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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pembahasana dan penelitian dari setiap bab di 

atas maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:   

1. Efektivitas Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Unit Pengelola 

Kegiatan (UPK) di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul ini 

tergolong efektif dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 

3 poin. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) membantu meningkatkan dan 

tumbuhnya usaha kecil dan menengah (UKM) yang ada pada 

masyarakat perdesaan, yang selama ini hanya mengharap dan 

bergantung pada pinjaman dan kekurangan modal, sehinggan 

masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok dan dapat 

meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga masyarakat 

memperoleh kesejahteraan.  

2. Berdasarkan uji regresi linear berganda dimana uji ini dilaksanakan 

antara variabel bebas yaitu program spp (x1), perencanaan (x2) dan 

pelaksanaan (x3) terhadap kesejahteraan anggota spp. Hal ini dapat 

dilihat pada uji F dimana nilai F hitung lebih besar dari F table, maka 

Program SPP, Pelaksanaan dan Perencanaan berpengaruh positif 

terhadap Kesejahteraan Anggota SPP di Kecamatan Panggang 

Kabupaten Gunung Kidul, tidak hanya kebutuhan material tetapi 

kebutuhan spiritual juga terpenuhi. Dengan adanya program simpan 
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pinjam perempuan (SPP) Unit Penanggulangan Kegiatan (UPK) di 

Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul semua berharap agar 

kegiatan ini dapat terlaksana dan berjalan lancar menuju masyarakat 

sejahtera da mandiri.  

B. Saran 

1. Untuk Kantor UPK-PPM di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung 

Kidul berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti hanya 

mengingatkan untuk selalu meningkatkan dan melakukan perbaikan 

program yang ada di UPK serta mempertahankan karna implementasi 

program telah tergolong efektif, karena variable peogram spp, 

perencanaan dan pelaksanaan sangat berpengaruh terhadap 

peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama para anggota Simpan 

Pinjam Perempuan (SPP), dan juga dapat meningkatkan sosialisasi 

terhadap masyarakat karna belum semua yang mengerti dan tau akan 

program yang ada di Unit Pengelola Kegiatan (UPK).  

2. Bagi pemerintah desa agar lebih meningkatkan kerja sama, membantu 

program Unit Pengelola Kegiatan di Kecamatan Panggang dan 

menjadin komunikasi yang baik dengan tim Unit Pengelola Krgiatan 

(UPK) agar dana yang disediakan dan di cairkan pemerintah tidak 

menjadi salah sasaran.  

3. Bagi masyarakat agar dapat memanfaatkan program yang ada di UPK 

untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki perekonomian 

keluarga sebaik mungkin terutama untuk program SPP.  
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4. Untuk peneliti yang akan datang semoga bias menjadi gambaran buat 

penelitian yang sama, sekiranya peneliti yang akan dapat dapat 

melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenaik efektivitas 

program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) terhadap kesejahteraan 

anggota SPP. Dapat juga mengambil variable yang beda agar 

mengetahui semakin banyak apa saja yang berpengaruh positif 

terhadap kesejahteraan ekonomi terutama di perdesaan. 

 


