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BAB VI 

PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya 

maka dalam bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan memberikan 

saran-saran yang diharapkan akan memberikan manfaat untuk pelaksanaan 

program kelompok usaha bersama (KUBE) ini dikemudian hari : 

6.1. Kesimpulan  

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian dengan judul Analisis 

Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Bantan Tengah 

Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut : 

1. Dalam pelaksanaan program KUBE di Desa Bantan Tengah Kecamatan 

Bantan Kabupaten Bengkalis ini terlaksana “cukup baik”. Hal ini 

dikarenakan masih ada terdapat beberapa program yang belum 

terealisasikan dengan baik, masih banyak terdapat berbagai 

hambatan.Karena untuk keberhasilan pelaksanaan program kube dapat 

dilihat dari terjadinya kesesuaian antara pelaksanaan, tujuan, dan sasaran 

berdampak/hasil yang positif bagi pemecahan permasalahan yang 

dihadapi. Dari beberapa hasil pemaparan dapat dikemukakan bahwa pada 

dasarnya pelaksanaan “cukup baik”, Tetapi dalam pelaksanaan tidak 

terlepas dari hambatan-hambatan yang dihadapi. Permasalahan yang masih 

menghambat dalam pelaksanaan KUBE dapat dilihat dari permodalan, 

minat masyarakat yang masih kurang serta pengawasan dari pihak terkait 
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yang masih belum maksimal. Dalam penelitian ini, penulis melihat bahwa 

masih banyak permasalahan yang ada dilapangan yang bisa menjadi 

kendala dalam pengembangan setiap KUBE. Namun tentu sudah ada 

dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya KUBE. 

Karena bisa untuk menambah wawasan didalam bidang usaha.  

2. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan program KUBE ini 

adalah,seperti : 

1. Kurangnya modal usaha yang diberikan oleh pemerintah.Modal 

menjadi segala sesuatu yang diberikan dan dialokasikan kedalam suatu 

usaha dan atau badan yang gunanya untuk menjalankan apa yang 

diinginkan. Kelompok usaha bersama mendapatkan modal dari dinas 

sosial kabupaten bengkalis masih belum cukup untuk pengembangan 

usaha kelompok karena modal yang dibutuhkan besar dan bahan 

pokok yang mahal. 

2. Kurangnya fasilitas dalam proses kegiatan KUBE. 

3. Rendahnya minat masyarakat dalam meningkatkan program yang 

dijalankan oleh setiap KUBE yang ada di Desa Bantan Tengah.  

4. Kurangnya pengawasan dari pemerintah desa. Sehingga mereka 

kesulitan dalam mencari solusi dan melakukan penyelesaian. 

Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan program kube sehingga 

jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kube pemerintah desa 

justru menanggapinya sangat lambat bahkan cenderung tidak 

memperhatikan kelompok usaha tersebut. 

 



 

 
 

89 

6.2. Saran 

Adapun saran penulis mengenai Pelaksanaan Program Kelompok Usaha 

Bersama (KUBE) Di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten 

Bengkalis adalah sebagai berikut : 

1. Penulis menyarankan untuk Dinas Sosial agar meningkatkan fasilitas 

pendukung dan penambahan modal. 

2. Penulis menyarankan kepada Dinas Sosial serta pemerintah desa untuk 

meningkatkan pengawasan dalam program KUBE tentang usaha masyarakat 

yang dijalankan berkembang atau belum. 

3. Penulis menyarankan agar anggota KUBE bisa menjalankan usahanya 

walaupun dengan biaya modal yang diberikan pemerintah sedikit, tetapi tetap 

bias menjalankan usahanya dan tidak terpaku dalam bantuan pemerintah. 

 

 


