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7. SIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Proses pembentukan APPOLI muncul melalui kesadaran petani untuk 

berubah dan berproses menuju kemandirian. Kegiatan yang dilakukan 

meliputi pengembangan rantai padi organik secara integral, komprehensif dan 

berkesinambungan, peningkatan kapasitas anggota kelompok dan melakukan 

pemasaran bersama.  

2. Kohesi kelompok APPOLI masih dikatakan lemah. Hal ini karena beberapa 

factor seperti interaksi antar anggota kelompok dengan APPOLI masih 

terbilang kurang, dan daya tarik antar anggota juga masih kurang terjalin. 

Akan tetapi, APPOLI mempunyai hubungan relasi yang sangat kuat, misalnya 

menjaga hubungan yang positif, saling menguntungkan dan saling 

mempengaruhi. Hubungan tersebut tercipta karena dimensi dalam relasi 

terpenuhi oleh kedua belah pihak yang menjalin hubungan. Dimensi tersebut 

ialah kepercayaan, kepuasan, control mutualitas dan komitmen.   

3. Berdasarkan analisis dengan menggunakan model porter’s five forces dapat 

disimpulkan bahwa ancaman pendatang baru APPOLI yaitu APOB dan 

P3LL, sedangkan ancaman produk substitusinya yaitu gandum dan palawija. 

Kekuatan tawar pemasok APPOLI yaitu petani anggota APPOLI, sedangkan 

kekuatan tawar pembelinya yaitu PT Bloom Agro Jakarta, UD Tama Jaya 

Yogyakarta, UD Rizky Subur Yogyakarta, PT BNS Jakarta, Koperasi Bina 

Bakat Surakarta, serta retail/konsumen langsung. Persaingan dalam industri 

yaitu Gapoktan Simpatik Tasikmalaya, PT.CSA, dan tengkulak/pedagang.  

 

7.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dari penelitian ini yaitu: 

1. Kepada APPOLI 

Hasil penelitian menunjukkan kohesi kelompok APPOLI lemah. Oleh 

karena itu, perlunya meningkatkan dan mempertahankan kohesi kelompok 



49 

 

APPOLI. Pengurus harian APPOLI sebaiknya mengkaji ulang mengenai 

penjadwalan pertemuan rutin EVAPERCA, baik dari segi waktu maupun segi 

lokasi pertemuan. Hal tersebut dimaksudkan agar petani anggota APPOLI dapat 

mengikuti dan hadir serta bisa menyampaikan pendapat dan aspirasi petani 

dengan lengkap dan dapat mengakrabkan antar anggota. Pengurus harian APPOLI 

hendaknya lebih sering mengadakan kegiatan bersama yang dilakukan secara 

bergiliran, tidak hanya berupa kegiatan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan, namun 

dapat juga berupa kegiatan lain, seperti studi banding atau hanya sekedar 

berkumpul bersama “ngopi bareng petani” guna mengakrabkan anggota kelompok 

tani.   

2. Kepada Akademisi 

Disarankan bagi peneliti selanjutnya yang memiliki ketertarikan dalam 

meneliti kohesivitas kelompok untuk menggali lebih mendalam mengenai data 

penunjang yang berkaitan dengan faktor-faktor yang pada penelitian ini cenderung 

memiliki ketertarikan dengan kohesivitas kelompok, yakni social factor, group 

unity, attraction dan teamwork. Hal tersebut mengingat salah satu karakteristik 

dari kohesivitas adalah multidimensional, yakni banyaknya factor yang 

mempengaruhi suatu kelompok agar tetap bersatu dan factor-faktor tersebut 

bervariasi satu sama lain.  

 


