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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil analisis studi kelayakan bisnis cookies putri salju 

berbahan substitusi MOCAF. Peneliti menganalisis dari aspek teknis, pasar, 

manajemen, dan keuangannya, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Aspek teknis. Produk cookies putri salju berbahan substitusi MOCAF 

dinilai oleh 15 orang panel ahli pada karakteristik organoleptik yang 

meliputi warna, aroma, rasa, tekstur, dan bentuk/penampilan. Kemudian 

dilakukan uji Analysis of Variance (ANOVA) dan uji Least Significant 

Difference (LSD). Maka ditemukan hasil formulasi resep terbaik yaitu 

PSM1 (MOCAF dan terigu dengan perbandingan 50:50). Waktu 

operasional sebulan 22 hari dengan jam kerja dimulai jam 09.00 sampai 

17.00. Jumlah pegawai 3 orang (termasuk pemilik usahanya). Sarana dan 

prasarana cukup memadai. Jumlah produksi selama sebulan yaitu 660 

buah stoples. 

2. Aspek pasar. Uji daya terima oleh 100 orang konsumen dengan skala skor 

1-7 terhadap enam penilaian karakteristik meliputi daya tarik warna, 

tekstur, kekhasan aroma, rasa, bentuk, dan penilaian keseluruhan. Hasil 

peneitian menunjukkan bahwa produk ini diterima oleh konsumen. 

Kemudian hasil penelitian pada 100 orang konsumen, menunjukkan 

bahwa konsumen tertarik untuk membeli cookies putri salju berbahan 

substitusi MOCAF. Usaha cookies putri salju berbahan substitusi MOCAF 

memiliki target pasar konsumen berekonomi kelas menengah ke bawah. 

Kemasan yang digunakan adalah kemasan plastik mika berukuran 250 
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gram. Pesaingnya adalah pengusaha cookies. Media pemasarannya lewat 

internet, mulut ke mulut, seperti melalui teman, kenalan, dan saudara. 

3. Aspek manajemen. Konsep kepegawaian sederhana pada perusahaan ini 

karena perusahaan yang dijalankan masih dalam skala kecil. Pemilik juga 

menerapkan standar operasional prosedur, dimulai dari penyediaan bahan 

baku dan pendukung, tugas masing-masing pegawai, tata letak peralatan 

produksi, proses produksi, dan pendelegasian. Perusahaan tetap merangkul 

konsumen saat pembangunan produksi percobaan, maupun selama operasi 

komersial berjalan. 

4. Kemudian estimasi aspek keuangan dari perusahaan ini, pada perhitungan 

(Total Cost) TC < (Total Revenue) TR menunjukkan bahwa bisnis cookies 

putri salju berbahan substitusi MOCAF dapat dilaksanakan karena mampu 

memberi keuntungan yang layak (feasible). 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil pengamatan dari tanggapan panelis konsumen ada 

beberapa saran yang diberikan agar produk cookies putri salju berbahan substitusi 

MOCAF ini semakin menarik untuk konsumen dan masyarakat luas, yaitu: 

1. Produk ini sebaiknya menambahkan varian rasa untuk meningkatkan nilai 

jual cookies putri salju berbahan substitusi MOCAF. Sesuai jawaban dari 

100 orang konsumen, produk ini perlu menambahkan rasa keju dan cokelat 

di dalamnya. Kemudian kebanyakan konsumen juga memilih bentuk bulan 

sabit sesuai ciri khas dari putri salju. Namun, ada baiknya bentuk cookies 

pun dibuat semenarik mungkin dan tidak melulu berbentuk bulan sabit. 

2. Sebaiknya dalam memasarkan produk cookies ini juga menjualnya saat 

ada pameran hasil olahan dari bahan pangan lokal agar menarik minat 

masyarakat luas dan pemerintah dalam upaya mengurangi ketergantungan 
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impor gandum. Hal ini pula yang dilakukan oleh produsen MOCAF 

Bandung karena memiliki keunggulan pada hasil produk olahan MOCAF. 

 


