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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil uraian penelitian dan analisis data maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Program pelatihan pembuatan tas sasirangan dalam menciptakan 

wirausaha baru oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota 

Banjarmasin sudah efektif karena sesuai dengan 7 indikator pengukuran 

efektivitas oleh teori Gibson, yaitu kejelasan tujuan yang hendak dicapai, 

kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisis dan perumusan 

kebijakan yang mantap, perencanaan yang matang, penyusunan program 

yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana, dan sistem pengawasan dan 

pengendalian yang bersifat mendidik. 

2. Program pelatihan pembuatan tas sasirangan dalam menciptakan 

wirausaha baru oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota 

Banjarmasin cukup berhasil karena sesuai dengan tercapainya indikator 

yang ada yaitu pencapaian program dengan tingkat keberhasilan yang 

mencapai 60 persen menggunakan standar acuan Litbang Depdagri 

Republik Indonesia tahun 1991, program pelatihan yang efektif dan 

terpenuhinya syarat untuk menciptakan program pelatihan yang efektif. 
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B. Saran 

Berdasarkan simpulan yang diperolehan dari analisis data, maka peneliti 

memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Pihak PPTK Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota 

Banjarmasin 

Dalam hal pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh pihak 

terkait hendaknya dilakukan dengan lebih intensif lagi, karena pengawasan 

dan pengendalian bukan cuma mengontrol tetapi juga memberikan saran, 

kritik dan arahan yang sangat berpengaruh terhadap hasil nantinya. Dan 

untuk peserta yang berhenti ditengah usaha berjalan agar ditindak lanjuti, 

supaya mengetahui permasalahannya dan menjadi evaluasi pada program 

pelatihan yang lain. Untuk seleksi calon peserta agar lebih diperketat dan 

dipilih yang serius ingin menjadi wirausaha. 

2. Peserta Pelatihan 

Setelah mengikuti program pelatihan, diharapkan peserta agar lebih 

kerja keras dan serius dalam menekuni bisnis usaha tas sasirangan karena 

pelatihan yang diselenggarakan diberikan secara gratis tanpa di pungut 

biaya jangan sampai berhenti ditengah jalan. 

3. Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini berusaha mengungkapkan suatu fenomena secara 

deskriftif kualitatif mengenai efektivitas program pelatihan pembuatan tas 

sasirangan dalam menciptakan wirausaha baru oleh Dinas Koperasi dan 

Tenaga Kerja Kota Banjarmasin. Maka dari itu, perlu juga dilakukan 



85 

 

penelitian lanjutan untuk melihat dari aspek yang lain, dengan melakukan 

pengujian statistik. 

 


