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VI. KESIMPULAN DAN SARAN  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan dihalaman sebelumnya 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

Kecap manis ABC dan kecap manis Bango adalah cukup disukai oleh 

konsumen Desa Argodadi. Berdasarkan evaluasi atau penilaian konsumen maka 

atribut yang dianggap penting dalam kecap manis adalah merek kecap manis, 

harga kecap manis, rasa kecap manis, tanggal kadaluwarsa kecap manis dan 

ketersediaan kecap manis, sedangkan atribut keanekaragaman isi (volume), label 

halal, iklan, kemasan, dan izin departemen kesehatan dianggap tidak terlalu 

penting oleh konsumen kecap manis ABC dan kecap manis Bango. 

Kecap manis Indofood sikap yang ditimbulkan adalah cukup disukai oleh 

konsumen Desa Argodadi. Berdasarkan evaluasi atau penilaian konsumen maka 

atribut seluruhnya  dianggap penting oleh konsumen kecap manis Indofood 

kecuali atribut kemasan yang dinilai tidak terlalu penting. 

Hubungan antara profil konsumen kecap manis ABC dinilai lemah sekali, 

artinya sikap seseorang terhadap atribut kecap manis ABC tidak ada kaitannya 

dengan usia, pendidikan dan pendapatan. Pada kecap manis  Bango variabel usia 

dan pendidikan dinilai lemah namun nilai pada variabel usia mendapatkan nilai 

negatif yang artinya semakin tua usia pada konsumen maka sikap yang 

ditimbulkan semakin tidak baik, begitu sebaliknya pada variabel pendidikan yang 
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mendapatkan nilai positif yang diartikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan 

konsumen maka semakin baik terhadap sikap yang ditimbukan, namun pada 

variable pendapatan dinilai lemah sekali yang artinya sikap konsumen terhadap 

atribut kecap manis Bango tidak ada kaitannya. 

Hubungan profil konsumen kecap manis Indofood pada variabel usia 

dinilai lemah, dapat diartikan bahwa semakin muda usia konsumen maka semakin 

berpengaruh terhadap sikap yang ditimbulkan namun pada variabel pendidikan 

dan pendapatan dinilai lemah sekali yang dapat diartikan pada variabel tersebut 

tidak ada kaitannya dengan sikap yang ditimbulkan. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas maka sebaiknya produsen kecap manis 

ABC, Bango dan Indofood mempertahankan kualiatas atribut yang dianggap 

penting dan memperhatikan atribut yang dianggap kurang penting oleh konsumen, 

agar dapat menjadi perbaikan kualitas pada produk kecap manis untuk menjadi 

market leader di pasaran. 
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