
112 
 

BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi 

dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Tulungagung dalam 

melakukan pembinaan usaha kecil dan menengah ini sudah berjalan dengan 

baik. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi 

dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Tulungagung saat ini. 

1. Progam atau kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Tulungagung dalam melakukan 

pembinaan terhadap usaha kecil dan menengah Kabupaten Tulungagung 

antara lain: 

1) Mengadakan pelatihan dalam meningkatkan skill (kemampuan) 

pelaku usaha. 

2) Mengadakan diklat dalam rangka peningkatan sumber daya manusia. 

3) Mengadakan sebuah forum untuk memudahkan Dinas Koperasi 

dalam mengkoordinasikan dan mengawasi berbagai jenis usaha kecil 

dan menengah di sektor yang berbeda-beda. 

2. Hasil dari pembinaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah Tulungagung dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Usaha 

Kecil dan Menengah (UKM) dalam persepektif syariah. Bisa dilihat dari 
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4 faktor, pertama kepemimpinan, kedua manajerialnya, ketiga 

produktivitasnya dan yang terakhir pemasaranya. Jika keempat 

komponen tersebut sudah ada dan bekerja dengan optimal maka 

keberhasilan Usaha Kecil dan Menengah dalam mengembangkan 

usahanya terbuka lebar, dari hasil pembinaan Dinas Koperasi dan Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah Tulungagung seperti di Batik Satrio Manah, 

Kaos Gadhe Tulungagung dan Krupuk Rambak Pak Jarwo menghasilkan 

produktivitas yang bertambah seperti menambah jenis yang dipasarkan 

serta pangsa pasar yang lebih luas hingga keluar daerah Tulungagung.  

3. Faktor yang mendukung pembinaan dan kendala yang di hadapi Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tulungagung dalam 

meningkatkan Produktivitas Kerja Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 

dalam persepektif syariah. 

Faktor yang mendukung diadakan pembinaan dari Dinas Koperasi 

dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Tulungagung adalah 

karena Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah sudah 

mempunyai tanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan usaha  

kecil dan menengah (UKM) di daerah masing-masing. Seperti 

meningkatkan sumber daya manusia yang ada di kabupaten 

Tulungagung, sehingga memberikan rangsangan dan dapat meningkatkan 

Usaha Kecil Dan Menengah. Selain itu juga untuk mengentaskan 

banyaknya pengangguran yang ada di kabupaten Tulungaggung. 
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Faktor yang mendukung pembinaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah Kabupaten Tulungagung sebagai berikut: 

a. Progam pembinaan yang sudah dibuat oleh pemerintah, 

b. Lembaga yang menaungi pembinaan, 

c. Waktu dan tempat dalam pembinaan, 

d. Lokasi pembinaan dan yang dibina, 

e. Usaha Kecil dan Menengah yang sudah mendaftarkan dan siap 

untuk menjadi binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah. 

Pembinaan yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah (UMKM) Kabupaten Tulungagung tidak bisa 

memberikan hasil secara langsung yang bisa dinikmati pada saat itu juga, 

melainkan membutuhkan proses yang cukup lama tergantung pada usaha 

kecil dan menengah yang dibinanya. Karena pembinaan Dinas Koperasi 

dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten 

Tulungagung hanya memberikan peluang bagi masyarakat supaya 

mampu menciptakan produk-produk yang bisa dijual baik di tingkat 

Daerah, Provinsi maupun Nasional bahkan Internasional atau ekspor dan 

impor. Selain itu juga Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) Kabupaten Tulungagung juga menyediakan 

fasilitas-fasilitas yang akan menunjang perkembangan usaha kecil dan 

menengah di Kabupaten Tulungagung tanpa dipungut biaya alias gratis. 
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B. Saran 

1. Saran Bagi Dinas Koperasidan UMKM Kabupaten Tulungagung. 

Dari kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran yaitu 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten 

Tulungagung dalam melakukan pembinaan usaha kecil dan menengah 

yang ada di Kabupaten Tulungagung untuk dipertahankan, sehingga 

kesejahteraan penduduk di Kabupaten Tulungagung dapat meningkat. 

Jika usaha kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Tulungagung  

terbina dengan baik maka diharapkan akan muncul lapangan pekerjaan 

baru yang mampu menyerap dan mengurangi pengangguran yang ada di 

Kabupaten Tulungagung. Selain itu penulis juga memberi saran pada 

pemilik usaha yang belum terdaftra di Dinas Koperasidan Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah Kabupaten Tulungagung untuk mengurus perijinan 

dan mendaftarkan  sehingga dinas koperasi ini dapat dengan mudah dalam 

melakukan pemberian bantuan terhadap pelaku usaha di Kabupaten 

Tulungagung. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang akan mengadakan penelitian serupa 

hendaknya:  

a. Mengadakan penelitian di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah mengenai pembinaan supaya terjun langsung 

kelapangan. Sehingga data yang diperoleh dapat lebih tepat sasaran. 



116 
 

b. Peneliti melakukan observasi langsung kelapangan agar mendapatkan 

data yang lebih realistis dan tidak ragu untuk menanyakan segala  

informasi yang dibutuhkan kepada nara sumber.  

c. Peneliti hendaknya memilih nara sumber yang benar-benar 

mengetahui pokok bahasan dan berpengalaman. 


