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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan pola ketertarikan pasar 

terhadap produk suwir tongkol UMKM Darion Moya Healthy Foods. Penelitian ini 

juga membantu UMKM Darion Moya yang akan mengeluarkan produk Suwir Tongkol 

dengan konsep makanan praktis agar mengetahui respon dan kondisi pasar sebelum 

produk ini dipasarkan. Pola ketertarikan pasar terhadap produk suwir tongkol UMKM 

Darion Moya Healthy Foods adalah sebagai berikut : 

a. Potensi produk Suwir Tongkol UMKM Darion Moya untuk dipasarkan di 

Yogyakarta sangat bagus. Terbukti dari 170 responden terdapat 86% responden 

tertarik untuk membeli produk kemudian hari. 

b. Hasil analisis tren menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan, responden 

akan semakin tertarik membeli produk suwir tongkol. 

c. Hasil analisis similaritas menunjukkan bahwa responden laki- laki maupun 

perempuan lebih banyak yang menyukai makanan pedas. 

d. Terdapat similaritas bahwa semua jenis pekerjaan lebih banyak responden yang 

menyatakan bahwa produk Suwir Tongkol ini menjawab kebutuhan akan 

makanan praktis. 

e. Hasil analisis kontradiksi menyatakan dari 22 responden yang mempunyai alergi 

terhadap ikan laut, terdapat 16 responden yang menyukai makanan olahan ikan 

laut. 

f. Hasil analisis odd grouping pada penelitian ini tidak ditemukan jawaban yang 

tidak diinginkan dan memerlukan jawaban lebih lanjut dari responden. 

g. Terdapat 87% responden setuju jika produk Suwir Tongkol menjawab kebutuhan 

makanan praktis. 

h. Terdapat 86% responden menyatakan tertarik untuk membeli produk di kemudian 

hari. 
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i. Terdapat 50% responden memilih minimarket sebagai lokasi yang seusai untuk 

mendapatkan produk Suwir Tongkol. 

j. Terdapat 85% responden memilih rentang harga yang sesuai untuk produk suwir 

tongkol yaitu Rp 12.000- Rp 15.000. 

Diketahui dari berbagai komentar, alasan utama responden menyukai produk Suwir 

Tongkol adalah dikarenakan rasanya yang enak serta terbilang baru. Responden 

juga mengatakan bahwa kemasan sekunder prakis dan inovatif menjadi alasan 

bahwa produk ini dapat menjadi produk terobosan ditengah besarnya kebutuhan 

masyarakat akan makanan praktis. 

6.2. Saran 

Mengingat kebutuhan mendesak dari UMKM untuk mengetahui keadaan pasar, 

penelitian ini difokuskan untuk mendapatkan berbagai informasi yang dapat 

membantu UMKM tersebut. Diharapkan informasi yang ditawarkan penelitian ini 

dapat dipergunakan UMKM dalam penentuan keputusan serta pengembangan 

produk dikemudian hari. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan 

untuk mencari produk inovasi baru seperti Suwir Tongkol serta melakukan penelitian 

yang lebih mendalam untuk mendapatkan hasil lain seperti pengembangan produk 

ini. 
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             LAMPIRAN 1 : KUESIONER 

Nama : .................................................... (boleh tidak diisi) 

Usia : ...................................................... Tahun 

1. Jenis kelamin anda 

o Laki- Laki 

o Perempuan 

2. Pekerjaan saat ini 

a. Pelajar/mahasiswa 

b. Pegawai negeri/ swasta 

c. Wiraswasta 

d. Wisatawan/ traveler 

e. Lainnya (sebutkan) : …… 

3. Pendapatan per bulan (termasuk uang saku untuk pelajar/ mahasiswa) 

a. < Rp 500.000    

b. Rp 500.000 – Rp 2.000.000 

c. Rp 2.000.001 – Rp 5.000.000 

d. Lebih dari Rp 5.000.000 

4. Aktivitas yang anda lakukan di Yogyakarta 

a. Menetap 

b. Bekerja/ belajar 

c. Berlibur/ wisata 

d. Lainnya ( sebutkan) : ………………………… 

5. Apakah anda pernah mendengar produk Suwir Tongkol sebelumnya? 

a. Ya 

b. Tidak (lanjut pertanyaan 8) 

