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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil pangamatan dan eksperimen analisis Daya Terima 

Konsumen dan Kelayakan Bisnis Produk Selai berdasarkan komposisi 

perbandingan tape dan gula dengan bahan dasar Tape ketan hitam dan Tape ketan 

kuningan dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Bahan percobaan yang dipakai adalah Tape ketan hitan dan Tape ketan 

kuningan hasil proses fermentasi selama 5 hari. Standar resep pembuatan Selai 

tape ketan hitam yaitu 100 g tape ketan hitam, 30 g gula pasir, 0,5 g gelatine 

powder, 2 ml air jeruk nipis, Garam secukupnya, sedangkan Selai tape ketan 

hijau yaitu 100 g tape ketan kuningan 10 g gula pasir, 0,5 gelatine powder, 2 

ml air jeruk nipis dan garam secukupya. 

2. Konsentrasi perbandingan dengan nilai tertinggi untuk produk Selai tape ketan 

hitam adalah STKM3 dengan perbandingan 10:3 sedangkan untuk produk Selai 

tape ketan hijau adalah STKU1 dengan perbandingan 10:1. Komposisi dengan 

nilai tertinggi disimpulkan dari hasil uji organoleptik panelis ahli. 

3. Hasil dari hedonik antara produk Selai tape ketan hitam dan Selai tape ketan 

hijau adalah panelis lebih menyukai produk selai tape ketan hitam dari pada 

selai tape ketan hijau.  

4. Daya tahan pada produk selai tape ketan hitam dan Selai tape ketan hijau 

sekitar ± 28 hari pada suhu ruang. 

5. Kandungan gizi dalam Selai tape ketan hitam dan Selai tape ketan hijau hampir 

sama namun pada produk mineral dan vitamin pada produk Selai tape ketan 

hijau lebih unggul tetapi untuk nilai kalorinya lebih unggul Selai tape ketan 

hitam. 

6. Hasil penelitian yang dilakukan menyatakan produk Selai tape ketan hitam dan 

Selai tape ketan hijau diterima dan signifikan dengan nilai skala 3-4 atau antara 
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netral dan suka. Pengujian daya terima konsumen dilakukan kepada 100 orang 

panelis konsumen dengan lima karakteristik yaitu rasa, aroma, warna, tekstur 

dan penampilan. Pengujian pada produk dinyatakan diterima dengan skala 4-5 

atau suka. 

7. Berdasarkan uji hedonik atau uji kesukaan antara Selai tape ketan hitam 

dengan Selai tape ketan hijau konsumen lebih menyukai produk Selai tape 

ketan hitam pada semua karakteristik (rasa, aroma, warna, tekstur dan 

penampilan) 

8. Kekuatan hubungan antara Kualitas produk dan Daya terima konsumen adalah 

sedang positif. Kontribusi yang disumbangkan kualitas produk Selai tape ketan 

hitam terhadap daya terima konsumen sebesar 51,3% sedangkan Kontribusi 

yang disumbangkan kualitas produk Selai tape ketan hitam terhadap daya 

terima konsumen sebesar 30,6%. Berdasarkan pengujian signifikasi 

menggunakan uji F disimpulkan kualitas produk secara simultan memiliki 

pengaruh signifikan terhadap daya terima konsumen pada produk selai tape 

ketan hitam dan Selai tape ketan hijau. 

9. Produk Selai tape ketan hitam dan Selai tape ketan hijau layak untuk 

dikembangkan dilihat dari aspek finansial dalam kelayakan bisnis dengan hasil 

Net B/C Ratio > 1 sebesar 6,46. Kekurangan dalam produk Selai tape ketan hitam 

yaitu aroma yang tidak begitu keluar sedangkan produk Selai tape ketan hijau 

memiliki warna yang pucat. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang diberikan 

akan diuraikan sebagai berikut : 

1. Kualitas dari Selai tape ketan perlu diperbaiki lagi terutama dalam segi aroma 

dan warna. Aroma yang dihasilkan harus lebih tajam dan warnanya harus 

lebih cerah sehingga dapat menarik perhatian konsumen. 

2. Usaha pada produk Selai tape ketan dapat lebih dikembangkan lagi dengan 

memperluas pangsa pasarnya untuk meningkatkan produksi setiap harinya. 
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3. Untuk para pengusaha atau para pemerhati kuliner perlu mengembangkan 

bahan baku lokal sebagai komposisi pembuatan produknya, selain itu dapat 

memperkenalkan produk lokal kepada masyarakat. 

4. Bagi pemerintah Kabupaten kuningan, alangkah lebih baiknya memberikan 

motivasi pada masyarakat Kuningan agar masyarakat lebih berani untuk 

memperkenalkan, memasarkan dan menambah jenis produk lokal yang 

mereka buat selain itu membuat selai ataupun inovasi lain segabai icon oleh-

oleh Kabupaten Kuningan. 

 

 

 

 

 

 

 


