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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Dari hasil penelitian diatas maka dapat diperoleh kesimpulan yaitu sebagai 

berikut : 

1. Latar belakang masuk dan berkembanganya bunga krisan di Desa Raya 

yaitu oleh ibu Jhonson Br Ginting. Dimana setelah ibu ini mulai menanam 

bunga dan masyarakat mulai melihat hasilnya maka penduduk Desa Raya 

mulai tertarik untuk mulai mencoba menanam bunga krisan tersebut. 

Faktor lain juga yang menyebabkan semakin banyaknya penduduk desa 

yang mulai menanam krisan yaitu ketika menanam sayur mayur dan jeruk 

sudah sering mengalami kegagalan oleh petani maka petani dan tempat 

pemasaran dari sayur mayur mereka mengalami masalah sehingga 

akhirnya diutup semakin menyulitkan penduduk untuk menual hasil tani 

mereka. Walaupun ada lagi pasaar untuk memasarkannyaa akan memakan 

biaya yang lumayan mahal sehingga hal tersbut menjadikan penuduk desa 

mulai beralih menanam bunga. 

2. Adapun pemasaran bunga krisan di Desa Raya dilakukan di 2 tempat yaitu 

pertama di jambur atau balai Desa Raya yang diadakan pada hari senin 

dan kamis. Kemudian pemasaran yang kedua dilakukan di pajak PU Raya 

yang berada di simpang desa tersebut diadakan di hari rabu dan sabtu. 

Kemudian konsumen dari bunga krisan ini juga dapat dibedakan menjadi 
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beberapa tipe atau golongan yaitu konsumen individu, konsumen 

kelompok, konsumen musiman dan konsumen tetap. Dimana pada setiap 

tipe konsumen terdapat perbedaan harga jual tergantung dengan 

banyaknya bunga yang diminta dan kualitas bunga yang diminta. 

3. Keadaan sosial ekonomi petani bunga krisan dari hasil penelitian ini dapat 

dosenut sudah cukup baik, hal ini dikaitkan dengan persentase pendapatan, 

pendidikan anak dan  kondisi tempat tinggal dari petani bunga krisan ini. 

 

5.2  Saran  

Adapun saran yang diajukan sesuai dengan hasil penelitian ini yaitu : 

1. Perlunya penelitian lanjut mengenai kehidupan sosial ekonomi petani 

bunga krisan di Desa Raya.. 

2. Bagi pemerintah agar menjalin kerjasama dengan petani bunga krisan baik 

dalam hal pembibitan ataupun pemasaran bunga tersebut agar dapat 

mencapai hasil yang lebih baik lagi. 

3. Lembaga-lembaga atau kelompok tani yang berkaitan dengan bunga krisan 

agar bisa lebih diaktifkan lagi agar dapat membantu petani dalam 

mengembangkan usahanya. 

 

 

 

 

 


