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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1.  Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai kepuasan konsumen gel 

cincau hitam lokal maupun impor pada konsumen ibu rumah tangga dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Atribut yang dipertimbangkan konsumen dalam mengkonsumsi produk gel 

cincau hitam lokal ialah harga, kualitas kemasan, daya tahan, rasa, jaminan 

halal tersedia pada produk, tanpa bahan pengawet, serta ketersediaan tanggal 

kadaluarsa. Sedangkan atribut yang dipertimbangkan konsumen dalam 

mengkonsumsi produk gel cincau hitam impor ialah kualitas kemasan, daya 

tahan, rasa, merek, jaminan halal tertera pada produk, tanpa bahan pengawet 

serta ketersediaan tanggal kadaluarsa. 

2. Analisis kepuasan konsumen : 

b. Berdasarkan perhitungan menggunakan Importance Performance Analysis 

terhadap tingkat kinerja dan kepentingan produk gel cincau hitam lokal, 

diketahui bahwa terdapat atribut yang perlu diprioritaskan untuk diperbaiki 

kinerjanya, antara lain ialah rasa serta jaminan halal. Sedangkan pada 

produk gel cincau hitam impor, yang perlu diprioritaskan untuk adanya 

perbaikan kinerja ialah atribut jaminan halal serta keterangan tanpa bahan 

pengawet.  Kinerja atribut-atribut tersebut perlu diperbaiki karena atribut 

tersebut penting bagi konsumen namun kinerjanya masih belum baik. 

c. Berdasarkan perhitungan menggunakan Customer Satisfaction Index 

diketahui bahwa tingkat kepuasan konsumen tertinggi dimiliki oleh produk 

gel cincau hitam impor sebesar 75,80%, sedangkan kepuasan konsumen 

pada produk gel cincau hitam lokal ialah sebesar 66,27%. Secara 

keseluruhan, produk impor lebih disukai karena bila dibandingkan dengan 

atribut produk lokal, kinerja atribut produk impor lebih unggul. 

d. Melalui perhitungan kepuasan konsumen terhadap masing-masing 

karakteristik konsumen, diperoleh kesimpulan bahwa pada produk gel 

cincau hitam lokal, tingkat kepuasan konsumen tidak dipengaruhi oleh 

karakteristik konsumen. Sedangkan pada produk gel cincau hitam impor,  
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tingkat pendidikan serta jenis mata pencaharian mempengaruhi tingkat 

kepuasan konsumen terhadap produk tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh 

pergerakan grafik yang mengalami peningkatan pada kepuasan konsumen gel 

cincau hitam berdasarkan kriteria tingkat pendidikan, yang pada akhirnya 

dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan konsumen maka 

semakin tinggi pula tingkat kepuasannya. Berdasarkan penjabaran yang telah 

dilakukan sebelumnya, kriteria jenis mata pencaharian juga mempengaruhi 

tingkat kepuasan konsumen, sehingga dapat dipastikan bahwa lingkungan 

juga turut memberikan andil terhadap kepuasan konsumen pada produk gel 

cincau hitam impor.  

6.2.  Saran 

Berikut saran yang dapat diberikan penulis terkait hasil penelitian yang 

telah diperoleh yaitu berdasarkan perhitungan menggunakan analisis IPA 

diketahui bahwa atribut yang dirasa penting bagi konsumen namun masih 

memiliki kinerja yang belum baik ialah atribut rasa serta jaminan halal. Rasa dari 

sebuah produk merupakan indikator penting yang menentukan apakah konsumen 

akan memilih dan puas terhadap produk gel cincau hitam lokal ataupun impor. 

Rasa yang terdapat pada produk gel cincau hitam lokal masih cenderung sangit 

karena melalui proses pembuatan produk yang masih tradisional. Salah satu upaya 

untuk memperbaiki atribut rasa ialah dengan memberikan tambahan rasa pada gel 

cincau hitam lokal. Produsen juga dapat menggunakan teknologi produksi yang 

lebih modern sebagai upaya untuk menghilangkan rasa pahit atau sangit pada 

produk. 

Atribut jaminan halal menjadi penting ketika masyarakat Indonesia 

mayoritas beragama Islam. Hal ini dikarenakan dalam ajaran agama tersebut 

terdapat larangan untuk mengkonsumsi makanan yang tidak halal alias haram 

dengan pertimbangan tidak memberikan manfaat / memberikan mudharat. Produk 

panganan lokal yang beredar dimasyarakat nyatanya masih banyak yang belum 

menyertakan label halal ataupun sudah menggunakan label halal namun belum 

disertai cap halal dari LPPOM Majelis Ulama Indonesia (MUI). Begitupun halnya 

dengan produk gel cincau hitam lokal, bukan berarti karena bahan bakunya 

familiar bagi masyarakat lalu kemudian produsen tidak mencantumkan keterangan 
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halal karena ternyata atribut tersebut penting bagi masyarakat. Oleh karena itu, 

sebaiknya produsen-produsen lokal mendaftarkan produknya pada LPPOM 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mendapatkan sertifikat halal sehingga 

produk lokal akan lebih dipercaya oleh masyarakat.  

 


