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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penjabaran penelitian yang dilakukan dapat diambil 

kesimpulan bahwa:  

1. Dari beberapa program yang ada di PNPM Mandiri Pedesaan Desa 

Plosokandang kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung yang 

mempunyai peranan langsung terhadap peningkatan UMKM adalah 

Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Karena dengan adanya pinjaman ini, 

masyarakat khususnya para pelaku UMKM dapat mengembangkan usaha 

yang telah dijalankan dengan adanya tambahan modal.  

2. Kendala dalam peningkatan UMKM di Desa Plosokandang ini antara lain 

karena masih kurang optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh PNPM 

Mandiri Pedesaan, waktu pencairan pinjaman yang diajukan masih terasa 

lama oleh masyarakat, kurangnya keaktifan masyarakat dalam mengikuti 

musyawarah yang telah diagendakan oleh PNPM Mandiri Pedesaan serta 

karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan dana 

pinjaman dari PNPM Mandiri pedesaan ini.  

3. Adapun tinjauan ekonomi islam terhadap program PNPM Mandiri 

Pedesaan dalam upaya peningkatan UMKM di Desa Plosokandang 

khususnya simpan pinjam Perempuan ini adalah cukup baik, karena di 

dalam pemberian pinjaman terdapat unsur tolong menolong antara pihak 

pemberi pinjaman kepada pihak yang meminjam dana (masyarakat). Dan 
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masyarakat yang meminjam tidak merasa diberatkan dengan balas jasa 

yang diberikan berupa bunga.  

 

B. Saran 

Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan Usaha Mikro 

Kecil Menengah di Desa Plosokandang, maka setelah peneliti melakukan 

penelitian ada beberapa rekomendasi yang peneliti sarankan yang bersifat 

konstruktif sebagai acuan bagi pengelola PNPM Mandiri Pedesaan agar 

kedepannya diharapkan PNPM Mandiri Pedesaan ini lebih dapat berperan 

untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat pedesaan 

serta lebih optimal lagi dalam upaya peningkatan UMKM di Desa 

Plosokandang seperti :  

1. Agar waktu pencairan pinjaman yang diajukan masyarakat khususnya para 

pelaku UMKM lebih dipercepat lagi waktu pencairannya.  

2. Agar kedepannya PNPM Mandiri Pedesaan lebih optimal lagi dalam 

mensosialisasikan program-programnya kepada masyarakat. Sehingga 

lebih banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaat dengan adanya 

program ini.  

3. Mengembangkan program ini dengan program-program lain yang 

bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih banyak lagi, agar 

lebih banyak masyarakat yang merasakan hasil dan manfaat dari program 

ini.  
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4. Saran kepada pemerintah, agar proporsi anggaran untuk simpan pinjam 

lebih ditingkatkan. Hal ini dibutuhkan supaya upaya pemberdayaan dan 

peningkatan dari usaha mikro menjadi kecil, dari kecil menjadi menengah 

dan dari menengah menjadi besar bisa terwujud, sehingga pada akhirnya 

kesejahteraan masyarakat bisa diraih. 

 


