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5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

1. Kelompok tani sayur organik Tranggulasi telah menjalankan bauran pemasaran 

yaitu: Strategi produk yang dilakukan oleh kelompok tani Tranggulasi adalah 

menjaga kualitas produk dengan cara memperhatikan SOP yang sudah disusun mulai 

dari pengolahan lahan, pembuatan bedengan, irigasi tetes, penggunaan mulsa, 

pemanfaatan greenhouse, pemeliharaan dan penampilan produk yang meliputi 

pengumpulan, penimbangan, pencucian, sortasi, grading, packing dan pelabelan. 

Strategi harga yang dilakukan kelompok tani Tranggulasi adalah menetapkan harga 

jual sayur organik untuk dipasarkan yang dihitung dari harga pokok penjualan mulai 

dari biaya pupuk, bibit, tenaga kerja, modal dan melihat informasi pasar dari harga 

yang tertinggi dan terendah. 

Strategi promosi yang dilakukan adalah mengikuti pameran, promosi dan 

memasukkan informasi tentang Tranggulasi yang bergerak dibidang pertanian 

organik pada situs website agar dapat menginformasikan para pelanggan atau 

penyalur yang tertarik untuk melakukan kerja sama dalam hal berdagang sayur 

organik. Kemudian strategi distribusi sayur organik dari kelompok tani Tranggulasi 

dilakukan secara tidak langsung ke tangan konsumen tapi masih melalui penyalur 

yang berbeda-beda seperti penyalur luar negeri, superindo, Jakarta dan Lokal. 

2. Permasalahan yang dihadapi Kelompok tani Tranggulasi terkait dalam proses 

Bauran Pemasaran yaitu terlihat dalam strategi produk yakni pada saat musim dan 

cuaca tidak bersahabat maka kualitas sayur tersebut turun dan berkurang. 

Pada strategi harga, pihak Tranggulasi sendiri harus menyesuaikan lagi harga jual 

sayur ketika harga pasar lokal yang anorganik sama dengan harga penetapan sayur 

organik. 

Permasalahan dalam strategi promosi, sayur yang sudah dipacking dan di bawa ke 

tempat promosi harus dibagikan secara cuma-cuma ke pengunjung stand promosi 

jika sayur tersebut tidak laku dan tidak dilihat orang. 

Sedangkan masalah dalam strategi distribusi, terlihat dalam waktu pengangkutan dan 

jenis mobil pengiriman ke Jakarta yang tidak menggunakan mobil box pendingin 

sehingga kualitas sayur tidak terlihat tidak segar ketika sampai ke tangan penyalur. 
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5.2. Saran 

1. Masalah musim kemarau panjang dan curah hujan yang menyebabkan menurunnya 

kualitas produk seharusnya dari pihak Tranggulasi bisa menerapkan atau 

memanfaatkan sistem irigasi tetes dan greenhouse 

2. Untuk menjaga loyalitas petani dalam menghadapi masalah musim panen yang 

penetapan harga jual sayur organik sama dengan harga jual sayur anorganik di 

pasaran karena permintaan pasar anorganik yang lokal tidak terbatas, seharusnya dari 

kelompok tani sendiri sudah mengikat kesepakatan atau perjanjian dengan masing-

masing anggota kelompok. 

3. Kelompok tani Tranggulasi dalam menetapkan harga bisa diperhatikan juga metode 

penetapan harga berbasis pesaingan. 

4. Dalam menghadapi masalah tempat promosi yang tidak strategis sebaiknya sebelum 

melakukan kegiatan promosi dari pihak Tranggulasi sendiri melakukan survei tempat 

untuk memastikan bahwa mendapatkan tempat yang strategis untuk promosi atau 

tidak, agar bisa menyesuaikan dengan produk sayur yang akan dibawa ke tempat 

promosi.  

5. Kelompok tani Tranggulasi seharusnya memperhatikan faktor penentu keberhasilan 

dalam mempromosikan produk seperti personal selling dan publisitas. 

6. Dalam menghadapi masalah waktu dan fasilitas yang dikirim ke Jakarta sebaiknya 

pihak Tranggulasi mengirim sayur tersebut pada sore hari agar tetap terjaga kualitas 

dan tingkat kesegaran sayur organik sampai ditangan penyalur. 

7. Dalam menjalankan strategi distribusi seharusnya dari pihak Tranggulasi 

memperhatikan strategi cakupan distribusi, strategi saluran bergandan, dan strategi 

modifikasi saluran distribusi agar distribusi produk sayur organik lebih menyebar dan 

berkelanjutan. 

8. Dalam menindaklanjuti peluang pemasaran sayur organik tidak terbatas dikota-kota 

besar saja kedepannya dari kelompok tani sendiri bisa berupaya bagaimana bisa 

diperluas pasar sayur organik diseluruh lapisan masyarakat, agar tingkat kesadaran 

masyarakat di kota kecil akan hidup sehat lebih meningkat.   


