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V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 

1. Strategi Pemasaran yang digunakan pada produk pisang cavendish 

BUMDes Kartika Mandiri, yaitu: Strategi produk (product) yang 

digunakan pada BUMDes Kartika Mandiri mengutamakan kualitas 

produk dengan konsep produksi yang baik, kemasan produk yang baik, 

adanya pengkodean produk yang membedakan kualitas produk, dengan 

kualitas produk yang baik BUMDes Kartika Mandiri dapat memasarkan 

produk pisang cavendish ke distributor yang berada di luar daerah. 

Strategi harga (price) yang dilakukan oleh BUMDes Kartika Mandiri 

menjual produk pisang cavendish dengan harga yang ditetapkan 

berdasarkan ketentuan dari distributor, penentuan harga juga dilakukan 

berdasarkan berat per kilo. Strategi tempat (place), BUMDes Kartika 

Mandiri memasarkan produk pisang cavendih kepada distributor yaitu 

Rocky Fresh dan Moonking yang berada di Yogyakarta dan Klaten, 

selain itu produk juga disalurkan untuk desa Karangkemiri. Strategi 

Promosi (promotion) yang dilakukan BUMDes Kartika Mandiri masih 

dengan cara konvensional seperti menggunakan surat kabar dan dari 

mulut ke mulut. Segmentation, penerapan segmentasi oleh BUMDes 

Kartika Mandiri berdasarkan segmentasi demografis, segmentasi 

geografis, dan segmentasi psikografis. Targeting, target pasar Target 

pasar yang dituju dari produk pisang cavendish BUMDes Kartika 



63 
 

 
 

Mandiri adalah semua kalangan, baik itu kalangan menengah ke atas 

atau menengah ke bawah. Positioning, produk pisang cavendish 

BUMDes Kartika Mandiri memposisikan diri sebagai pisang cavendish 

yang sehat dan berkualitas. 

2. Pada aspek keuangan, usaha pisang cavendish BUMDes Kartika 

Mandiri dikatakan layak dengan penilaian menggunakan metode NPV, 

PI, IRR, dan PP. . Pada perhitungan nilai NPV, diperoleh nilai positif 

sebesar Rp. 230.862.239 yang artinya memenuhi syarat investasi usaha 

tersebut layak. Internal Rate of Return (IRR) diperoleh sebesar sebesar 

43%, sehingga dinyatakan investasi tersebut layak karena lebih dari 

tingkat suku bunga yang berlaku yaitu sebesar 10%. Hasil penghitungan 

menunjukkan bahwa nilai Profitability Indeks memiliki nilai 3,03 maka 

investasi dinyatakan layak karena Profitability Indeks lebih dari satu. 

Hasil penghitungan Payback Period yang dilakukan menunjukkan 

bahwa waktu yang diperlukan untuk kembali  modal adalah selama 3 

tahun lebih 3 bulan. Jika batasan periode waktu kembali modal yang 

dapat diterima adalah 5 tahun, maka dapat disimpulkan usaha pisang 

cavendish BUMDes Kartika Mandiri dinyatakan layak. Semuanya 

menunjukkan nilai positif yang mengindikasikan bahwa usaha pisang 

cavendish BUMDes Kartika Mandiri bisa dikatakan layak.  
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B. Implikasi 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, terdapat beberapa implikasi yang dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk keputusan di masa 

mendatang, yaitu sebagai berikut: 

1. BUMDes Kartika Mandiri diharapkan selalu senantiasa menjaga 

kualitas, baik dari kualitas produk, pengemasan, maupun pelayanan 

yang diberikan. Meningkatkan inovasi juga diperlukan salah satunya 

dengan cara membuat produk olahan dari pisang cavendish.  

2. Perbaikan akses jalan menuju kebun, tentunya memerlukan dana untuk 

memperbaiki akses jalan tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan 

pemanfaatan dana desa yang disalurkan pemerintah pusat kepada 

pemerintah desa. Dengan akses jalan yang diperbaiki tentunya akan 

menekan biaya operasional produksi pisang cavendish dan juga 

mempercepat dalam melakukan pengangkutan hasil panen sehingga 

membuat  

3. Penggunaan alat promosi yang lebih bervariasi, seperti melalui media 

sosial menggunakan WhatsApp dan Facebook dengan cara 

mempromosikan melalui grup-grup seperti grup perkumpulan petani 

pisang cavendish atau melalui media sosial lainnya. Mengikuti acara 

pameran produk UMKM yang biasanya dilakukan oleh Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan dengan mengikuti acara tersebut dapat 

memperluas pasar dan mengenalkan produk pisang cavendish BUMDes 

Kartika Mandiri. 
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C. Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menyadari dalam penelitian ini masih terdapat berbagai kekurangan 

dan keterbatasan. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Tidak adanya arsip data inventaris BUMDes Kartika Mandiri 

menyebabkan adanya inventaris BUMDes yang terlewatkan dan tidak 

tertulis oleh peneliti 

2. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini masih terhitung sedikit, 

maka dari itu diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menjangkau 

sampel yang lebih luas. 

  

  


