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5.   KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.  Kesimpulan 

1. Pemenuhan kebutuhan pelanggan akan bunga potong krisan yang 

berkualitas dan menarik menjadi orientasi yang paling banyak diterapkan 

oleh petani. Petani juga mengambil hal-hal positif yang dilakukan petani 

lain untuk memperbaiki bunga potong krisan yang dihasilkannya, petani 

memberi bonus kepada pelanggan tetap yang membeli dalam jumlah banyak 

dan melayani pembayaran secara kasbon, serta mengutamakan apa yang 

menjadi keinginan dan kebutuhan pelanggan dan berusaha memenuhinya 

dibandingkan dengan mengutamakan profitabilitas jangka pendeknya.  

2. Berdasarkan hasil analisis SEM, faktor determinan orientasi pasar dilihat 

dari karakteristik individu petani (usia, pendidikan dan jenis kelamin) yang 

telah dikemukakan dalam penelitian ini, hanya jenis kelamin yang dapat 

diterima sebagai faktor determinan orientasi pasar petani di Desa Kenteng. 

Namun, selain dari jenis kelamin, peneliti juga menemukan dari beberapa 

kajian literatur bahwa kepemilikan orientasi pasar oleh petani di Desa 

Kenteng ini berasal dari tuntutan pasar (tengkulak, pedagang dan florist) dan 

konsumen (pendekor). 

3. Berdasarkan hasil analisis SEM, orientasi pasar terbukti memberi pengaruh 

positif terhadap penanganan pasca panen yang dilakukan oleh petani bunga 

potong krisan di Desa Kenteng, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Adanya tuntutan pelanggan 

terhadap bunga potong krisan yang berpenampilan baik, menarik, sehat dan 

dan memiliki shelflife (umur simpan) dan vaselive (umur kesegaran) yang 

cukup optimal membuat petani lebih memperhatikan kegiatan pasca panen 

yang meliputi sortasi, pengkelasan dan pembungkusan sehingga bunga 

potong krisan yang dihasilkan mampu bersaing dengan hasil bunga potong 

krisan petani lainnya terutama dari segi harga dan petani juga mampu 

memberikan kepuasan kepada pelanggannya yang kemudian berujung pada 

keberlanjutan pelanggan dalam membeli bunga potong krisan kepada petani. 
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5.2.  Saran 

Pada penelitian ini, telah disampaikan bahwa ada tiga faktor determinan 

orientasi pasar pada petani dilihat dari karakteristik individu yang meliputi: usia, 

pendidikan dan jenis kelamin. Namun, setelah peneliti melakukan analisis 

menggunakan SEM melalui program AMOS, ditemukan hasil bahwa dari ketiga 

faktor determinan ini, hanya jenis kelamin yang ditemukan memiliki hubungan 

dengan orientasi pasar pada petani bunga potong krisan di Desa Kenteng. Maka 

dari itu, peneliti menyarankan perlu dilakukannya riset tentang faktor determinan 

orientasi pasar pada petani bunga potong krisan di Desa Kenteng dilihat dari 

faktor eksternal individu petani seperti lingkungan sosial dan ekonomi, dukungan 

kelompok tani serta fasilitas penyuluhan. 

Selain itu, menurut peneliti, menarik pula jika dilakukan riset terkait faktor 

determinan pada petani dilihat dari keiikutsertaannya dalam kelompok tani dan 

faktor determinan pada petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani, 

kemungkinan akan ada perbedaan diantara keduanya, serta perlu dilihat pula 

dampak dari adanya faktor determinan pada petani dalam menerapkan orientasi 

pasarnya. 

 


