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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Dinas Koperasi dan UMKM melakukan perannya dalam memberikan 

fasilitas kepada pelaku usaha UMKM untuk menciptakan peluang usaha. 

Dalam pelaksanaannya Dinas Koperasi dan UMKM juga mengalami 

permasalahan. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui wawancara, 

dokumentasi dan observasi yang dilakukan kepada pihak Dinas Koperasi 

dan UMKM Kota Pekanbaru, serta melakukan pengolahan dan analisis data 

,maka diambil kesimpulan: 

1. Bidang UMKM dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan lancar 

sehingga belum dapat terealisasikan dengan baik kepada pelaku usaha,  

sosialisasi yang dilakukan masih belum efektif dikarenakan waktu, 

tempat serta jadwal yang tidak rutin dilaksanakan oleh pihak Dinas 

Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru. Selain itu ada 9 kebijakan yang 

diatur oleh Dinas Koperasi dan UMKM belum sepenuhnya terealisasi 

dengan baik. Namun permasalahan lain muncul juga pada pelaku 

UMKM nya, yang mana lemahnya pengetahuan dan pemahaman 

terhadap teknologi serta latar belakang pendidikan yang rendah yang 

dimiliki pelaku usaha membuat fasilitas yang diberikan Dinas Koperasi 

dan UMKM Kota Pekanbaru kepada pelaku usaha menjadi kurang 

efektif.  
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2. Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Jasa Keuangan dalam pelaksanaannya 

menciptakan klinik konsultasi bisnis, Akan tetapi  mengalami kendala 

yakni terbatasnya waktu untuk melakukan konsultasi dan pembagian 

jadwal konsultasi yang belum jelas. Hal ini membuat pelaku usaha 

menjadi kesulitan dalam menkonsultasikan bisnisnya, Permasalahan yang 

dihadapi mengenai kemitraan kurangnya koordinasi dan saling percaya 

menjadi penyebab hilangnya kemitraan bisnis yang dilakukan, akibatnya 

peluang usaha menjadi berkurang walaupun sudah dimudahkan dengan 

fasilitas yang diberikan. Pelaksanaan event mengalami kendala yakni 

terbatasnya produk yang dapat dipromosikan dalam event, tidak semua 

pelaku usaha dapat mengikuti event tersebut dikarenakan kendala-

kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha UMKM, seperti kuota yang 

terbatas untuk tampil pada event, kurang rasa percaya diri terhadap 

produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM, khawatir tidak menarik dan 

tidak memiliki daya saing dan jual.  

3. Bidang Pelatihan dan Penyuluhan Dinas Koperasi dan UMKM dalam 

pelaksanaannya membatasi jumlah pertemuan yang dilakukan, melainkan 

harus lebih fleksibel dalam melakukan pertemuan. Pelaku usaha sangat 

membutuhkan arahan dari Dinas Koperasi dan UMKM maka dari itu 

sebaiknya pertemuan yang dilakukan bisa lebih sering dan menghadirkan 

mentor yang sesuai dengan bahan ajaran materi yang diberikan. Pelatihan 

juga terhambat dikarenakan gangguan tekhnis dan material yang kurang 

dalam pelaksanaan pelatihan. 
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4. Faktor yang menjadi pendukung peran Dinas Koperasi dan UMKM 

dalam memfasilitasi masyarakat menciptakan peluang usaha antara lain 

adanya koordinasi yang baik antara Dinas Koperasi dan UMKM dengan 

pelaku usaha, permasalahan yang dihadapi bisa terselesaikan berkat kerja 

sama yang dilakukan bersama-sama, pengadaan fasilitas yang memadai 

bagi Dinas Koperasi dan UMKM untuk membantu pelaku usaha, sumber 

dana yang tersedia, akses yang mudah dan tidak berbelit.  

5. Faktor penghambatnya antara lain minimnya informasi yang didapat 

pelaku usaha terkait peluang usaha yang hendak dilakukannya, Sumber 

Dana yang kurang lancar, rendahnya tingkat SDM dalam segi pendidikan 

dan teknologi, masih banyak pelaku usaha yang belum mendaftarkan 

usahanya dan bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM, 

membangun kepercayaan masyarakat untuk mau bekerja sama dalam 

menciptakan lapangan kerja melalui peluang usaha yang dilakukan. 

6.2 Saran 

Saran dan masukan yang diajukan penulis dalam penelitian ini antara 

lain:  

1. Peran yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru 

kepada pelaku usaha UMKM dapat dijaga agar berjalan dengan baik 

dalam mensukseskan pengentasan kemiskinan pada masyarakat 

Pekanbaru melalui fasilitas yang diberikan untuk menciptakan peluang 

usaha. 



 

 

 

 

112 

2. Mencanangkan program baru yang lebih inovatif dan pengadaan 

fasilitas yang lebih baik dan kondusif untuk kedepannya dalam 

meningkatkan peluang usaha kepada masyarakat. 

3. Mengatasi faktor penghambat yang dialami oleh Dinas Koperasi dan 

UMKM dalam membantu masyarakat menciptakan peluang usaha dan 

menjaga serta mengembangkan faktor pendukung yang menjadi Peran 

Dinas Koperasi dan UMKM dalam menciptakan peluang usaha. 

4. Dinas Koperasi dan UMKM seharusnya memberikan sanksi yang tegas 

kepada pelaku usaha yang belum mendaftarkan usahanya kepada Dinas 

Koperasi dan UMKM sebagai upaya dalam pemerataan manfaaat yang 

akan diberikan pemerintah kepada pelaku usaha melalui program-

program yang dicanangkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM. 

5. Pihak pelaku UMKM sebaiknya lebih meningkatkan pengetahuan dan 

pemahamannya serta keinginan tinggi untuk mengikuti setiap program 

yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota 

Pekanbaru. 

 

 


