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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan 

strategi pemasaran dan pengembangan ekonomi lokal melalui agrowisata 

belimbing mulyono di Tulungagung, maka dapat disimpulkan hasil penelitian 

sebagai berikut : 

1. Strategi Pemasaran Pada Agrowisata Belimbing Mulyono di 

Tulungagung  

Yaitu dengan menerapkan bauran pemasaran yang meliputi 

produk, harga, promosi, dan tempat sudah sesuai dan tepat. Hal tersebut 

terbukti bahwa produk yang ditawarkan memiliki harga yang tidak terlalu 

mahal serta sesuai dengan kualitasnya yang membuat konsumen merasa 

puas dalam berbelanja. Pelayanan yang baik serta keramahan dan 

kesopanan dalam pelayanan memberikan citra baik bagi perusahaan yang 

akan membuat calon konsumen lain akan membeli produk di agrowisata 

belimbing mulyono. 

2.  Strategi Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Agrowisata 

Belimbing Mulyono di Tulungagung 

Dalam menggunakan sumber daya lokalnya dengan melakukan 

penerapan sasaran, persiapan, perencanaan, serta penerapan strategi 

pendekatan dalam melaksanakan pengembangan ekonomi lokal sudah
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tepat dan sesuai. Hal tersebuk terbukti bahwa dapat meningkatkan 

pendapatan petani belimbing serta menciptakan lapangan pekerjaan. 

3. Kendala Strategi Pemasaran dan Pengembangan Ekonomi Lokal Pada  

Agrowisata Belimbing Mulyono di Tulungagung 

Kendala pada pemasaran di agrowisata belimbing mulyono yaitu 

pada produk belimbing yang mudah lecet membuat kualitas akan 

menurun terlebih jika dikirim ke misalnya golden maka pihak sana tidak 

mau menerima, banyaknya lahan budidaya belimbing yang dikelola 

menyebabkan ada kesamaan watku panen sehingga belimbing tersebut 

busuk dan jatuh. Banyaknya tempat usaha yang sejenis disekitar lokasi 

menyebabkan ada persaingan harga. Kurang luas tempat kios usaha juga 

menjadi kendala karena disini bukan hanya sebagai kios jual beli produk 

saja melainkan juga sebagai tempat wisata. Serta pendapat dari 

konsumen yang beragam juga menjadi kendala dalam pemasaran. 

Kendala yang ada pada pengembangan ekonomi lokal hanya pada 

hal yang biasa. Karena pengembangan ekonomi lokal disini yang 

menjalankan semua kegiatanya masing-masing dari petani jadi 

keberhasilan tersebut tergantung dari masing-masing petani dalam 

merawat kebunya agar memiliki produk yang baik. Kendala selanjutnya 

pada keinginan petani yang belum mau untuk berinovasi 

membudidayakan selain tanaman belimbing. Padahal hal tersebut 

sebenarnya juga membawa dampak yang baik bagi pendapatan petani.  
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4. Solusi Strategi Pemasaran dan Pengembangan Ekonomi Lokal  Pada  

Agrowisata Belimbing Mulyono di Tulungagung 

Solusi yang diambil pengelola dari kendala produk, harga, 

promosi serta tempat yaitu dengan menjaga kepercayaan dan permintaan 

dari konsumen. Serta daur ulang produk dengan memanfaatkan produk 

yang tidak terpakai misalnya belimbing yang busuk untuk pupuk. 

Selanjutnya menjual produk dengan beberapa harga yang berbeda dan 

menjelaskan adanya harga yang berbeda terletak pada kualitasnya serta 

ukuran. Selanjutnya renovasi tempat usaha agar calon konsumen merasa 

nyaman serta menjaga kualitas produk saat pengiriman ke dalam kota 

ataupun luar kota dan pelayanan yang baik terhadap konsumen serta 

menangani dengan sikap yang baik ketika ada keluhan dari konsumen. 

Solusi pada pengembangan ekonomi lokal, bahwa solusinya 

dengan selalu mengontrol, merawat belimbing dengan baik ketika ada 

hama langsung diatasi. Solusi selanjuntya pengelola memberikan contoh 

dan hasil kepada para petani sebagai wawasan mereka bahwa untuk 

berinovasi dengan budidaya tanaman yang lain juga akan berdampak 

positif dan hasilnya juga akan lebih baik. 
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B. Saran 

1. Bagi Akademis 

Untuk bisa dijadikan referensi dan informasi tentang strategi 

pemasaran dan pengembangan ekonomi lokal melalui tempat 

Agrowisata. 

2. Bagi pemilik Agrowisata Belimbing Mulyono di Tulungagung 

Penelitian ini diharapkan berguna bagi usaha pemasaran dan 

pengembangan ekonomi lokal agrowisata belimbing mulyono sebagai 

bahan pengambilan keputusan di bidang manajemen pemasaran dan 

pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan penjualan serta 

pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang saya lakukan di agrowisata 

belimbing mulyono di Tulungagung tentang strategi pemasaran dan 

pengembangan ekonomi lokal sudah sangat bagus, akan tetapi harus 

dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan lagi. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat di kembangkan dan dilanjutkan melalui 

penelitian selanjutnya. Diharapkan dapat meneliti lebih dalam lagi 

mengenai bauran pemasaran dan pengembangan ekonomi lokal yang 

dapat menambah wawasan mengenai teori tersebut. 

 

 

 


