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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, tentang bagaimana

Pengelolaan Agrowisata “Blimbing Mulyono” dalam Meningkatkan

Perekonomian Masyarakat khususnya para petani pada kelompok tani “Tunas

Belimbing”. Dapat di ambil kesimpulan bahwa Bapak Mulyono sebagai pemilik

agrowisata menggunakan pola kemitraan inti plasma kepada masyarakat yang

tergabung dalam keanggotaan agrowisata belimbingnya. Bapak Mulyono yang

berperan sebagai inti yang memberikan pembinaan, pelatihan, dan modal bagi

para petani nya, sedangkan para petani berperan sebagai plasma dengan mensuplai

hasil panen belimbing mereka kepada Bapak Mulyono untuk dilakukan

pengemasan dan pemasaran. Untuk Pola kemitraan inti plasma dalam Agrowisata

“Blimbing Mulyono” menerapkan fungsi manajemen yaitu perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan serta pengawasan yang dijalankan langsung oleh

Bapak Mulyono kepada para petaninya melalui kegiatan pelatihan dan pembinaan,

quality control, dan variasi produk untuk membantu meningkatkan perekonomian

masyarakat khususnya para anggota kelompok tani “Tunas Belimbing”. Dengan

adanya kerjasama serta saling menjaga intregitas sesama mitra kerja yang baik,

hasil yang di peroleh akan baik pula, sehingga perekonomian masyarakat

khususnya anggota kelompok tani “Tunas Belimbing” bisa meningkat.
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B. Saran

Berdasarkan hasil serta kesimpulan dari penelitian ini, maka dari itu peneliti

dapat memberikan beberapa kritik dan saran atas penjabaran dari awal sampai

akhir penelitian, antara lain:

1. Bagi Agrowisata “Blimbing Mulyono” dan Petani Tunas Belimbing

a. Tetap menjaga dan melaksanakan kegiatan kemitraan sesuai

dengan kesepakatan yang telah ditentukan.

b. Meningkatkan kinerja masing-masing agar nantinya tetap bisa

memaksimalkan hasil yang diterima.

2. Bagi penulis berikutnya

a. Cari topik lain yang ada di agrowisata “Blimbing Mulyono” seperti

strategi pengembangan agrowisata, pemasaran produk yang

dihasilkan oleh agrowisata “Blimbing Mulyono”, ataupun yang

lainnya.

b. Lebih teliti dalam menggali, mengumpulkan, dan menyimpulkan

data hasil survei yang diperoleh dari proses wawancara dan

dokumentasi

3. Bagi masyarakat

Lebih kooperatif lagi dalam mendukung kegiatan dari Agrowisata

“Blimbing Mulyono” agar agrowisata tersebut dapat berkembang

sehingga nantinya akan berdampak positif bagi lingkungan sekitar.


