Daya.

a. Kurangnya keaktifan masyarakat terutama para pelaku UMKM dalam

mengikuti pelatihan atau pembinaan yang diagendakan Program Daya

oleh Bank BTPN Mitra Usaha rakyat KCP UMK Suram.

b. Kurang kesadaran masyaraakat dalam memanfaatkan dana dari Program

Daya ini untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha yang telah

mereka jalankan.

c. Masih belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh Bank BTPN

Mitra Usaha Rakyat KCP UMK Suram kepada masyarakat.
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3. Menurut tinjauan Ekonomi Islam terhadap Program Daya pada bank BTPN

Mitra Usaha Rakyat bahwa Program Daya jika dilihat dari tujuan dan manfaat

yang dilaksanakan oleh Bank BTPN KCP UMK Suram di Kecamatan Tapung

Kabupaten Kampar sangat selaras dengan nilai dan ketentuan serta prinsip

yang diajarkan dalam Islam. Namun secara pelaksanaannya, Program Daya

dalam mengembangkan perekonomian masyarakat di Kecamatan Tapung

Kabupaten Kampar bahwa belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena

masih menggunakan sistem bunga dalam penyaluran dana dalam bentuk

pinjaman modal usaha melalui pelaksanaan Program Daya tersebut.

B. Saran

Melalui tulisan ini peneliti ingin mengajukan beberapa saran yang

berhubungan dengan Implementasi Program Daya dalam mengembangkan

perekonomian masyarakat ditinjau menurut ekonomi islam pada Bank BTPN

Mitra Usaha Rakyat  KCP UMK Suram Kecamatan Tapung Kabupaten

Kampar sebagai berikut :

1. Diharapkan pada para pegawai Bank BTPN Mitra Usaha Rakyat  KCP

UMK Suram untuk lebih meningkatkan lagi kinerjanya dan sosialisasi

kepada masyarakat tentang Program Daya ini, karena akan sangat

membantu untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengganguran serta

dapat membantu meningkatkan perekonomian indonesia.
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2. Diharapkan agar para nasabah lebih aktif dalam mengikuti pembinaan yang

telah diagendakan dalam Program Daya oleh Bank BTPN Mitra Usaha Rakyat

KCP UMK Suram.

3. Diharapkan kepada para pembaca semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan

sebagai sumber ilmu pengetahuan tentang implementasi Program Daya yang

ada pada Bank BTPN Mitra Usaha Rakyat.


