
73 
 

 BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A.  Kesimpulan  

 Pembinaan Usaha Kecil Kerajinan Tenun Songket Oleh Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, dapat dikategorikan 

Baik. Hal ini dilihat dari usaha-usaha pembinaan yang diberikan oleh 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru telah dilaksanakan 

berupa: 

1. Pembinaan yang diberikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Kota Pekanbaru dengan cara memberikan pelatihan kepada pengrajin 

tenun songket. Disamping itu dapat dilihat bahwa pembinaan yang 

dilaksanakan dinilai telah berjalan dengan baik. Sehingga Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru secara langsung telah 

melakukan pembinaan kepada industri kecil kerajinan tenun songket 

dalam mendukung kegiatan industry kecil kerajinan tenun songket 

dalam mengikutsertakan kegiatan pameran untuk memasarkan 

peningkatan program industry kerajinan tenun songket. Dengan 

kegiatan pembinaan yang dilakukan dapat meningkatkan hasil 

produksi. Pembinaan yang dilakukan berikutnya sebagai usaha 

pemerintah yang diberikan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota 

Pekanbaru kepada industry kecil kerajinan tenun songket di Kota 
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Pekanbaru adalah dengan memberikan bantuan pengadaan sarana 

produksi dan pengolahan serta bahan baku. 

2. Dalam melaksanakan pembinaan Usaha Kecil Kerajinan Tenun 

Songket yang ada di Kota Pekanbaru sudah dalam kategori baik 

dengan nilai persentase rata-rata sebesar 67%, sedangkan faktor 

penghambat dalam melaksanakan pembinaan yang sering terjadi dan 

dihadapi adalah mulai dari ketersediaan bahan baku, peralatan dan 

mesin tenun yang masih bersifat tradisional, dan masih rendahnya 

minat sumber daya manusia untuk menenun songket 

3. Pada umumnya permasalahan yang dihadapi oleh usaha kecil 

kerajinan tenun songket  berupa terbatasnya jumlah modal dalam 

pengembangan usaha kecil kerajinan tenun songket. Sumber Daya 

Manusia (SDA) yang terbatas juga menjadi kendala yang dihadapi 

oleh usaha kecil kerajinan tenun songket, dimana banyak generasi 

muda yang tidak mau melanjutkan usaha tersebut serta sulitnya para 

pengusaha kecil dalam memasarkan produknya. Selain itu kurangnya 

sarana dan prasarana dalam pengembangan produksi juga menjadi 

kendala utama bagu pemilik usaha kecil kerajinan tenun songket yang 

ada di Kota Pekanbaru. 

4. Pelatihan yang diberikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan baik meski masih ada beberapa 

pengrajin yang masih mengeluhkan kurangnya pelatihan dan sarana 

pelatihan yang mereka dapatkan. Bantuan produksi dan pengolahan 
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yang diberikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota 

Pekanbaru juga sudah berjalan dengan baik meskipun masih ada 

pengrajin yang masih mengharapkan bantuan dari Dinas Perdagangan 

dan Perindustrian Kota Pekanbaru untuk pengadaan sarana dan 

prasarana, bahan baku dan bahan penolong lainnya dalam membantu 

meningkatkan hasil produksi mereka. Sedangkan yang masih 

banyaknya keluhan dari pengrajin adalah pada bantuan promosi. 

Beberapa pengrajin masih mengeluhkan kurangnya bantuan dari Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam membantu 

memasarkan produk mereka. Banyak pengrajin yang masih kesulitan 

dalam manajemen pemasaran, sehingga mereka hanya memproduksi 

kain songket ketika ada pesanan dari pihak lain. 

 

B. Saran 

Dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas, selanjutnya penulis 

memberikan saran-saran sebagai pertimbangan kepada Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru demi tercapainya 

pembinaan yang baik. Adapun saran-saran tersebut yaitu : 

1. Perlunya ditingkatkan pendidikan dan latihan bagi aparat Pembina 

dan pelau industri kecil kerajinan tenun songket secara 

berkelajutan sesuai kebutuhannya, agar pembinaan industri kecil 

dapat terus mencapai hasil yang baik. Dan perlu ditingkatkannya 
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sarana dan prasarana produksi untuk dapat menunjang kegiatan 

produksi bagii pemilik usaha kecil. 

2. Pelrunya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru 

untuk meningkatkan, memfasilitasi dan membantu pelaku industri 

kecil dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku, alat-alat penunjang 

produksi dan alat penolong produksi lainnya karena masih banyak 

pengrajin yang masih kesulitan dalam pengadaan bahan baku 

produksi bagi usaha mereka. 

3. Pelakasanaan pembinaan dibidang promosi dan pemasaran yang 

telah diberikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota 

Pekanbaru kepada pengusa kecil harus ditingkatkan, seperti 

diadakannya pameran secara berkala, menyediakan rumah dagang 

dan membantu meningkatkan manajemen pemasaran bagi pemilik 

usaha kecil kerajinan tenun songket sehingga pelaksaan pemasaran 

dapat dijalankan dan produk yang telah dihasilkan dapat mudah 

dipasarkan. 


