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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan beberapa uraian serta hasil penelitian yang penulis sajikan 

pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan 

sesuai dengan perumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Strategi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dalam 

Pemberdayaan Usaha Tempe Kripik di Kelurahan Tamanan Kecamatan 

Trenggalek Kabupaten Trenggalek antara lain: memberikan pelatihan baik 

bagi pelaku usaha yang baru maupun yang lama, fasilitasi permodalan, 

melakukan promosi, dan perluasan pasar. 

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Koperasi, 

Usaha Mikro dan Perdagangan dalam Pemberdayaan Usaha Tempe 

Kripik di Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek Kabupaten 

Trenggalek yaitu sebagai berikut: 

a) Faktor pendukung dalam upaya pemberdayaan usaha tempe kripik 

meliputi faktor pendukung secara internal yaitu: antusias pelaku usaha 

binaan untuk mengikuti pelatihan, tersedianya galeri sebagai wadah 

pemasaran dan pengenalan produk, diadakannya agenda bazar setiap 

tahun. Faktor pendukung secara eksternal yaitu: Tempe Kripik 

menjadi ciri khas Kelurahan Tamanan, dan mengurangi 

pengangguran. 
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b) Faktor penghambat dalam upaya pemberdayaan usaha tempe kripik 

meliputi faktor penghambat secara internal yaitu: tidak adanya tenaga 

konsultan, terbatasnya ketersediaan teknologi, terbatasnya anggaran 

dana untuk melakukan pelatihan, terbatasnya modal untuk 

mengembangkan usaha. Faktor penghambat secara eksternal yaitu: 

tidak adanya tempat pembuangan limbah, dan adanya persaingan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan yang didapatkan dari 

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek, dapat 

dikemukakan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat untuk 

diperhatikan. 

1. Bagi Praktisi 

a. Bagi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten 

Trenggalek 

Seharusnya Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 

menyediakan tenaga konsultan yang profesional untuk menangani para 

pelaku usaha binaan yang mengalami kesulitan dalam proses produksi 

maupun distribusi. Diperlukannya dukungan dari pemerintah untuk 

menyediakan anggaran dana serta teknologi yang terjangkau bagi 

pelaku UMKM. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 

hendaknya melakukan sosialisasi ke pelaku UMKM yang ada di 

Kabupaten Trenggalek terkait dengan peminjaman modal, bahwa Dinas 
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Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan telah memfasilitasi 

permodalan untuk para pelaku UMKM yang kesulitan modal, sehingga 

para pelaku UMKM di Kabupaten Trenggalek mampu meningkatkan 

produksinya akhirnya produk UMKM Kabupaten Trenggalek mampu 

tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih 

besar (naik kelas) yang dapat bersaing dengan produk-produk luar kota. 

b. Bagi pemilik usaha tempe kripik di Kelurahan Tamanan Kecamatan 

Trenggalek Kabupaten Trenggalek 

Bagi pengusaha tempe kripik yang ada di Tamanan Kabupaten 

Trenggalek dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih baik. Untuk 

menanggulangi pencemaran limbah sebaiknya pemilik usaha tempe 

kripik menyediakan tempat pembuangan limbah yang jauh dari 

pemukiman penduduk, sehingga baunya tidak akan mencemari 

lingkungan. Seharusnya dengan adanya persaingan antara sesama 

pelaku usaha tempe kripik semakin memacu semangat para pelaku 

usaha tempe kripik untuk memproduksi produknya lebih baik lagi. 

2. Bagi Akademik 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk kajian 

ilmu manajemen strategi dan ilmu ekonomi pembangunan serta 

dokumentasi bahan acuan penelitian yang akan datang selain jurnal dan 

buku yang sudah ada. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Pembahasan mengenai strategi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan 

Perdagangan dalam Pemberdayaan Usaha Tempe Kripik di Kelurahan 

Tamanan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek dalam penelitian 

ini masih jauh dari kata sempurna sehingga penyusun mengharapkan 

kekurangan-kekurangan tersebut dapat digunakan sebagai kajian-kajian 

untuk peneliti berikutnya dan dapat melengkapi kekurangan yang 

berkaitan dengan Dinas Koperasi, menambah variabel dan lokasi 

penelitian yang lebih luas lagi. 