6. Dari mana Anda mengetahui produk Suwir Tongkol tersebut? 

a. Media sosial (Instagram, Facebook, Twitter dll.) 

b. Acara/event tertentu(sebutkan) : …………………. 

c. Lihat di swalayan/toko oleh- oleh 

d. Lainnya (sebutkan) : ………………………………… 

7. Harga satu bungkus / satu porsi produk Suwir Tongkol yang Anda ketahui : 

a. <Rp  10.000 

b. Rp 10.000 sampai Rp 15.000    

c. Rp 15.001 sampai Rp 20.000 

Saya mahasiswa Universitas Atma 

Jaya Yogyakarta, sedang melaksanakan 

penelitian Tugas Akhir untuk membantu 

sebuah UMKM dalam mengembangkan 

produk Suwir Tongkol dengan kemasan 

sekunder (kemasan luar) yang sesuai 

konsep makanan praktis. Saya sangat 

menghargai kesediaan anda meluangkan 

waktu mengisi/memberikan jawaban atas 

beberapa pertanyaan terkait dengan 

penelitian ini.  

*semua informasi dijamin kerahasiaannya dan 

hanya digunakan untuk tujuan ilmiah 
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d. >Rp 20.000 

8. Media sosial yang anda gunakan saat ini (boleh pilih lebih dari satu) 

Facebook  

Instagram  

Path 

Twitter   

Line  

Whatsapp  

Lainnya (sebutkan) __________  

9. Apakah anda pernah membeli produk makanan di media sosial?  

a. Ya 

b. Tidak (lanjut pertanyaan 11) 

10. Media sosial apa yang Anda gunakan untuk membeli produk makanan tersebut? 

(boleh pilih lebih dari satu) 

Facebook  

Instagram  

Path 

Twitter  

Line  

Whatsapp  

Lainnya (sebutkan) : ………………………….. 

11. Apakah anda pernah membeli produk makanan melalui media jual beli on-line? 

a. Ya 

b. Tidak (lanjut pertanyaan 13) 

12. Media jual beli on-line apa yang anda gunakan membeli produk makanan 

tersebut (boleh lebih dari satu) 

Lazada 

olx.co.id 

bukalapak.com  

blibli.com  

tokopedia 

mataharimall.com  

Go-food 
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Lainnya___________ 

 

13. Apakah Anda penyuka/ penggemar makanan pedas? 

a. Ya 

b. Tidak 

14. Dalam rentang 0 – 10, pada level berapakah selera pedas Anda? (lingkari salah 

satu) 

 

15. Apakah Anda membutuhkan makanan praktis/instan? 

a. Ya 

b. Tidak 

16. Makanan praktis apa yang paling sering dikonsumsi untuk menghilangkan rasa 

lapar (pilih salah satu): 

a. Mie Instan 

b. Roti 

c. Jajanan pasar : arem–arem/lemper/ …….. 

d. Buah- buahan 

e. Cokelat 

f. Lainnya (sebutkan) : …………………………….. 

17. Dalam situasi apakah Anda biasanya membutuhkan makanan praktis/instan? 

(boleh pilih lebih dari satu) 

Istirahat (jeda) saat kuliah 

Istirahat (jeda) saat bekerja 

Terburu- buru di pagi hari 

Menyiapkan bekal untuk kerja 

Menyiapkan bekal untuk anak sekolah 

Perjalanan harian 

Bepergian jarak jauh 

Kena macet 

Wisata 

Tengah malam saat lapar 
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Saat sibuk di kantor 

Lainnya (sebutkan) :…………………….. 

