
 

 

 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis kelayakan dan nilai tambah produk olahan mocaf di 

Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunung Kidul dapat disempulkan sebagai 

berikut:  

1. Produk olahan mocaf murni dengan pendapatan terbesar yaitu bolu gulung 

sebesar Rp1.234.205,-. Masing-masing produk olahan mocaf murni 

memberi keuntungan berbeda. Keuntungan terbesar pada produk olahan 

mocaf murni yaitu produk mandrin dengan jumlah  Rp749.157,30 per 

bulan. Produk olahan mocaf tambahan dengan pendapatan terbesar 

yaitucrispy rumput laut sebesar Rp952.229,17 per bulan.Masing-masing 

produk olahan mocaf tambahan memberi keuntungan berbeda. 

Keuntungan terbesar pada produk olahan mocaf tambahan yaitu produk 

crispy rumput laut dengan jumlah Rp590.362,92  per bulan.  

2. Kelayakan berdasarkan nilai R/C produk olahan mocaf murni baik 

kerupuk mocaf, stik mocaf, cookies mocaf, putu ayu, tiwul ayu, bolu 

gulung, mandarin, bolu mocaf dan brownis memiliki nilai > 1 sehingga 

dikatakan layak. Nilai R/C tertinggi dari produk olahan mocaf murni 

terbesar yaitu pada produk putu ayu sebesar 1,71. Produk olahan mocaf 

tambahan baik keripik daun singkong, keripik pare, keripik terong, crispy 

wader dan crispy rumput laut memiliki nilai R/C > 1 sehingga dapat 

dikatakan layak. Nilai R/C terbesar pada produk olahan mocaf tambahan 

yaitu keripik daun singkong sebesar 1,79. Berdasarkan produktivitas 
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modal baik produk olahan mocaf murni maupun mocaf tambahan 

dikatakan layak karena hasil produktivis modal lebih besar dari pada suku 

bunga yang digunakan. Berdasarkan produktivitas tenaga kerja semua 

produk olahan dikatakan layak karena lebih besar dari upah tenaga kerja 

setempat. 

3. Nilai tambah produk olahan mocaf murni berdasarkan rasio nilai tambah 

terbesar yaitu cookies mocaf dengan nilai 74,11%, di lanjut dengan produk 

brownies 57,27%, putu ayu 49,04%, mandarin 47,65%, bolu mocaf 

45,20%, tiwul ayu 44,48%, kerupuk mocaf 41,018%, bolu gulung 34,64% 

dan stik mocaf 39,34%.. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil analisis agroindustri produk olahan mocaf di Kecamatan 

Tanjungsari Kabupaten Gunung Kidul sangat menguntungkan dan layak untuk 

diusahakan. Kedepannya diharapkan agroindustri mampu menganalisis produk 

mana yang lebih menguntungkan dan diminatai konsumen sehingga agroindustri 

dapat memproduksi lebih maksimal. 

  


