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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Dari hasil pembahasan diatas, penulis dapat mengambil beberapa 

kesimpulan yaitu. 

1. Profil pelaku tataniaga dibagi menjadi dua yaitu petani dan pedagang, 

pada petani memiliki kategori seperti : umur, pendidikan, luas lahan, 

lamanya berusahatani stroberi, dan jumlah tanggungan keluarga, 

sedangkan pedagang memiliki kategori seperti : umur, pendidikan dan 

lamanya berdagang stroberi. 

2. Saluran tataniaga stroberi di Desa Serang Kecamatan Karangreja 

Kabupaten Purbalingga terdapat empat saluran tataniaga. 

3. Pendekatan S-C-P ; a) Struktur pasar; 1) nilai pangsa pasar terbesar 

pada Bapak Sudar; 2) konsentrasi; 2.1) nilai rasio konsentrasi CR4 

menunjukan pasar yang terbentuk adalah oligopoli kuat; 2.2) nilai 

Indeks herfindahl menunjukan bahwa pasar bersifat oligopoli; 2.3) nilai 

hambatan masuk tergolong  tinggi oleh karena itu akan sangat sulit 

untuk pesaing baru masuk dalam struktur pasar tersebut; b) Perilaku 

pasar; 1) Strategi penentuan harga; 2) strategi pembayaran;3) Strategi 

distribusi. c) Kinerja; 1) margin tataniaga margin tataniaga yang peling 

besar terdapat pada pola saluran ke – 4; 2) farmer share nilai yang 

paling besar pola saluran tataniaga ke – 1. 
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B. SARAN 

1. Pedagang besar sebaikanya tidak hanya melakukan grading / sortir saja 

melainkan juga menggolongkan harga pada tiap – tiap stroberi yang 

telah disortir, hal ini dikarenakan dapat mempengaruhi nilai jual dari 

masing – masing ukuran stoberi serta akan mempengaruhi keuntungan. 

2. Petani sebaiknya mencoba menjual langsung hasil panen stroberi kepada 

pedagang besar tanpa melalui pedagang pengepul, hal ini dikarenakan 

untuk memperbesar keuntungan yang didapatkann oleh petani. 

3. Membentuk kelompok tani stroberi yang bertujuan untuk memperbaiki 

sistem usahatani maupun pemasaran stroberi demi meningkatkan 

produktifitas stroberi dan untuk memperbaiki perekonomian petani 

stroberi. 

4.  Petani stroberi di Desa Serang sebaiknya bekerjasama dengan lembaga 

pemerintahan untuk memperbaiki sistem tataniaga stroberi di Desa 

Serang. 
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