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 BAB VI  

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan dalam penulisan skripsi tentang Inovasi Digital 

Marketplace Banyuwangi Mall Sebagai Upaya Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro 

Kabupaten Banyuwangi maka penulis dapat menarik dua kesimpulan, yaitu: Pertama, 

Proses Inovasi menurut Everett M Rogers ada 6 proses yakni Recognizing a Problem 

or Need (Mengenali masalah atau kebutuhan), Basic and Applied Research (Riset dasar 

dan aplikatif), Development (Pengembangan), Commercialization  (Komersialisasi), 

Diffusion and Adoption  (Difusi atau Adopsi), Consequences (Konsekuensi).  

Proses pertama adalah Recognizing a Problem or Need atau Mengenali masalah 

atau kebutuhan. Proses mengenali permasalahan atau kebutuhan masyarakat sendiri 

dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UM, mengingat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

telah melakukan pendampingan kepada pelaku usaha mikro sejak tahun 2011 melalui 

rogram klinik UM. Kemudian diketahui terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi 

oleh pelaku usaha mikro di Kabupaten Banyuwangi.  

Proses Kedua adalah Basic and Applied Research atau riset dasar dan aplikatif. 

Pada proses ini pemerintah Kabupaten Banyuwangi berdiskusi dengan pihak BNI 

untuk bekerjasama membuat trobosan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi 

pelaku usaha mikro Kabupaten Banyuwangi. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 

mencari solusi dengan mengamati kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Solusi yang 
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dibuat adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi saat ini. Hal itu didasari 

karena masyarakat Indonesia saat ini lebih menyukai sistem yang berbasis teknologi. 

Proses Ketiga adalah development atau proses pengembangan.  Pada tahap ini 

muncul suatu ide untuk membuat penyelesaian dari permasalahan yang dihadai pelaku 

usaha mikro Kabupaten Banyuwangi. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama 

pihak BNI berinisiatif untuk membuat Marketplace yang nantinya akan dikelola 

langsung oleh Pemerintah Daerah. Marketpace tersebut diharapkan dapat menjadi 

pemecah masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro Kabupaten Banyuwangi 

terkait pemasaran produknya.  

Proses keempat adalah commercialization atau komersialisasi. Proses ini 

disebut juga sebagai proses pabrikisasi, pengemasan dan distribusi produk inovasi. 

Hasil dari diskusi panjang antara pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama BNI 

adalah ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten 

Banyuwangi dengan BNI untuk membuat suatu kerjasama. Hal itu sekaligus sebagai 

tanda diresmikannya inovasi Digital Marketplace Banyuwangi Mall. Setelah 

diresmikan pada 20 April 2016 berbagai cara dilakukan oleh pemerintah Kabupaten 

Banyuwangi dan BNI untuk memperkenalkan produknya. Proses pengenalan produk 

inovasi ini dilakukan dengan antuan BNI melalui BSD dan juga pengenalan ke seluruh 

nasabah BNI, sedagkan dari pemerintah Daerah melalui media sosial da juga melalui 

lisan yakni  ketika memberikan sambutan di berbagai kegiatan.  

Proses kelima adalah diffusion and adoption atau difusi dan adopsi. Dalam 

tahap ini inovasi telah hadir dimasyarakat. Antusiasme masyarakat sendiri terkait 

inovasi ini sangat baik diawal. Saat ini jumlah pelaku usaha mikro yang tergabung di 
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Banyuwangi Mall sediri ada 94 Usaha Mikro yang terdiri dari 583 produk yang dijual 

disana.  

Proses terakhir adalah Consequences atau Konsekuensi. Dalam proses ini 

inovasi Digital Marketplace Banyuwangi Mall telah ada dimasyarakat. Inovasi ini 

dapat dikatakan memang telah menjawab permasalahan diawal kemunculannya. 

Namun tetap saja, masih ada beberapa hal yang harus ditingkatkan lagi agar lebih baik 

kedepannya. Mulai dari publikasi inovasinya, pelatihan kepada pelaku usaha mikro 

yang belum melek teknologi, keberagaman produk yang dihasilkan UM bisa lebih 

inovatif, dll.  

