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5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

1. Proses pemasaran sayuran organik di Kebun Citra Sehat Organic telah 

menjalankan fungsi-fungsi tataniaga yakni: a) fungsi pertukaran adalah 

kegiatan yang memperlancar perpindahan hak milik dari barang dan jasa 

yang dipasarkan, fungsi pertukaran meliputi fungsi pembelian dan fungsi 

penjualan. b) fungsi fisik adalah semua tindakan yang langsung 

berhubungan dengan barang dan jasa sehingga menimbulkan kegunaan 

tempat, kegunaan bentuk dan kegunaan waktu, fungsi fisik terdiri dari 

fungsi penyimpanan dan fungsi pengangkutan. c) fungsi fasilitas adalah 

semua tindakan yang bertujuan untuk memperlancar kegiatan pertukaran 

yang terjadi antara produsen dan konsumen, fungsi fasilitas terdiri dari 

fungsi sortasi/grading, fungsi penanggulangan risiko, fungsi pembiayaan 

dan fungsi informasi pasar. 

2. Permasalahan yang dihadapi oleh Kebun Citra Sehat Organic terkait dalam 

menjalankan proses pemasaran sayuran organik terlihat pada a) fungsi 

pertukaran yakni dalam fungsi pembelian cara perolehan saprodi untuk 

pupuk, lokasi pembuatan dengan lokasi budidaya cukup jauh yaitu di 

Garut dan di Gresik sehingga biaya yang dikeluarkan untuk transportasi 

cukup banyak. Pada fungsi penjualan, terdapat  kelebihan produk saat 

panen dan dibiarkan begitu saja, b) permasalahan pada fungsi fisik, terlihat 

dalam menjalankan fungsi pengangkutan yaitu, alat transportasi yang 

digunakan hanyalah mobil pribadi (panther) sehingga kualitas sayuran 

tidak sebagus ketika menggunakan mobil box yang disertai pendingin. 

Selain itu permasalahan yang terkait dalam proses pemasaran terlihat pada 

c) fungsi fasilitas yang mana pada fungsi pembiayaan masih menggunakan 

modal sendiri untuk melakukan usahatani sayuran organik. 

3. Manfaat yang diperoleh dalam pemasaran sayuran organik dapat terlihat 

dari tiga aspek antara lain: bagi perusahaan, harga jual sayuran organik 

tinggi, biaya saprodi lebih murah. Manfaat bagi konsumen, meningkatkan 

kesadaran dan minat terhadap sayuran organik. Manfaat bagi masyarakat 

terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar 
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5.2 Saran 

1. Dalam mengahadapi permasalahan pada fungsi pembelian, ketersediaan 

pupuk kandang, kedepan bisa dibuat kerjasama antara petani dan peternak 

di daerah sekitar dalam hal penyediaan kotoran ternak sebagai bahan 

pupuk kandang, supaya pembuatan pupuk dekat dengan lokasi budidaya. 

2. Dalam menindak lanjuti peluang pemasaran sayuran organik kedepannya 

bisa diperluas usahatani organik, supaya tingkat kesaradan masyarakat 

terhadap produk organik lebih meningkat.a 

3. Agar dilakukan penelitian lanjutan tentang permintaan masyarakat di 

perkotaan terhadap  produk sayuran organik, sehingga dapat mendorong 

perkembangan usahatani sayuran organik di sekitar wilayah Kecamatan 

Megamendung. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


