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BAB VI 

KESIMPULAN 

 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dirumuskan 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kelompok Tani Manunggal didirikan atas kesadaran masyarakat bersama. 

Kondisi kelompok tani Manunggal IV dari dulu sampai sekarang 

mengalami peningkatan dari segi organisasi maupun bisnisnya. Kelompok 

saling bekerja sama dalam menjalankan kegiatannya dan selalu 

meningkatkan kualitas di hasil produksinya. Kelompok mencoba terbuka 

dalam menerima masukan dari pihak luar, seperti pembeli maupun dari 

dinas. Karena masukan menurut kelompok menjadi koreksi agar usahanya 

berkembang. 

2. Proses bisnis yang dijalankan kelompok dari tahap budidaya 

(menghasilkan bahan baku), pengolahan, dan sampai pemasaran. 

Kelompok selalu menekan kan pengawasan kualitas dan bagaimana 

kelompok mampu menekan biaya agar pengeluaran dalam produksi rendah 

dengan harga jual yang tinggi. Karena dengan kualitas yang baik maka 

harga yang dipatok ke konsumen pun juga dapat tinggi pula.  

3. Perbaikan teknologi didasari karena kesadaran, kemudian kelompok 

beinovasi dengan membuat alat sendiri. Dengan adanya teknologi mampu 

mempermudah dan mengefisienkan proses pengolahan, entah dari segi 

waktu dan biaya. Perbaikan teknologi juga dapat meningkatkan 

pengawasan dan menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Kemasakan 

sangrai, ukuran biji dan kualitas pun lebih mudah di atur dengan 

penggunaan alat yang digunakan. 

4. Kelompok menerapkan beberapa strategi dalam merebut pasar. Yang 

pertama kelompok selalu menekan biaya dalam produksinya salah satunya 

dengan teknologi. Dengan proses produksi yang efektif kelompok mampu 

lebih murah memasarkan produknya tanpa mengalami kerugian. 

Pelanggan pun akan memilih barang yang berkualitas dengan harga yang 
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lebih murah. Kemudian menekankan hasil yang berkualitas. Dengan 

kualitas yang baik otomatis memiliki keunggulan tersendiri yang 

ditawarkan ke pasar. Yang ketiga fokus pasar yang dituju kelompok. 

Kelompok lebih menjual ke pasar dengan kopi kemasan. Target pasar 

yang dituju lebih ke penjual perantara, kedai/ cafe kopi, maupun 

perorangan. 

5. Diketahui bahwa penciptaan nilai merupakan hal yang penting bagi 

kelompok dalam penguasaan pasar. Kelompok tani Manunggal IV mampu 

memiliki pasar yang konsisten. Semakin banyaknya produsen kopi pesaing 

tidak terlalu menjadi hambatan di kelompok tani ini. Banyak produk-

produk kopi dan mulai munculnya kedai kopi di sekitar wilayah tersebut, 

namun kelompok tani tetap mampu memiliki nilai di mata konsumen. 

Salah satu nilai yang dibuat yaitu dari segi brand, dimana kopi ini 

mengusung nama lokasi wisata yang ada di daerah itu, sehingga memiliki 

ciri khas tersendiri. Kelompok yang mulanya berorientasi pada budidaya 

kopi saja sekarang sudah berkembang ke-orientasi bisnis. Penciptaan nilai 

dilandasi akan adanya konesep berpikir masyarakat akan harapan 

mendatang. Penekanan pada kualitas dan ke aneka ragaman jenis produk 

juga membuat kopi ini tetap konsisten dalam persaingan pasar. 
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6.2.  Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan 

beberapa saran sebagaiberikut: 

1. Pihak Kelompok Tani Manunggal IV 

Meskipun sudah meciptakan pasar sendiri alangkah baiknya tetap menembus 

pasar lain dalam lingkup luas, karena persaingan era sekarang konsumen bisa 

beralih ke produk lain. Selain itu bagian pemasaran online alangkah baik nya di 

jalankan lagi dari pihak kelompok, karena harga jual ke konsumen langsung 

menurut saya lebih menguntungkan bagi kelompok. 

2. Pihak Peneliti Lain 

Dilakukan penelitian lebih lanjut tentang penciptaan nilai pada faktor apa 

penyebab munculnya penciptaan  di kelompok tani Manunggal IV. Penelitian 

juga di sarankan melihat penciptaan nilai dilihat dari sisi kuantitatif metode, 

karena data bisa saling mendongkrak informasi satu sama lain. 

 


