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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Kesimpulan dari hasil dan pembahasan penelitian arahan pengembangan sentra 

industri tape di Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut : 

1. Karateristik sentra produksi industri tape di Kecamatan Binakal antara lain :  

a. Tenaga Kerja 

Sebesar 52% pengusaha memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang dan mayoritas 

tingkat pendidikan tenaga kerja SD (Sekolah Dasar) yang berusia rata-rata 31-40 

tahun. Tenaga kerja di sentra industri tape berasal dari lingkup Kecamatan 

Binakal, penyerapan tenaga kerja diutamakan dari wilayah sentra industri tape 

sehingga dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia sehingga 

keahlian tenaga kerja dapat berkembang.  

b. Bahan Baku 

Kebutuhan bahan baku sentra industri tape masih didapatkan dari luar Kabupaten 

Bondowoso, menyebabkan peningkatan biaya produksi. Harga bahan baku utama 

singkong sangat mahal sebesar Rp 200 ribu/Kw. Pasokan bahan baku yang 

digunakan di sentra industri tape seharusnya berasal dari dalam Kabupaten 

Bondowoso, sehingga dapat mengurangi biaya produksi. 

c. Modal  

Modal usaha sentra industri tape masih menggunakan modal pribadi, 52% 

pengusaha menggunakan modal >Rp 10.000.000 mulai dari proses produksi 

sampai pemasaran. Adanya fasilitas peminjaman modal dari pihak pemerintah 

daerah bagi pengusaha untuk mengembangkan kegiatan sentra industri tape.  

d. Teknologi  

Teknologi yang digunakan di sentra industri tape masih tradisional, 

pengembangan teknologi yang modern dan tepat guna dapat membantu pengusaha 

untuk meningkatkan kapasitas produksi sentra industri tape.  

e. Pemasaran  

Area pemasaran sentra industri tape masih lingkup antar provinsi. Adanya 

jangkauan area pemasaran yang luas sampai lingkup nasional, serta kegiatan 

pengenalan produk sentra industri tape melalui kegiatan pameran industri kecil 

menengah dapat memperluas jangkauan area pemasaran.   
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f. Kelembagaan  

Sarana kelembagaan di sentra industri tape masih belum ada, kegiatan aspek 

dukungan kelembagaan berguna untuk memfasilitasi kegiatan pelatihan 

kewirausahaan dan pengembangan sumber daya manusia.  

g. Jaringan Utilitas  

Jaringan jalan di wilayah sentra industri tape masih banyak yang rusak dan 

bergelombang, perbaikan jaringan jalan oleh pihak pemerintah daerah berguna 

untuk kegiatan distribusi hasil produksi sentra industri tape.  

2. Faktor-faktor yang menentukan pengembangan sentra industri tape antara lain:  

 Jumlah tenaga kerja 

 Besar modal 

 Jaringan jalan 

 Jaringan listrik 

 Jenis teknologi 

 Jumlah teknologi 

 Kerjasama dengan pihak lain 

 Pasokan bahan baku 

 Distribusi dalam memperoleh bahan baku 

 Sarana air bersih 

 Jaringan telekomunikasi 

 Strategi pemasaran 

 Promosi produk 

3. Arahan pengembangan sentra industri tape, berdasarkan hasil analisis SWOT dan 

IFAS-EFAS maka arahan pengembangan sentra industri tape antara lain:  

 Tenaga kerja 

Program pelatihan dan pengembangan khusus sumberdaya manusia dalam 

perekrutan tenaga kerja sentra industri tape yang diberikan oleh Pemerintah 

Kabupaten Bondowoso maupun unit usaha sentra industri tape, terutama dalam 

hal pengolahan hasil produksi industri tape, pendidikan dan pelatihan 

kewirausahaan. 

 Bahan baku 

Mengadakan kerjasama dengan sektor perindustrian dan pertanian untuk 

pengadaan bahan baku sentra industri tape dari dalam Kabupaten Bondowoso 
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yang berada di Kecamatan Wringin, Kecamatan Klabang dan Kecamatan 

Cermee, sehingga kebutuhan bahan baku tidak mengambil dari luar Kabupaten 

Bondowoso dan dapat menekan peningkatan biaya produksi.  

