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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Dalam penulisan tugas akhir ini penulis mengangkat tema “PENANGANAN 

PASCA PANEN EDAMAME HINGGA DI TANGAN KONSUMEN DI PT. 

BIMANDIRI AGRO SEDAYA”. Dapat penulis ambil beberapa kesimpulan sebagai 

berikut:  

A. Sayur merupakan produk hortikultura yang bersifat perishable sehingga 

membutuhkan proses penanganan pasca panen yang baik dan benar agar 

produk terhindar dari kerusakan. PT. Bimandiri Agro Sedaya yang bergerak 

dibidang penanganan segar berbagai macam sayuran dan memasarkannya ke 

toko-toko. Pasokan sayur di PT. Bimandiri agro Sedaya berasal dari para 

petani di daerah Jawa Tengah, Cipanas, Pangalengan, Lembang, Garut, Subang, 

Tasikmalaya, Sumedang, Majalengka, dan Jawa Timur. 

B. Edamame yang diproduksi berasal dari Cibodas,Lembang. 

C. Pemanenan edamame dilakukan saat tanaman berumur 68-72 hari. 

D. Hasil panen dikelompokkan menjadi 2, yaitu edamame dengan polong 2-3 dan 

polong 1-4, polong yang berisi 2-3 akan diterima oleh bagian toko sedangkan 

polong yang berisi 1-4 akan ditolak oleh bagian toko. 
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E. Kegiatan pasca panen edamame di PT. Bimandiri Agro Sedaya meliputi: 

 Pemanenan dan pengepakan di kebun. 

 Penimbangan di area receiving, sortasi, dan pengemasan. 

 Penyortasian edamame berdasarkan penampakan dan jumlah biji dalam 

polong. Edamame yang diproduksi termasuk grade A yaitu, kualitas super, 

kulit polong mulus, berwarna hijau tua, polong berisi penuh dengan isi 

polong 3. 

 Edamame dikemas dengan try dan plastik wrap (250 gram) dan plastik 

(1kg). 

F. Labeling di area processing, pengemasan edamame dan transportasi menuju 

supermarket. 

G. Penyimpanan dingin tidak dilakukan oleh PT. Bimandiri Agro Sedaya karena 

terkait jumlah permintaan edamame yang masih sedikit. 

H. Pengiriman edamame dari PT. Bimandiri Agro Sedaya menggunakan container 

berventilasi yang dilapisi koran atau karton berlubang dan ditransportasikan 

pada dini hari dengan menggunakan mobil box tanpa pendingin. Dan titik 

kritis penanganan pasca panen di PT. Bimandiri Agro Sedaya adalah saat 

panen. 
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5.2 Saran 

Setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT. Bimandiri Agro Sedaya, 

dengan memperhatikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di PT. Bimandiri Agro 

Sedaya, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mencoba untuk memberikan beberapa 

masukan yang diharapkan dapat membantu dan bermanfaat bagi PT. Bimandiri Agro 

Sedaya maupun bagi Fakultas Bahasa pada umumnya dan Prodi Bahasa Jepang 

Universitas Widyatama pada khususnya. Adapun saran-saran yang ingin penulis 

sampaikan adalah sebagai berikut. 

 

5.2.1 Saran untuk PT. Bimandiri Agro Sedaya 

 Pada saat pengumpulan hasil panen, untuk mengurangi panas sebaiknya 

menggunakan terpal. 

 Sebaiknya penyimpanan dilakukan di tempat yang teduh. 

 Plastik yang digunakan untuk mengangkut hasil panen sebaiknya diberi 

lubang. 

 Bila memungkinkan proses pengemasan edamame lebih diprioritaskan 

dibandingkan dengan komoditas lain agar edamame tetap terjaga kesegaran 

dan mutu nya. 

 Memperbaiki ruang processing/pengemasan agar dapat lebih baik. 

 Melakukan pendidikan terhadap para karyawan dengan berbagai cara 

seperti memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi agar 

para karyawan sendiri dapat mempunya semangat dalam bekerja. 
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 Melakukan pendidikan bagaimana cara dan etika yang baik ketika sedang 

berada dilingkungan kerja. 

 

5.2.2 Saran Bagi Fakultas Bahasa dan Program Studi Bahasa Jepang D3 

Penulis mengharapkan agar pihak Fakultas Bahasa atau Prodi Bahasa Jepang 

dapat memberikan rekomendasi mengenai tempat pelaksanaan praktik kerja dan 

sosialisasi mengenai cara dan langkah-langkah penulisan Tugas Akhir agar mahasiswa 

dapat menggunakan kemampuannya sesuai dengan ilmu yang dipelajari selama 

menimba ilmu di Universitas Widyatama. Selain itu pula agar mahasiswa 

melaksanakan praktik kerja sesuai dengan bidangnya sehingga saat terjun di dunia 

kerja yang sesungguhnya telah siap dengan pengalaman yang didapatnya selama 

melaksanakan praktik kerja lapangan. 

 

 

 


