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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitiandan pembahansan mengenai Analisis Fungsi 

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Pembinaan Usaha 

Kecil Menengah (UKM), dapat dismpulkan sebagai berikut: 

1. Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam melakukan 

pembinaan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Rokan Hilir sudah terlaksana 

dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang 

UMKM menyatakan pembinaan usaha adalah upaya yang dilakukan oleh 

pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan 

bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha 

kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang 

menjadi usaha menengah. 

2. Dalam melaksanakan pembinaan UKM yang ada Di Kabupaten Rokan Hilir 

sudah dalam kategori baik  dengan nilai presentase rata-rata sebesar 75,92%,, 

sedangkan faktor pengahambat pelaksanaan yang sering terjadi dan dihadapi 

oleh Dinas Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Men’engah) Kabupaten Rokan 

Hilir adalah mulai dari ketersediaan bahan baku, periode waktu atau umur 

konsumsi hingga cara penanganannya, masih rendahnya kualitas sumber daya 

manusia (SDM) dan lemahnya jaringan.” 

3. Pada umumnya permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Kecil dan Menengah 

(UKM), dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu kendala internal dan 
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eksternal. Terbatasnya jumlah modal merupakan kendala utama dalam 

pengembangan usaha UKM. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Terbatas 

Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha 

keluarga yang turun temurun.  Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan 

Penetrasi Pasar Usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha 

keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas. Iklim Usaha Belum 

Sepenuhnya Kondusif Kebijaksanaan Pemerintah untuk  menumbuh 

kembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Terbatasnya Sarana dan 

Prasarana Usaha. Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi dan terbatasnya Akses Pasar. 

Pengembangan ini tentu saja akan lebih berkembang dengan baik dengan 

adanya dukungan dari pemerintah dalam memberikan fasilitas-fasilitas yang 

diperlukan sebagai penunjang pelaksanaan dan kemajuan usaha yang dijalankan 

agar dapat menghasilkan kualitas produksi yang baik sehingga dapat bersaing 

dengan pasar internasional.  

6.2 Saran  

Dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas, selanjutnya penulis 

memberikan saran-saran sebagai pertimbangan kepada Dinas Koperasi dan Usaha 

Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Rokan Hilir demi tercapainya Pembinaan 

yang baik, addapun saran-saran tersebut yaitu : 

1. Berkaitan dengan masalah manajerial, pembinaan dapat dilakukan oleh 

pemerintah melalui workshop dan seminar. Demikian pula halnya dengan 

perguruan tinggi hendaknya mengalokasikan dana untuk memberikan 
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pelatihan kepada pemilik UKM. Bentuk pelatihan yang diberikan dapat berupa 

pencatatan akuntansi, pemasaran dan pembukuan yang dibutuhkan oleh 

pemilik UMKM dalam menjalankan bisnisnya sehari-hari. Ketrampilan 

manajerial ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing UKM di tingkat 

nasional dan global. 

2. Pemilik UKM perlu membentuk jaringan usaha serta mencari nasihat dari 

pelaku UKM yang lebih berpengalaman pada usaha yang sejenis. Untuk 

memiliki pencatatan yang akurat maka UKM perlu mempekerjakan ahli dalam 

berbagai fungsi manajemen serta digaji dengan layak. Perilaku bisnis yang 

curang seperti korupsi harus dihindari dan pemerintah harus melakukan 

kampanye anti korupsi dengan gencar untuk membentuk perilaku bisnis yang 

lebih baik bagi pengusaha. Keberhasilan UMKM memerlukan lingkungan 

yang stabil, lingkungan yang layak, masyarakat bebas korupsi serta 

pemerintah dengan kebijakan yang pro UKM. 

3. Perlu adanya sosialisasi yang merata serta membuka infomasi seluas-luasnya 

bagi UKM di Kabupaten Rokan Hilir  terhadap program-program dan 

pelayanan yang dimiliki oleh pemerintah khususnya Dinas Koperasi dan 

UKM Kabupaten Rokan Hilir yang bertujuan untuk meningkatkan 

perkembangan UKM, sehingga masyarakat mampu mengatasi segala 

permasalahan yang berkaitan dengan kemiskinan dan pengangguran dengan 

mengikuti program-program yang dijalankan oleh pemerintah.  

4. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Rokan Hilir perlu meningkatkan 

pembinaan dan pelatihan dalam mengasah kreatifitas sumber daya produktif 
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agar lebih berinovasi dalam menghasilkan suatu produk UKM serta 

memberikan jaringan pemasaran bagi pelaku UKM untuk memperluas pasar 

agar usaha yang dijalankan lebih berkembang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


