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BAB VI 

PENUTUP 

 

1.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dari hasil penelitian dampak pengelolaan dana pemberdayaan 

ekonomi masyarakat (PEM) terhadap usaha ekonomi masyarakat di Kelurahan 

Fontein, Kecamatan Kota Raja Kota Kupang adalah sebagai berikut: 

1. Penyaluran dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) merupakan 

dana bantuan tanpa bunga yang disalurkan oleh pemerintah kota kepada 

masyarakat yakni pelaku usaha melalui Fasilitator Kelurahan untuk 

mengembangkan usaha ekonomi masyarakat. Berdasarkan data bahwa 

penyaluran dana PEM yang dilakukan pemerintah kepada Kelurahan 

Fontein selama 3 tahap dan digulirkan kepada pelaku usaha dilakukan 

selama 11 tahap dapat berjalan dengan baik walalupun ada yang 

mengalami kendala. 

2. Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan teknik analisi deskriptif 

kualitatif yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap 

pelaku usaha, dinyatakan bahwa dampak dana PEM terhadap usaha 

ekonomi masyarakat berdampak baik. dana tersebut sangat membantu 

pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. 

3. Berdasarkan hasil penelitian dengan melakukan wawancara dengan 

pengelola dana PEM yaitu Fasilitator Kelurahan bahwa kendala-kendala 

yang dialami oleh pengelola dari data yang didapat ditempat penelitaan 

yaitu pengelola mengalami Kendala berupa tunggakan cicila dana PEM,  

dari pelaku usaha yang menyebabkan dana bergulir terhambat. Kurangnya 
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perhatian perhatian pengelola kepada pelaku usaha mengenai pengelolaan 

dana. 

4. Berdasarkan penelitian dampak dana PEM yaitu berdampak baik terhadap 

usaha ekonomi masyarakat, dalam mengelola usaha. 

5. Berdasarkan penelitian kendala-kendala dalam pengelolaan dana PEM 

terhadap usaha ekonomi masyarakat yaitu, terlambatnya pencairan dana 

yang diajukan pelaku usaha, yang meynyebabkan pelaku usaha lamban 

mengembangkan usahanya. Kurangnya pengetahuan sehingga pelaku usaha 

lalai dalam mengelola dana misalnya kebiasaan berutang. Kurannya 

koneksi antara pelaku usaha dengan pengelola dana PEM tersebut. 

1.2 Saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil penelitian 

ini yaitu sebagai berikut: 

1.    Bagi pemerintah  Kota Kupang khususnya KelurahanFontein, dengan 

adanya penelitian ini diharapkan adanya upaya yang dilakukanya itu 

melakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap pelaku usaha, memberikan 

teguran atau sanksi bagi pelaku usaha yang tidak tepat waktu dalam 

pengembalian cicilan dana. 

2. Bagi pelaku usaha, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 

mengelola dana yang diberikan dengan sebaik mungkin, mengembalikan 

cicilan dana dengan tepat waktu, serta bisa membuat usaha yang 

dijalankan lebih maju lagi. 
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3. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, dengan adanya hasil penelitian ini 

diharapkan bisa dijadikan sebuah bahan referensi untuk kegiatan 

mengajarnya ataupun penelitiannya. Dikarenakan penelitian ini masih 

memiliki kekurangan seperti keterbatasan dalam memperoleh data di 

lapangan dan juga data kualitatif di tempat penelitian. Sehingga peneliti 

selanjutnya diharapkan mampu meneliti dengan menambah data yang 

lebih lengkap dan survei yang baik sehingga mampu memberikan hasil 

penelitian yang lebih baik lagi. 
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