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BAB V 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di 

lapangan, baik berdasarkan teori maupun observasi dengan 

berbagai tahapan dalam pelaksanaan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Peran Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam 

pengembangan potensi usaha agribisnis Desa 

Sendangcoyo Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang 

adalah meningkatkan kreatifitas anggota, membuka 

lapangan kerja, sebagai pelaku utama pengolahan 

produk unggulan desa, serta mengadakan kegiatan-

kegiatan yang bisa menunjang pengembangan potensi 

usaha agribisnis desa.  

2. Kegiatan yang telah dilakukan Kelompok Wanita Tani 

(KWT) “Mawar Merah” sebagai upaya atau stratregi 

dalam mengembangkan potensi usaha agribisnis Desa 

Sendangcoyo Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang 

yaitu pembinaan rutin dalam rangka peningkatan 

keterampilan anggota dan mengelola produksi 

pengolahan hasil pertanian agar dapat meningkatkan 

nilai jual dan memperoleh keuntungan, serta pemasaran 

hasil produksi.  

3. Peran Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam 

pengembangan potensi usaha agribisnis Desa 

Sendangcoyo Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang 

berjalan dengan baik, namun hal tersebut tidak lepas 

dari tantangan dan peluang yang dihadapi oleh 

pihak~pihak terkait dalam mengembangkan unit-unit 

usaha desa. Tantangan yang dihadapi yaitu mengenai 

pengelolaan dalam manajemen masih perlu 

pembenahan, sarana prasarana fisik dan non fisik masih 

banyak yang perlu dibangun, dalam pengolahan produk 

unggulan desa saat musirnnya sudah  lewat, bahan baku 

akan sulit diperoleh. Peluang letak geograifis yang 
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memenuhi kriteria untuk mengembangkan usaha 

agribisnis sumber daya alam yang melimpah, serta 

banyak dukungan baik dari dalam maupun luar Desa 

Sendangcoyo Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang. 

 

 

B. Saran  
Sebagai pihak yang berperan aktif dalam 

pengembangan potensi usaha agribisnis desa, peneliti 

bermaksud memberikan saran-saran terkait dengan peran 

Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam pengembangan 

usaha agribisnis desa Sendangcoyo Kecamatan Lasem 

Kabupaten Rembang sebagai berikut: 

1. Bagi Kelompok Wanita Tani (KWT) “Mawar 

Merah” 

a. Hendaknya selalu semangat dalam melakukan 

kegiatan-kegiatan yang bermaksud 

mengembangkan perekonomian masyarakat 

desa. 

b. Selalu memberikan motivasi kepada anggota 

untuk selalu berperan aktif, kreatif, inovatif dan 

produktif. 

2. Bagi Pemerintah Desa  

a. Hendaknya selalu berusaha sebaik-baiknya 

dalam menjalankan amanah rakyat, pantang 

putus asa, memberikan dukungan sepenuhnya 

dalam pembangunan baik dalam bentuk fisik 

maupun nonfisik. 

b. Mendukung segala kegiatan di Desa 

Sendangcoyo yang sifatnya membangun tanpa 

mendiskriminasi antara kelompok satu dan 

yang lain. 

3. Bagi BUMDes “Mekar Abadi” 

a. Hendaknya selalu memberikan motivasi kepada 

pengelola unit-unit usaha desa sesuai dengan 

ketetapan musyawarah desa. 
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b. Memantau setiap kegiatan unit-unit usaha desa 

agar berjalan dengan semestinya dan terus 

berkembang. 

4. Bagi peneliti  

Melalukan kajian yang lebih mendalam 

tentang peran Kelompok Wanita Tani (KWT) 

dalam pengembangan potensi usaha agribisnis desa. 

 

 


