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BAB V

SIMPULAN DAN PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis maka dapat

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Diambil dari hasil analisis, observasi dan wawancara maka

beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah:

a. Mengenai potensi wilayah yang ada di Dusun Pohdengkol

rejosari ini mempunyai potensi wilayah yang sangat baik untuk

dimanfaatkan, hal itu bisa dilihat dari alokasi tempat yang

dekat dengan pemukiman warga, dekat dengan akses jalan raya

dan Dusun Pohdengkol ini merupakan pusat dari pertemuan

dari beberapa desa tetangga. Selain itu dengan berdirinya

UMKM yang ada sekarang ini kini Pohdengkol menjadi ramai

dikunjungi orang, dan dengan pengelolaan potensi yang baik

maka Dusun Pohdengkol ini akan mampu menyaingi pasar-

pasar tradisional bahkan mampu menjadi pasar kecil.

b. Mengenai potensi bisnis yang ada di Dusun Pohdengkol

Rejosari adalah usaha di bidang makanan dan pakaian karena

kedua usaha ini sekarang sangat mendominasi dan sangat

potensial untuk warga sekitar dan desa-desa lain yang dekat

dengan daerah Rejosari. Disamping potensi bisnis di bidang

pakaian dan makanan serta didukung dengan potensi wilayah

yang baik, masyarakat Dusun Pohdengkol juga mampu

memanfaatkan hasil alam yang ada di daerah tersebut dengan

mendirikan warung-warung kecil khusus untuk hasil alam

mereka seperti rambutan, durian dan yang lainnya.

2. Dalam hal pengembangan ekonomi masyarakat yang sekarang ini

merupakan kunci dalam penelitian ini, pemanfaatan dan

penempatan sumber daya manusia harus mampu ditingkatkan
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karena di daerah tersebut baik penempatan maupun pemanfaatan

sumber daya manusianya masih belum maksimal. Hal itu

dipengaruhi oleh beberapa  faktor antara lain: pendidikan,

keterampilan, kemauan berbisnis dan tenaga kerja.

Adanya dorongan diri dan juga dorongan dari orang lain

terkadang menjadi pemicu seseorang sadar akan potensi yang ada

di daerah mereka. Sekarang ini untuk kemauan berbisnis

masyarakat Pohdengkol sudah mulai muncul, namun tidak sedikit

juga masyarakat yang memilih umtuk bekerja di perantauan

dengan alasan gaji yang lebih besar dan tidak mempunyai cukup

keterampilan untuk mendirikan sebuah usaha, pada hal dari segi

pendidikan mereka tergolong masyarakat yang berpendidikan

SMA/sederajat yang harusnya mampu memunculkan potensi diri

mereka dan mampu membuat inovasi-inovasi baru.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas tentang analisis

potensi wilayah dan SDM (sumber daya manusia) dalam upaya

pengembangan ekonomi masyarakat. Setelah dilakukan penelitian ada

beberapa keterbatasan penelitian yang harus mampu lebih dikembangkan

antara lain:

a. Objek penelitian

Dilihat dari objek penelitiannya sendiri peneliti hanya mampu

menganalisa dalam ruang lingkup yang masih kecil, yaitu hanya

dalam lingkup Dusun. Diharapkan kedepannya untuk mampu

memperluas ruang lingkup menjadi desa ataupun kewilayahan.

b. Variabel

Potensi wilayah dan SDM merupakan variabel inti yang telah

diteliti, namun selain dari kedua variabel tersebut masih banyak

variabel yang mampu dikaji lebih dalam tentang Dusun Pohdengkol
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umumnya desa Rejosari, diantara variabel yang mampu dikaji

adalah tentang minat berbisnis dan modal.

C. Saran-Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka saran untuk penelitian

selanjutnya adalah:

1. Para pemilik UMKM harus lebih memperhatikan potensi apa

kedepannya sehingga tidak terpaku pada satu bidang bisnis yang

sama serta lebih mengembangkan potensi yang sudah ada,

disamping itu para pelaku usaha juga harus meningkatkan Sumber

Daya Manusia (SDM) untuk menguasai apa yang dibutuhkan

sehingga dapat mempercepat pengembangan ekonomi masyarakat.

2. Para pelaku usaha harus mempunyai ide desain atau menciptakan

potensi usaha baru tanpa harus menunggu yang sudah berjalan

sekarang ini, ini dimaksudkan agar para pelaku usaha tidak kalah

saing dalam era persaingan yang semakin ketat ini.

D. Penutup

Alhamdulillah, berkat pertolongan dan karunia Allah SWT, didasari

niat dan kesungguhan akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan

skripsi. Dengan harapan semoga dapat memberi manfaat bagi peneliti

khususnya dan bagi pembaca budiman pada umumnya.

Peneliti menyadari dengan sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan

skripsi ini masih banyak terjadi kekurangan dan kekhilafan. Oleh karena itu

dengan segala kerendahan hati memohon para pembaca untuk memberi

kritik yang bersifat konstruktif dan serta menerima S M S (Saran, Masukan

dan Solusi) dalam upaya penyempurnaan skripsi ini karena kesempurnaan

hanyalah milik Allah SWT.

Akhir kata peneliti ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak

yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga senantiasa
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mendapat balasan dari Allah SWT, Dzat Azza Wajalla.... Amin Yaa Rabbal

‘Alamin.


