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BAB V  

PENUTUP 

A. Simpulan 

Dari hasil penjabaran penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan 

bahwa: 

1. Pelaksanaan Program dana bergulir Simpan Pinjam (SPP) di kecamatan 

Sungai Pinang sudah berlangsung selama 11 tahun dari 2008 sampain 

sekarang. Sasaran dari pelaksanaan program dana bergulir simpan pinjam 

perempuan (SPP) di Kecamatan Sungai Pinang adalah Rumah Tangga 

Miskin (RTM) dimana mereka membuat proposal dengan berkelompok 

dan mengajukan kepada pihak Dana Amanah pemberdayaan Masyarakat 

(DAPM) kemudian di verifikasi pengajuan proposal tersebut jika sudah 

sesuai dan kemudian baru akan ada pencairan dana. Modal yang diberika 

kepada masyarakat anggota (SPP) akan dipergunakan dengan 

membangun usaha. 

Namun Anggota  Program Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan 

(SPP) dikecamatan sungai pinang tidak semua menggunakan modal 

tersebut untuk usaha tetapi untuk keperluan sehari-hari. 

2. Peranan Program Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang 

dikelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) ini sudah 

berperan langsung untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa 

di Kecamatan Sungai Pinang.  Karena dengan program ini kaum 
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perempuan dapat membangun usaha mandiri sesuai dengan kemampuan 

mereka untuk dapat meningkatkan perekonomian rumah tangga mereka.  

B. Saran 

Dengan adanya Program Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  

ini mempunyai peranan sangat penting dalam meningkatkan 

perekonomian masyarakat desa di Kecamatan Sungai Pinang,  maka 

setelah penulis melakukan penelitian ada rekomendasi yang penulis 

sarankan sebagai acuan 

1. Kepada Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) selaku 

pengelola dari Progr  am Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan 

(SPP) ini agar  kedepannya diharapkan program ini dapat lebih 

berperan dan lebih memperhatikan pemanfaatan modal yang akan 

digunakan para anggota SPP agar tidak ada kendala-kendala untuk 

kedepannya dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa 

dalam mengoptimakan upaya menanggulangi kemiskinan di 

Kecamatan Sungai Pinang. 

2. Kepada Anggota SPP semoga lebih dapat memanfaatkan modal 

dengan semestinya agar perekonomian dapat lebih baik dari 

sebelumnya dan sebaiknya tidak hanya menggunakan modal pinjaman 

untuk hal keperluan sehari-hari saja 

3. Kepada Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian 

tentang pemberdayaan perempuan melalui kegiatan program dana 

bergulir simpan pinjam perempuan (SPP).



 

 

 


