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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dengan adanya lembaga Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)

membuat masyarakat desa Senggoro merasa sangat terbantu sekali dalam

menjalankan usaha mereka. Ini dikarenakan masyarakat mendapatkan

tambahan modal dari pihak UED-SP untuk modal usaha mereka. Peran

strategis yang dilakukan oleh pihak UED-SP dalam meningkatkan usaha

masyarakat sudah bisa dikatakan berhasil karena pihak UED-SP sudah

berperan aktif dengan melakukan berbagai cara demi meningkatkan

ekonomi masyarakat dari yang sebelumnya. Cara yang dilakukan oleh

pihak UED-SP adalah mengatur suatu kondisi yang tidak memiliki jalan

keluarnya, misalnya saat seseorang kekurangan dana untuk

mengembangkan usahanya namun ia tidak mengetahui langkah-langkah

yang harus dijalani maka pihak UED-SP sebagai lembaga pengelola dana

program ditingkat desa mengambil langkah dengan suatu strategi yang

mampu mengubah keadaan itu menjadi suatu harapan yang nyata dalam

jangka waktu yang pendek. Hubungan yang dilakukan oleh pihak UED-SP

dengan para nasabah sangat dijaga karena hubungan yang baik akan

menghasilkan kinerja yang menguntungkan kedua belah pihak.

2. Adapun Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Peran Strategis dalam

meningkatkan usaha masyarakat baik, karena di dalam pemberian

pinjaman itu terdapat unsur tolong menolong  antara pihak pemberi
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pinjaman kepada pihak yang meminjam dana. Ini merupakan anjuran dari

Allah untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Namun dari sisi

Syariah pinjaman ini bertolak belakang dari sistem Syariah selama ini

karena didalam proses peminjaman ini pihak peminjam dikenakan bunga

dimana bunga yang dimaksud didalam islam adalah riba. Dan riba sangat

dilarang didalam transaksi apapun.

B. Saran

Dengan adanya Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) ini

yang mempunyai peran yang strategis dalam meningkatkan usaha masyarakat

di desa Senggoro, maka setelah penulis melakukan penelitian secara langsung

terdapat beberapa hal yang penulis ingin sampaikan agar kedepannya

diharapkan kepada pihak UED-SP ini untuk dapat lebih berperan untuk

meningkatkan usaha masyarakat dan kemandirian dalam mencapai

kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, seperti :

1. Diharapkan kepada UED-SP, jika memberikan pinjaman kepada

masyarakat hendaknya tidak mencari keuntungan dan mengambil manfaat

didalamnya. Karena itu bertentangan dengan tuntunan Syariah.

2. Diharapkan kepada pengurus  Unit Ekonomi Desa (UED) dapat lebih

meningkatkan kembali kegiatan yang telah dilakukan selama ini dengan

sistem Syariah yang berlaku, agar manfaat dari keberadaaan Unit Ekonomi

Desa (UED-SP) ini dapat lebih dirasakan secara berkelanjutan tahun

ketahun oleh masyarakat desa Senggoro.
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3. Saran penulis kepada aparat Desa, agar mereka membimbing dan

memperhatikan para pengurus Unit Ekonomi Desa (UED) dan para

nasabah dalam menggunakan dana agar tidak terjadi kesalahpahaman antar

kedua belah pihak.

4. Kepada masyarakat Desa Senggoro hendaklah melihat terlebih dahulu apa-

apa yang telah ditetapkan, baik dalam sistem kerjasama maupun dalam

segi ibadah, agar kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran

agama.


