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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Asosiasi Petani Manggis 

dalam Akses Pasar Ekspor di Kabupaten Sukabumi secara keseluruhan adalah 

68,18% atau masuk dalan kriteria baik dengan pemetaan perperannya sebagai 

berikut: 

1. Peran Asosiasi Petani Manggis dalam Akses Pasar Ekspor di Kabupaten 

Sukabumi dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi petani 

adalah sebesar 100% atau masuk kedalam kriteria sangat baik, ini 

artinya asosiasi berperan aktif kepada petani. 

2. Peran asosiasi dalam mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan 

kemitraan adalah sebesar 50% atau dalam kriteria cukup, ini artinya 

peran yang dilakukan asosiasi kepada petani sudah dilakukan tetapi 

belum maksimal. 

3. Peran asosiasi dalam perlindungan dan pemberdayaan petani adalah 

sebesar 50% atau dalam kategori cukup. 

4. Peran asosiasi dalam memproosikan komoditas adalah sebesar 100% 

atau dalam kategori sangat baik. 

5. Peran asosiasi dalam kategori mendorong persaingan adalah sebesar 

100% atau masuk dalam kategori sangat baik. 

6. Peran asosisasi dalam memfasilitasi anggotanya adalah sebesar 50% 

atau masuk dalam ktriteria cukup. 

7. Peran asosiasi dalam menyelesaikan permasalahan adalah sebesar 100% 

atau dalam kriteria sangat baik. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat disampaikan penulis 

sebagai berikut: 

1. Asosiasi petani manggis hendaknya meningkatkan peranan dalam 

mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraan melalui 
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pengembangan kerjasama yang lebih luas antara asosiasi dengan petani 

maupun dengan pihak lainnya. 

2. Asosiasi petani manggis hendaknya melakukan pelatihan terjadwal serta 

pendampingan serta membuka forum diskusi agar keterampilan petani 

semakin meningkat dalam menghasilkan manggis untuk pasar ekspor 

minimal 1x dalam sebulan. 

3. Asosiasi membuat struktur organisasi dan membentuk bidang-bidang 

terutama dalam pemasaran. 

4. Asosiasi perlu meningkatkan dalam peran memfasilitasi anggota dengan 

menyediakan sarana dan prasarana seperti akses transportasi yang 

difasilitasi asosiasi. 

5. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai peran asosiasi petani 

manggis di Kabupaten Sukabumi dikarenakan asosiasi yang baru 

setahun dibentuk dan terjadinya pandemi COVID-19 pada tahun 2020. 

 

 

 