18. Apakah anda termasuk penyuka /penggemar ikan? 

a. Ya   b. Tidak 

19. Berapa sering anda mengonsumsi ikan sebagai lauk pauk 

a. Hampir setiap hari 

b. Seminggu sekali 

c. Sebulan sekali 

d. Lainnya (sebutkan) : __________ 

20. Apakah anda mempunyai riwayat alergi terhadap ikan laut? 

a. Ya  

b. Tidak 

21. Apakah Anda menyukai makanan olahan ikan laut? 

a. Ya 

b. Tidak 

22. Makanan olahan ikan laut apa yang sering Anda konsumsi (boleh pilih lebih dari 

1 jawaban)? 

a. Gulai 

b. Sup Ikan 

c. Olahan goreng/ bakar 

d. Sambal 

e. Lainnya (sebutkan)……………… 

 

Display kemasan serta penjelasan tentang produk, responden 

diminta mencoba produk). Sebelum mencoba, responden diminta 

untuk memilih 1 (satu) dari 3 varian pedas yang tersedia. 

 

23. Saya pilih rasa (lingkari salah satu): Super pedas / Pedas / Tidak pedas 

24. Secara umum apakah anda tertarik untuk membeli produk ini di kemudian hari? 

a. Ya 

b. Tidak 
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25. Bagaimana tanggapan anda terhadap tes rasa Anda :  

............................................................................................................................

........................................................................................................................... 

26. Menurut anda apa kelebihan kemasan sekunder (kemasan luar) produk kami? 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

27. Menurut anda apa kekurangan kemasan sekunder (kemasan luar) produk kami? 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

28. Produk yang ditunjukkan dalam kuesioner ini adalah gambaran untuk kemasan 

dengan berat bersih 50 gr. Menurut Anda, berapakah ukuran gram yang sesuai 

dengan kebutuhan Anda? (pilih satu jawaban saja) 

  50 gram  

 100 gram 

 150 gram 

 200 gram 

 Lainnya (sebutkan) : ...................................... 

29. Manakah di antara pilihan di bawah ini (lihat ilustrasi gambar) yang sesuai 

dengan kebutuhan Anda dalam mengkonsumsi suwir tongkol tersebut? (pilih satu 

jawaban saja) 

a. Satu kemasan dengan ukuran utuh 50 gr (seperti contoh) 

b. 50 gr yang terbagi menjadi 2 bagian  

c. 50 gr yang terbagi menjadi 3 bagian 

d. Lainnya (sebutkan) : ............................................................ 
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30. Dengan berat bersih 50 gram, pada kisaran harga berapa anda akan menghargai 

produk ini? 

 12.000 - 15.000 

 15.001 - 18.000 

 18.001 - 21.000 

> 21.000 

31. Menurut anda apakah produk Suwir Tongkol ini akan menjawab kebutuhan akan 

makanan praktis? 

a. Ya, karena ……………………………………………………………………… 

b. Tidak, karena :………………………………………………………………….. 

32. Manakah dari pernyataan berikut yang sesuai dengan kondisi Anda (pilih satu 

saja): 

a. Saya akan mempertimbangkan produk ini sebagai alternatif lauk harian 

saya 

b. Saya akan mempertimbangkan produk ini sebagai alternatif  oleh-oleh 

bagi kerabat 

c. Saya akan mempertimbangkan produk ini sebagai persediaan makanan 

instan di rumah/kos 

d. Lainnya (sebutkan) :  

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

33. Menurut Anda di mana tempat yang paling sesuai untuk Anda dalam 

mendapatkan produk kami (pilih satu jawaban saja)  

 Toko oleh- oleh 

 Minimarket  

 Supermarket 

 Online 

 Lainnya _________________________ 

34. Selain suwir tongkol, varian manakah yang menurut Anda cukup menarik untuk 

diolah menjadi produk serupa (boleh pilih lebih dari satu) : 

 Teri pedas 

 Suwir tuna 

 Suwir ayam 

 Lainnya (sebutkan) : …………………… 


