
BAB IV 

PENUTUP 

 

 

4.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan antara lain:  

 

1. Peranan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jambi sudah mampu 

meningkatkan pengembangan usaha mikro, kecil dan menegah Kota Jambi 

dalam bentuk program-program yang sudah di rancang pada tahun 2020. 

Program – program yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota 

Jambi bisa di klasifikasikan kedalam beberapa indikator seperti : 

 

a. Iklim usaha : program bantuan pemasaran dan program 

perlindungan usaha. 

b. Pengembangan usaha : program peningkatan sumber daya manusia, 

program peningkatan penggunaan teknologi dan program 

kemitraan. 

c. Pembiayaan usaha : progam fasilitasi permodalan dan program 

BPUM 

d. Penjamin usaha : program kemudahan perizinan dan program 

perlindungan usaha 

 

Akan tetapi beberapa program Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jambi 

belum sepenuhnya berjalan secara maksimal, merata dan belum 

sepenuhnya sesuai dengan kebijakan pemerintah. Terdapat kekurangan 

dalam pemberdayaan peningkatan pengguanaan teknologi karena 

pemberdayaan tidak merata dan tidak berdampak pada pengembangan 

UMKM. 

 



2. Setelah memperoleh pemberdayaan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota 

Jambi, terdapat Peningkatan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah 

Kota Jambi. Pengembangan tersebut berupa meningkatnya kualitas produk 

UMKM, terdapat diversifikasi produk dalam UMKM, terdapat 

peningkatan jumlah produksi UMKM dan peningkatan keuntungan 

UMKM. 

 

 

4.2. Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan 

beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Dinas Koperasi dan 

UMKM Kota Jambi.  

 

1. Sebaiknya Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jambi membuat lebih banyak 

program-program pelatihan, bimbingan dan konsultasi terkait penggunaan 

teknologi dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia, terutama 

bagi jenis UMKM yang masih sedikit jumlah nya dan bagi UMKM yang 

masih sedikit menerima program pelatihan. Agar usaha mikro kecil 

menengah Kota Jambi memiliki daya saing yang semakin tinggi dan juga 

tambahan dalam peningkatan kerjasama untuk fasilitasi permodalan seperti 

memberikan pendampingan pada UMKM untuk memperoleh akses 

pinjaman kredit dari lembaga-lembaga keuangan yang lebih banyak lagi. 

2. Sebaiknya Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jambi harus lebih disiplin 

dalam menegakkan peraturan dan memberikan sanksi tegas bagi UMKM 

yang melanggar, agar tidak terjadi keterlambatan pengumpulan berkas-

berkas UMKM yang akan menghambat pekerjaan Dinas Koperasi dan 

UMKM Kota Jambi. 

 

 