 Modal kerja 

Pemberian fasilitas peminjaman modal dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso 

melalui lembaga instansi peminjaman modal melalui program kredit dengan 

bunga yang rendah dan sistem yang tidak berbeli-belit agar pengusaha sentra 

industri tape dapat meningkatkan kapasitas produksinya untuk meningkatkan 

usahanya. Melakukan program kerjasama dengan pihak swasta selaku investor 

untuk menanamkan modal di sektor industri kecil menengah khususnya untuk 

investasi pada produksi industri tape.  

 Teknologi 

Teknologi yang digunakan dalam kegiatan produksi industri tape selama ini 

masih tradisional, adanya bantuan teknologi yang modern dan tepat guna bagi 

pengusaha sentra industri tape oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso, seperti 

penggilingan ragi, alat pengupas singkong dan peralatan lain yang modern 

untuk mendukung pengolahan produksi industri tape.  

 Pemasaran 

 Pemerintah Kabupaten Bondowoso bekerja sama dengan pengusaha sentra 

industri tape melalui pengembangan jaringan pemasaran dan promosi produk 

hasil industri tape sampai lingkup wilayah nasional. Adanya kegiatan pameran 

industri kecil menengah yang diselengggarakan setiap tahunnya untuk 

mengenalkan beberapa hasil olahan inovasi produk baru industri tape  seperti : 

dodol tape, suwar-suwir, dan brownies tape yang dapat dipasarkan melalui 

website pemerintah Kabupaten Bondowoso. Pemerintah daerah dan pengusaha 

industri tape dapat berkoordinasi dengan ahli konsultan di bidang pemasaran 

yang dapat memantau proses pemasaran sentra industri tape. 

 Kelembagaan 

Adanya sarana kelembagaan seperti KUD yang dapat menyediakan 

permodalan bagi pengusaha sentra industri tape dengan nilai bunga yang 

rendah dan prosedur yang mudah, dan dapat memperbaiki sistem manajemen 

pemasaran sentra industri tape. Pembentukan kelompok pengusaha sentra 

industri tape sebagai sarana untuk saling bertukar pikiran dan informasi, 
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menjaga koordinasi antara pihak pemerintah daerah, serta dapat mengadakan 

pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan keterampilan sumberdaya 

manusia seperti pengolahan produksi industri tape, penyuluhan inovasi produk 

baru industri tape dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi saat ini.  

 Jaringan utilitas 

Prasarana penunjang seperti jaringan jalan, air bersih, telekomunikasi, dan 

listrik dapat mendukung keberlangsungan kegiatan pengembangan sentra 

industri tape Berdasarkan kondisi eksiting, perlu adanya perbaikan perkerasan 

jaringan jalan aspal oleh pihak Pemerintah Kabupaten Bondowoso di wilayah 

sentra industri tape Kecamatan Binakal dengan kelas jalan lokal dan 

lingkungan dan adanya perawatan secara berkala terhadap fasilitas penunjang 

sentra industri tape seperti sarana air bersih, telekomunikasi dan listrik 

sehingga dapat dipergunakan dengan baik.  

5.2 Saran  

Hasil penelitian ini hanya membahas mengenai arahan pengembangan sentra 

industri tape di Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso, sehingga untuk 

menyempurnakan penelitian ini terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan. 

1. Bagi Pemerintah 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat diterapkan dalam pengembangan sentra 

industri tape di Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso dan pemerintah 

daerah dapat bekerjasama dengan pengusaha untuk mengembangkan sentra 

industri tape.  

2. Bagi Masyarakat 

Diharapkan masyarakat mendukung pemerintah dalam mewujudkan 

pengembangan sentra industri tape, dan mengenalkan produk industri tape sebagai 

makanan khas Kabupaten Bondowoso.  

3. Bagi Akademisi 

Penelitian ini hanya mengkaji arahan pengembangan sentra industri tape. 

Sehingga peneliti menyarankan perlunya kajian lanjutan variabel-variabel 

penelitian yang belum tercakup dalam pengembangan sentra industri tape di 

Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso.  

 

 


