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5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Faktor internal yang menjadi kekuatan utama dalam pengembangan usahatani 

sayuran organik kelompok tani Bangkit Merbabu adalah proses budidaya tidak 

menggunkan pestisida kimia, sedangkan kelemahan adalah berada variabel 

penerapan dan mengelolaan sistem informasi manajemen belum dijalankan 

dengan dengan baik dengan nilai total bobot skor  rata-rata bernilai 2,993 pada 

matriks IFE. Faktor eksternal pengembangan usahatani sayuran organik 

kelompok tani Bangki Merbabu diperoleh peluang yang berada pada variabel 

peluang pasar sayuran organik yang luas dalam maupun luar negeri, dan 

ancaman berada pada variabel kemudahan konsumen mendapatkan produk 

subtitusi dengan nilai bobot skor rata-rata 2,831 pada matriks EFE. 

2. Strategi yang dapat diterapkan dalam pengembangan usaha tani sayuran 

organik di kelompok tani Bangkit Merbabu adalah 1) menjaga dan 

meningkatkan kualitas hasil sayuran organik, 2) melakukan pengawasan 

dalam budidaya sampai pasca panen, 3) meningkatkan produksi agar 

memenuhi permintaan supplier, 4) memperluas area tanam dan menjaga kerja 

sama antar anggota serta kelompok sub binaan, 5) meningkatkan kerja sama 

dengan pihak pemerintah maupun swasta dalam bantuan modal maupun 

pelatihan, 6) meningkatkan pengetahuan petani tentang usahatani sayuran 

organik, 7) menjaga dan meningkatkan kerja sama dengan supplier yang 

sudah ada, 8) mempelajari perkembangan teknologi dalam usahatani sayuran 

organik. Strategi utama berdasarkan matriks QSPM usahatani sayuran organik 

Bangkit Merbabu adalah menjaga dan meningkatkan kualitas serta 

produktifitas hasil sayuran organik. 
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5.2 Saran  

1. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu ancamannya tingkat 

persaingan tinggi, oleh sebab itu untuk peneliti selanjutnya meneliti strategi 

bersaing dalam usahatani sayuran organik. 

2. Untuk menjalankan sistem informasi manajemen dengan baik kelompok tani 

Bangkit Merbabu sebaiknya melengkapi peralatan (komputer) agar sistem 

informasi manajeman berjalan dengan baik dan lebih intensif. 

3. Kelompok tani Bangkit Merbabu lebih meningkatkan kerja sama dengan 

pemerintah secara khusus dinas pertanian untuk melakukan kegiatan pelatihan 

secara intensif kepada anggota kelompok tani agar menambah pengetahuan 

petani dalam menjalankan kegiatan budidaya usahatani sayuran organik sesuai 

dengan SOP supaya menjaga kontinuitas sertifikat organik. 

4. Tim internal control system (ICS) kelompok tani Bangkit Merbabu melakukan 

pengawasan yang lebih intensif dari budidaya sampai pasca panen, secara 

khusus di penanganan pasca panen untuk menjaga kualitas sayuran yang aman 

untuk dikonsumsi. 

5. Kelompok tani Bangkit Merbabu dalam mengemas kemasan produk sayuran 

organik sebaiknya menggunakan green packaging untuk menjaga kualitas 

organik secara keseluruhan. 


