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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pemaparan hasil penelitian, maka peneliti menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Strategi adalah langkah yang diambil oleh pemilik usaha dalam 

membantu mengembangkan usaha yang dijalankannya. Untuk strategi 

yang dijalankan dalam membantu mengembangkan usaha mandiri 

terhadap upaya pemberdayaan serta peningkatan pendapatan masyarakat 

oleh Toko Roti Nila Sari terbilang cukup baik. Strategi yang dijalankan 

antara lain adalah dengan mengikuti selera konsumen dan perkembangan 

trend pasar yang selalu berubah setiap waktu, strategi ini dilakukan untuk 

menarik dan mempertahankan minat konsumen. Untuk selanjutnya 

strategi yang dijalankan yaitu dengan tetap menjaga kuantitas dan 

kualitas produk yang dihasilkannya, cara ini berguna dalam menjaga 

kepercayaan yang telah diberikan konsumen kepada toko ini, 

kepercayaan yang selalu terjaga dapat berdampak pada stabilnya tingkat 

penjualan. Tingkat penjualan yang stabil atau bahkan naik akan 

memberikan dampak positif dalam kemajuan usaha mandiri. Usaha 

mandiri yang dapat berkembang dengan baik maka akan dapat stabil 

dalam membantu pemberdayaan serta peningkatan pendapatan 

masyarakat, layaknya usaha ini yang bukan sekedar dibangun dari hobi 
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namun juga memiliki tujuan untuk membantu memberdayakan serta 

meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Karangrejo. 

2. Hambatan yang muncul adalah tipuan yang dapat menggoyahkan 

langkah menuju keberhasilan. Hambatan yang muncul dalam usaha 

mandiri Toko Roti Nila Sari bukan datang dari sisi tujuan usaha ini 

dibangun yaitu untuk upaya pemberdayaan serta peningkatan pendapatan 

masyarakat Desa Karangrejo namun hambatan yang muncul lebih 

menyerang dalam proses pengembangan usaha. Hambatan yang datang 

antara lain yaitu munculnya banyak pesaing, kurang fokusnya dalam 

mengelola manajemen usaha, dan terhambatnya masalah pembayaran. 

Hambatan-hambatan itu berdatangan untuk menggetarkan usaha Toko 

Roti Nila Sari. Yang ditakutkan jika tidak menghadapi hambatan tersebut 

dengan langkah yang tepat maka akan berpengaruh pada 

keberlangsungan usaha, jika usaha mengalami kegagalan maka akan 

berdampak pada proses pemberdayaan serta peningkatan pendapatan 

masyarakat. Ada kemunduran dalam usaha Toko Roti Nila Sari ini maka 

akan berdampak langsung kepada hilangnya pekerjaan yang dimiliki oleh 

karyawannya, sehingga karyawan akan kembali menjadi pengangguran 

dan kehilangan pendapatannya. 

Solusi adalah jalan keluar yang digunakan untuk menyelesaikan 

hambatan-hambatan yang muncul. Dengan mengetahui hambatan-

hambatan yang muncul maka akan mudah untuk mencarikan solusi atau 

cara dalam mengatasi hambatan. Solusi yang dilakukan diharapkan dapat 
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meredam hambatan yang mencoba menghentikan laju perkembangan 

sebuah usaha. Jika suatu usaha dapat mencari cara penyelesain yang tepat 

dalam menyelesaikan permasalahannya maka hambatan yang dialaminya 

tidak akan menjadi sebuah masalah besar.Layaknya pada Toko Roti Nila 

Sari ini ketika usaha ini telah mengetahui hambatan yang ada maka 

pemilik segera mencarikan cara untuk mengatasi hambatan yang 

menghadangnya. Dalam menghadapi hambatan yang datang berupa 

munculnya banyaknya persaingan yang dilakukan adalah dengan 

semakin mengasah kemampuan, kreatifitas, dan inovasinya. Hal ini 

dilakukan untuk mempertahankan citra baik yang telah tergambar di 

benak pelanggannya. Pelanggan memberikan nyawa tersendiri untuk 

usaha ini karena dengan adanya pelanggan maka proses penjualan akan 

selalu berjalan stabil sesuai dengan yang diharapkan. Hal lain yang 

dilakukan oleh pemilik Toko Roti Nila Sari adalah tetap bersikap tenang 

dalam menghadapi hambatan yang datang, hal ini dilakukan agar tidak 

gegabah dalam mencari jalan keluar atas setiap masalah yang ada. Tak 

lupa pemilik juga terus memperbaiki proses manajemen guna membantu 

dalam pengembangan usahanya. Proses manajemen memberikan 

gambaran atau rekam jejak sebuah usaha.  

Perbaikan demi perbaikan terus dilakukan semata-mata hanya untuk terus 

mempertahankan usaha ini. Ketika usaha ini berhenti berproses maka 

bukan hanya pemilik yang mengalami kerugian namun juga masyarakat 

yang telah menjadi bagian dari usaha ini. Usaha Toko Roti Nila Sari 
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menjadi wadah dalam membantu memberdayakan serta meningkatkan 

pendapatan masyarakat Desa Karangrejo. Semakin besar usaha ini maka 

akan berdampak pada semakin banyaknya masyarakat yang dibantu 

dalam menjadi lebih berdaya. Semakin banyak peluang atau kesempatan 

kerja yang diberikan guna membantu masyarakat khususnya masyarakat 

Desa Karangrejo dalam meningkatkan pendapatan. Segala apa yang telah 

dipaparkan memberi bukti bahwa pengembangan usaha mandiri dapat 

berdampak paa proses pemberdayaan serta peningkatan pendapatan 

masyarakat. 

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian, analisis, dan kesimpulan diatas dapat 

dijadikan saran bagi semua: 

1. Diharapkan kedepannya untuk pemilik tetap semangat dalam 

mengembangkan usahanya karena jika sebuah usaha mandiri dapat 

berkembang dengan baik tidak hanya memberikan keuntungan kepada 

pemilik namun juga dapat memberikan keuntungan untuk masyarakat 

sekitar. 

2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengungkap lebih dalam 

lagi tentang pembahasan pemberdayaan misalnya pada tahap-tahap yang 

dilakukan pelaku usaha dalam melakukan proses pemberdayaan. 


