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BAB V 

KESIMPULAN, LIMITASI, DAN REKOMENDASI 

 5.1 Kesimpulan 

  Dari uraian yang telah penulis paparkan, maka terdapat beberapa kesimpulan 

yang diambil sebagai jawaban atas masalah yang telah dirumuskan sebagai berikut: 

 1. Strategi pendampingan pusat layanan usaha terpadu (PLUT) terhadap 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Sulawesi Tenggara menggunakan strategi 

pendampingan konsultan yang terdiri dari 5 bidang, yaitu bidang kelembagaan, 

bidang sumber daya manusia, bidang produksi, bidang pembiayaan dan bidang 

pemasaran. 5 bidang tersebut melakukan pendampingan UMKM dengan cara 

memfasilitasi proses pengurusan perizinan produk UMKM seperti pengurusan P-IRT, 

mengadakan pelatihan UMKM, memfasilitasi bahan baku, pelatihan tentang kemasan 

produk, melakukan pengecekan proses produksi, para UMKM juga dibantu dalam 

proses akses pembiayaan di bank maupun non bank. Kemudian diadakannya 

pelatihan penyusunan rencana, diberikan pemahaman tentang pentingnya bermedia 

sosial agar produk yang mereka miliki lebih mudah untuk dikenal secara luas oleh 

masyarakat, PLUT juga mengadakan pameran maupun promosi ditingkat Kabupaten, 

Provinsi, maupun Nasional dan membantu mempromosikan produk UMKM melalui 

media sosial. 
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 2.  Hasil dari pendampingan yang dilakukan Pusat Layanan Usaha Terpadu  

(PLUT) terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Sulawesi Tenggara 

yang sampai saat ini, telah ada 200 UMKM yang telah diberikan pendampingan oleh 

PLUT. Pada awal masuknya UMKM di tahun 2016, PLUT KUMKM senantiasa 

memberikan pendampingan. Hingga pada tahun 2018 telah ada 10 UMKM yang 

dinyatakan memenuhi syarat dan ketentuan untuk melakukan pengurusan P-IRT. 

Kemudian ada juga 10 UMKM yang kemasannya telah diubah untuk memberikan 

penampilan kemasan yang lebih baik dan dapat bernilai jual di pasaran. Ada sekitar 

10 UMKM yang telah lolos dalam pembiayaan Bank maupun Non Bank, juga ada 50 

UMKM yang pernah mengikuti pameran yang diadakan di dalam kota maupun luar 

kota. 

 5.2 Limitasi Penelitian 

 Limitasi atau kelemahan pada penelitian terletak pada proses penelitian. 

Peneliti menyadari bahwa dalam suatu penelitian pasti terjadi banyak kendala dan 

hambatan. Salah satu faktor yang menjadi kendala dan hambatan dalam penelitian ini 

adalah waktu dan tempat penelitian. Dikarenakan adanya wabah Covid-19 penelitian 

yang akan dilakukan jadi sangat terhambat. Karena para narasumber enggan untuk 

bertemu, dan juga tidak bisa melakukan wawancara melalui aplikasi. Sehingga untuk 

mendukung proses penelitian ini, wawancara tatap muka dialihkan pada wawancara 

via dokumen yang membutuhkan waktu cukup lama dalam proses pengumpulan data 

yang diinginkan oleh penulis.  
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 5.3 Rekomendasi 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, dapat disampaikan beberapa 

rekomendasi berkaitan dengan strategi pendampingan Pusat Layanan Usaha Terpadu 

(PLUT) terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Sulawesi Tenggara. 

Saran ini ditujukan kepada pihak yang berkepentingan dalam hal pengembangan 

UMKM, yaitu : 

1. Bagi PLUT 

 Penelitian ini dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi PLUT  

dalam proses pengembangan UMKM di Sulawesi Tenggara yang lebih baik lagi. 

Seperti, PLUT bisa lebih berperan aktif lagi dalam melakukan pendampingan 

UMKM agar setiap permasalahan yang dihadapi UMKM bisa teratasi secara cepat 

dan tepat. 

2. Bagi Penulis 

Penelitian ini menambah pengetahuan dan juga diharapkan dapat menjadi 

sarana bagi penulis untuk mengaplikasikan teori yang ada kaitannya dengan masalah 

pengembangan usaha. Seperti, peneliti dapat menerapkan ilmu-ilmu pengembangan 

usaha yang telah diterapkan PLUT terhadap UMKM agar produk yang dimiliki kelak 

bisa lebih baik lagi. 
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3. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini dapat menambah referensi kepustakaan yang berkaitan dengan 

PLUT-KUMKM, dan strategi pendampingan UMKM. Seperti, IAIN Kendari dapat 

menggunakan skripsi ini sebagai bahan pembelajaran pada mata kuliah yang 

membahas tentang pengembangan usaha/bisnis. 

  


