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VI. PENUTUP

A. Kesimpulan
Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian ini adalah:
1) Pembinaan dan verifikasi memberikan manfaat financial kepada petani.
Analisis kelayakan financial petani terverifikasi lebih tinggi dibandingkan
petani non-verifikasi. Hasil analisis incremental B/C ratio juga
menunjukkan bahwa pelaksaan program pembinaan dan verifikasi dapat
memberikan tambahan pendapatan bagi petani.
2) Menurut persepsi petani, program pembinaan dan verifikasi dapat
memberikan manfaat dalam dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal
ini dapat dilihat bahwa setelah dilakukan uji beda antara persepsi petani
terverifikasi dan non-verifikasi diketahui bahwa terdapat perbedaan
persepsi dimana persepsi petani terverifikasi terhadap manfaat ketiga
dimensi tersebut lebih tinggi.
3) Menurut persepsi petani, program pembinaan dan verifikasi dapat
memberikan manfaat terhadap peningkatan mutu kopi yang dihasilkan.
Manfaat tersebut terlihat dengan dilakukannya uji beda yang menunjukkan
perbedaan antara persepsi petani terverifikasi dan non-verifikasi dimana
lebih tinggi persepsi petani terverifikasi.
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang didapatkan, maka saran yang dapat diberikan
adalah:
1) Instansi terkait hendaknya dapat meneruskan dan memperluas jangkauan
pembinaan dan verifikasi kepada petani kopi lainnya agar manfaat
program tersebut dapat dirasakan secara luas. Merangkum beberapa saran
yang diberikan petani untuk perusahaan bahwa: pelatihan diberikan lebih
intensif, dilakukan pengulangan atas materi yang telah diberikan agar
pemahaman bertambah, pengumuman harga beli Nestlé mingguan di
tempel di ketua kelompok masing-masing agar informasi merata, diadakan
system kredit usaha tani yang dibayar dengan hasil panen seperti
kemitraan pada komoditas tembakau, penambahan jumlah kelompok tani
yang dibina atau diverifikasi, serta pembinaan dilakukan bukan hanya bagi
petani yang memiliki kelompok tani. Petani Sumberejo meminta bantuan
pengukuhan dan bimbingan untuk memperkuat cita rasa“segar” yang
merupakan cita rasa khas kopi Sumberejo yang telah diuji di Puslit Koka
agar menjadi kopi spesialti yang dikenal luas.
2) Pemerintah hendaknya dapat melakukan program serupa pada instansi
pemerintah yang menangani perkebunan, mengingat bahwa Nestlé sebagai
pelaksana program adalah sector swasta. Petani juga membutuhkan adanya
harga dasar, terutama saat terjadi cuaca ekstrim, agar tidak merugikan
petani serta bantuan oven untuk menghadapi cuaca ekstrim. Pembinaan
yang dilakukan oleh Disbun menurut perlu lebih diintensifkan serta lebih
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responsive terhadap masalah yang dihadapi petani, serta petani
mengharapkan adanya kredit usaha tani dan bantuan dari pemerintah
karena menurut petani selama ini tidak ada bantuan bagi perkebunan kopi
dari pemerintah.
3) Bagi peneliti lain, diharapkan dapat melanjutkan penelitian mengenai
tingkat kesejahteraan petani yang mengikuti program verifikasi sehingga
dapat diketahui apakah program verifikasi memberikan manfaat jangka
pendek. Selain itu, jika ingin melakukan penelitian sejenis maka
diharapkan dapat menganalisis manfaat program verifikasi yang dilakukan
oleh entitas (perusahaan/eksportir) lain agar dapat diketahui kelebihan
seperti apa yang diambil dan diterapkan.

