
 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 KESIMPULAN 

 

Setelah melakukan penelitian, pengumpulan dan menganalisis terhadap data– 

data yang telah diperoleh dari responden, maka kesimpulan dan saran dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan lelang gula PT Perkebunan Nusantara XI Surabaya dapat 

dinyatakan tergolong cukup efektif, artinya perhitungan secara teknis berjalan 

secara lancar namun secara waktu pelaksanaan lelang sering tertunda 

akibatnya petani tidak bisa menerima hasil penjualannya tepat waktu, 

sehingga kesan petani ditinjau dari sisi waktu dinyatakan kurang efektif, dan 

dari tiga sudut pandang pelaku lelang yang terlibat lelang menilai bahwa 

pengetahuan mengenai informasi, transparansi harga, dan optimalisasi harga 

memiliki tingkat efektivitas yang tinggi. 

2. Hasil tingkat kepuasan petani terhadap lelang gula PT Perkebunan Nusantara 

XI Surabaya menggunakan metode customer satisfied index (CSI) 

menyatakan cukup puas karena cukup sesuai dengan harapan petani. 

Kepuasan petani dilihat dari CSI kiteria“cukup puas”. 

3. Kinerja panitia lelang berpengaruh positif terhadap efektivitas lelang gula PT 

Perkebunan Nusantara. 

5.2 SARAN 

 

Adapun saran yang dapat disampaikan oleh peneliti adalah : 

 

1. Bagi perusahaan disarankan untuk memperluas kerjasamanya  dengan  

pedagang mitra melalui penyebaran informasi mengenai pelaksanaan lelang 

atau undangan lelang kepada pembeli baru yang potensial, sehingga dalam 
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pelaksanaan lelang diharapkan dengan adanya pembeli-pembeli baru dapat 

memberi penawaran harga yang lebih layak. Selain itu agar tercapainya 

kesepakatan harga antara petani, PT Perekebunan Nusantara XI, dan 

pedagang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, sehinnga tidak 

terjadi penundaan pada lelang. Selain itu perusahaan disarankan juga 

mencoba menerapkan sistem lelang gula online karena dengan sistem online 

lelang gula lebih terkontrol dan terpantau, selain itu memberi kemudahaan 

untuk pembeli baru masuk kedalam lelang gula PT Perekebunan Nusantara 

XI, selain itu dengan sistem online diharapkan dapat mengurangi biaya yang 

dikeluarkan seluruh pihak dalam pelaksaanaan lelang gula offline. 

2. Bagi Petani disarankan untuk meningkatkan kualitas tebu sehingga hasil 

rendemen tebu yang didapatkan tinggi, dengan begitu petani akan 

mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dari sistem bagi hasil berdasarkan 

rendemen yang masih diterapkan sampai saat ini, selain itu petani disarankan 

untuk memperluas wawasannya mengenai harga gula sehingga diharapkan 

lebih dapat mempertimbangkan keputusannya untuk menyetujui atau 

menunda pelaksaan lelang gula. 