Kedua, pelaksanaan program Inovasi Digital Marketplace Banyuwangi Mall di 

Kabupaten Banyuwangi dipegaruhi oleh faktor,baik itu faktor yang mendukung 

program tersebut maupun faktor yang menjadi hambatan program tersebut. Faktor 

pendukung dari inovasi ini adalah kepemimpinan dari Bupati Banyuwangi dan juga 

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adanya program sebelumnya yakni B-Di So 

dimana dalam program tersebut lebih dari 1.000 titik wifi dipasang di berbagai tempat 

di seluruh Banyuwangi termasuk di ruang terbuka hijau. Adanya titik-titik wifi di 

berbagai tempat termasuk ruang terbuka hijau dapat digunakan sebagai akses bagi para 

pelaku usaha mikro untuk mengakses akunnya, sehingga program ini dapat terbantu 

dengan sudah terfasilitasi nya wifi di berbagai tempat umum tersebut.  

Faktor selanjutnya yang menjadi pendukung dari berlangsungnya program ini 

adalah sumber daya yang ahli di bidang IT. Sumber Daya tersebut lah yang kemudian 

menjalankan langsung program inovasi ini. Kemudian adalah adanya kerjasama 

dengan lembaga lain, baik itu lembaga perbankan yakni BNI maupun pendidikan yakni 
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Poliwangi. Adanya bantuan dari BNI berupa website dan juga publikasi program 

menjadi faktor yang mendukung berjalannya inovasi ini. Selain itu BNI juga kerap kali 

mendatangkan para ahli di bidang Marketplace untuk terjun langsung memantau dan 

memberikan masukan terkain kekurangan yang dimiliki. Selain itu ada dari Poliwangi 

yang member dukungan terkait beberapa mahasiswa pilihan dari perguruan tinggi 

tersebut untuk menjadi tim yang membuatkan desain kemasan pelaku usaha mikro.  

 Selain faktor pendukung terdapat faktor penghambat inovasi Digital 

Marketplace Banyuwangi Mall. Faktor tersebut adalah dari sumber daya manusia nya, 

yakni pelaku usaha mikro itu sendiri. Masih rendahnya kesadaran mereka untuk 

memasarkan produknya secara online. Selain itu tidah sedikit pelaku usaha mikro yang 

tidak melek teknologi, sehingga menjadi salah satu penghambat dari inovasi ini. Selain 

sumber daya nya faktor penghambat selanjutnya adalah dari segi barang yang 

dipasarkan. Produk yang ditampilkan didalamnya masih kurang beragam. Hal itu tentu 

saja dapat mempengaruhi minat pembeli.  

6.2 Rekomendasi 

Subbab kedua bab ini adalah rekomendasi. Rekomendasi berisikan kritik dan 

saran dari penulis terkait hasil penelitian dilapangan dalam proses penulisan skripsi 

penulis. Dalam hal ini penulis mempunyai rekomendasi untuk Pemerintah Kabupaten 

Banyuwangi dan memberikan kritik dan saran tentang proses inovasi Digital 

Marketplace Banyuwangi Mall sehingga bisa dilakukan perbaikan untuk selanjutnya. 

Maka rekomendasi dari penulis sebagai berikut: 
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Pertama adalah terkait pengenalan program inovasi Banyuwangi Mall ini 

sendiri. Menurut penulis Pemerintah Kabupaten Banyuwangi hendaknya lebih 

memaksimalkan publikasi agar inovasi ini lebih banyak peminatnya. Mengingat saat 

ini dari segi transaksi di dalamnya masih belum memuaskan, sehingga inovasi ini 

kedepannya sudah benar-benar bisa meningkatkan omset penjualan dari pelaku usaha 

mikro melalui Banyuwangi Mall. Mengingat ide dari inovasi ini sudah baik. Dengan 

mengikuti perkembangan masyarakat Indonesia saat ini yang menyukai tren belanja 

online, sehingga trobosan menjual produk usaha mikro ini memang dibutuhkan. 

Kedua adalah terkait produk yang di pasarkan di Banyuwangi Mall.  Hendaknya 

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi lebih rutin lagi mengingatkan pelaku usaha mikro 

terkait update produk atau membuat suatu inovasi produk lain. Agar produk yang 

dijual di Banyuwangi Mall lebih beragam. Terakhir adalah dari segi website 

Banyuwangi Mall sendiri. Sebenarnya website tersebut sudah baik dan mudah diakses. 

Namun masih ada beberapa fitur yang harus ditambahkan kedepannya agar bisa lebih 

baik lagi. Misalnya saja fitur tentang menu chatting antara penjual dan pembeli karena 

saat ini fitur tersebut masih belum bisa digunakan. Serta tambahan fitur-fitur lain agar 

website tersebut semakin baik kedepannya.  


