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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

1. Pada pihak petani terdapat 5 risiko yang berada diatas nilai 
FRPN rata-rata yaitu risiko kenaikan harga obat dan 
pestisida sebesar 8,15, risiko kerusakan selama proses 
tanam karena hama, jamur tanaman, dan iklim sebesar 7,13, 
risiko jumlah hasil panen buncis yang fluktuatif sebesar 7,04, 
risiko kerusakan selama penanganan pasca panen sebesar 
6,43, dan risiko adanya pesaing dari petani daerah lain 
sebesar 6,38. Pada pihak perusahaan terdapat 5 risiko yang 
berada diatas nilai FRPN rata-rata yaitu risiko kerusakan 
mesin dan peralatan selama proses produksi sebesar 5,92, 
risiko kualitas buncis tidak sesuai dengan standar sebesar 
4,64, risiko keterlambatan produksi benih buncis sebesar 
4,47, risiko produk benih buncis memiliki produk pesaing 
sejenis sebesar 3,97, dan risiko hasil produksi produk benih 
buncis fluktuatif sebesar 3,94. 

2. Pada pihak petani terdapat 3 faktor yaitu proses budidaya, 
SDM/tenaga kerja, dan produk (buncis). Alternatif strategi 
pada faktor proses budidaya yang memiliki nilai bobot 
tertinggi adalah melakukan pengendalian hama dan penyakit 
tanaman sebesar 0,665. Alternatif strategi pada faktor SDM/ 
tenaga kerja yang memiliki nilai bobot tertinggi adalah 
melakukan penyuluhan budidaya yang benar kepada buruh 
tani sebesar 0,525. Alternatif strategi pada faktor produk 
(buncis) yang memiliki nilai bobot tertinggi adalah 
meningkatkan kualitas dan kuantitas buncis sebesar 0,62. 
Pada pihak perusahaan terdapat 3 faktor yaitu bahan baku, 
proses produksi, dan produk (benih buncis). Alternatif 
strategi pada faktor bahan baku yang memiliki nilai bobot 
tertinggi adalah menjaga kualitas buncis selama pengiriman 
sebesar 0,675. Alternatif strategi pada faktor proses produksi 
yang memiliki nilai bobot tertinggi adalah melakukan 
perawatan rutin terhadap mesin dan peralatan sebesar 
0,645. Alternatif strategi pada faktor produk (benih buncis) 
yang memiliki nilai bobot tertinggi adalah meningkatkan 
kualitas produk dan memperluas pasar sebesar 0,6.  
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5.2 Saran 
  Saran yang dapat diberikan untuk pihak petani adalah 
supaya bisa menerapkan proses pasca panen yang baik agar 
kualitas buncis yang dihasilkan berkualitas baik, tetap menjaga 
hubungan kerjasama dan berkoordinasi yang baik dengan CV. 
Aura Seed Indonesia. Saran untuk CV. Aura Seed Indonesia 
adalah sebaiknya perusahaan lebih memperhatikan persediaan 
buncis, melakukan pengawasan proses produksi, melakukan 
perawatan mesin agar proses produksi benih buncis berjalan 
lancar. Selain itu sebaiknya perusahaan melakukan pelatihan 
kerja dan memperbaiki mekanisme koordinasi dengan pihak 
eksternal. Saran bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk 
melakukan identifikasi risiko dari semua anggota rantai pasok 
(baik anggota primer maupun sekunder) agar risiko yang terjadi 
pada seluruh anggota rantai pasok dapat teridentifikasi dan 
dapat dilakukan mitigasi.  

 

 


