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5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

1. Penerimaan usahatani sayuran organik dari yang tertinggi hingga terendah adalah:  

Tomat, Brokoli, Buncis, Wortel, Bayam Hijau, dan Bawang Daun. Penetapan 

harga jual Tomat dan Brokoli di atas nilai BEP harga mengakibatkan komoditas 

tersebut memperoleh nilai R/C ratio > 1, sedangkan komoditas lainnya 

mempunyai harga jual di bawah nilai BEP harga sehingga nilai R/C ratio < 1. 

2. Tingkat keberlanjutan usahatani Tomat terkategori sangat tinggi dan Brokoli 

terkategori tinggi. Selanjutnya, Buncis dan Bayam Hijau terkategori sedang, 

Wortel terkategori rendah, sedangkan Bawang Daun terkategori sangat rendah. 

3. Hasil estimasi permintaan komoditas Tomat, Brokoli dan Bawang Daun bernilai 

positif sedangkan Buncis, Bayam Hijau, dan Wortel bernilai negatif. Harga 

sayuran organik mempunyai hasil estimasi trend yang positif, di mana 

kedepannya harga sayuran organik akan terus meningkat seiring dengan 

kesadaran masyarakat akan kesehatan. 

5.2. Saran 

1. CV. Kebun Citra Sehat Organik perlu membangun segmen pasar yang berbeda 

seperti perhotelan untuk meningkatkan permintaan pasar khususnya komoditas 

dengan trend permintaan negatif yaitu Buncis, Wortel dan Bayam Hijau. Hal ini 

juga bermanfaat untuk mengakomodir over-supply yang terjadi baik berdasarkan 

runtut waktu (time series) maupun jenis komoditas sayuran yang ada. 

2. Mengingat terdapat beberapa komoditas sayuran yang berkelanjutan dan 

mempunyai trend permintaan serta harga sayuran yang terus meningkat, 

sebaiknya CV. Kebun Citra Sehat Organik perlu mempertimbangkan investasi 

prasarana dalam rangka mempertahankan kualitas sayuran organik, misalnya alat 

transportasi yang dilengkapi dengan mesin pendingin. Investasi tersebut juga akan 

mempermudah CV. Kebun Citra Sehat Organik untuk memperluas jangkauan 

pasar (di luar kota Jakarta).  

3. Meskipun harga jual komoditas Buncis, Wortel, Bayam Hijau dan Bawang Daun 

di bawah nilai BEP harga, tetapi perlu tetap dibudidayakan mengingat adanya 

trend harga yang positif kedepannya serta adanya komoditas Tomat dan Brokoli 

yang dapat mensubsidi kerugian tersebut. 

4. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk menganalisis komoditas sayuran 

organik lainnya, sehingga dapat diketahui keberlanjutan usahatani CV. Kebun 

Citra Sehat Organik secara keseluruhan. 

5. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui korelasi antara hasil analisis 

usahatani, keberlanjutan usahatani serta trend permintaan dan harga. 


