
38 
 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai model bisnis pada Gapoktan Permatasari 

menggunakan Business Model Canvas, dapat diketahui bahwa customer segmentnya adalah 

masyarakat yang mengutamakan hidup sehat. Value propisitionnya berupa beras menyehatkan 

dan berkelanjutan. Channel berupa promosi melewati pameran dari tingkat bawah sampai 

Pemerintahan. Relationshipnya adalah mengutamakan layanan yang baik dan cepat. Revenue 

Stream berasal dari penjualan produk yang ditawarkan berupa beras organik. Key 

Resourchnya adalah fisik, Sumber Daya Manusia dan finansial. Key Activities dalam usaha ini 

berupa aktifitas yang dilakukan dari pagi hingga malam dari awal persiapan lahan sampai 

beras ditangan konsumen. Sedangkan untuk Key Partnershipnya, supplier kemasan dan 

supplier dari luar daerah. Dan terakhir Cost Structurenya adalah biaya variabel dan biaya tetap 

Dari hasil penelitian, pendekatan SCP (Structure, Conduct, Performance) di Gapoktan 

Permatasari dapat dilihat bahwa Struktur organisasinya sangat jelas dalam hal kepemimpinan 

dan pengelola yang bertugas untuk mengawasi seluruh anggotanya. struktur Gapoktan terbagi 

menjadi 6 divisi yaitu divisi usaha saprodi, divisi unit usaha alsintan, divisi unitsaha distribusi, 

divisi unit usaha pemasaran, divi unit usaha pengelola dandivisi unit usaha pengolahan cadang 

makan, semua divisi memiliki tugas yang sangat jelas sesuai dengan bidang masing-masing. 

Semua melibatkan anggota kelopok tani yang bergabung di Gapoktan Permatasari diantaranya 

kelompok tani Sumber Rejeki, kelompok tani Piyungan, kelompok tani Denokan, kelompotani 

Rukun Makmur, kelomok tani KWT Rukun Lestari dan tidak ketinggalan par kaum wanita 

atau para istri dari anggota Gapoktan Permatasari ikut ambil bagian dalam melakukan 

kegiatan yang ada di Gapoktan seperti Sortasi pemisahan butir padi yang utuh dengan butir 

padi yang pecah, Garding seperti pemilihan butir padi berdasarkan ukuran dan warna, 

Pengemasan, Penyimpanan dan Pemasaran. 

Model kelembagaan yang terdapat pada Gapoktan Permatasari antara lain: kelembagaan 

pada agribisnis padi organik belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai upaya pemberdayaan 

organisasi; Model pada kelembagaan agribisnis padi organik didasarkan pada sistem 

agribisnis dan dimensi kelembagaan serta tiga pilar kelembagaan baru; Lemahnya koordinasi, 

sinergi, dan efektivitas kebijakan agribisnis memerlukan adanya revitalisasi kelembagaan 

yang diarahkan untuk memantapkan kelembagaan pada sistem agribisnis;  
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5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, peneliti ingin 

memberikan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi Gapoktan dalam Business 

Model Canvas. Sebagai berikut: 

1. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat meneliti mengenai penerapan Business 

Model Canvas pada objek penelitian yang lain. Sehingga dapat diketahui apakah Business 

Model Canvas memang layak diterapkan dalam perusahaan atau usaha lainnya dikemudian 

hari. 

2. Melakukan sosialisasi yang lebih intensif dan berbagai pelatihan mengenai pertanian 

organik berkerja sama dengan berbagai kelompok, LSM, tokoh perseorang yang selama ini 

sudah berkecimpung dalam pengembangan pertanian organik. 

3. Memberikan insentif atau kompensasi bagi para petani yang baru memulai praktek 

budidaya organik. Insentif ini bisa dengan dukungan dana APBD atau dari sumber dana 

lainnya supaya kegairahan petani untuk melaksanakan pertanian organik menjadi semakin 

berkembang. Selain untuk memacu kegairahan, insentif juga bisa dilihat sebagai upaya 

perbaikan lingkungan. 

4. Mengembangkan model-model kerjasama yang baru yang berpeluang lebih besar untuk 

dapat mensejahterakan para petani. 

Gapoktan mempunyai kemampuan dalam pengaruh dan pengarah organisasi, namun 

perubahan pada masyarakat pedesaan sulit dilakukan karena pola pikir masyarakat (terutama 

generasi tua) masih didasarkan pada tradisi. Di sisi lain, perubahan lingkungan pasar, 

teknologi pertanian berkembang secara dinamis, sehingga kepemimpinan diperlukan untuk 

merubah pandangan, sikap, dan perilaku tradisional petani yang sulit dirubah (resistance of 

change) 

 


