
 
 

 

 

 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A.  Kesimpulan 

  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap industri pisang bolen di 

Bandar Lampung, maka dapat disimpulkan bahwa: 

 

1. Persedian rata-rata bahan baku pisang raja yang digunaka selama satu bulan 

untuk CV. Mayang Sari sebanyak  3000 sisir/ bulan dan 520 sisir/bulam untuk 

Harum Sari. 

 

2. Dalam pembuatan satu kue pisang bolen menggunakan bahan pisang tiga 

puluh persen, yang berarti satu buah pisang raja dapat dibuat menjadi tiga 

buah kue pisang bolen untuk CV. Mayang Sari sedangkan satu buah pisang 

raja dapat dibuat menjadi dua kue pisang bolen Harum Sari sehingga milai 

tambah rata-rata industri pisang bolen CV. Mayang Sari sebesar Rp. 37.066,00 

per satu sisir buah pisang dengan rasio nilai tambah 94,13% dari nilai produk 

pisang bolen Harum Sari dan nilai tambah pisang bolen Harum Sari sebesar 

Rp. 20.381, 73 per satu sisir buah pisang dengan rasio nilai tambah 87,59 % . 

 

3. Strategi pemasaran pada industri pisang bolen CV. Mayang Sari dan Harum 

Sari yakni menggunakan marketing mix yang terdiri dari empat komponen 

yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi. Untuk komponen produk CV. 
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Mayang Sari dan Harum Sari melakukan produksi pisang bolen dengan 

beberapa rasa. Harga jual CV. Mayang Sari adalah  Rp. 20.000 per kotak dan 

Harum Sari adalah Rp. 30.000 per kotak, sebagai komponen strategi harga. 

Komponen distribusi menunjukkan bahwa CV. Mayang Sari dan Harum Sari 

menggunakan saluran distribusi langsung dan tidak langsung, serta komponen 

promosi oleh CV. Mayang Sari mengunakan periklanan di surat kabar 

sedangkan Harum Sari tidak menggunakan komponen promosi. 

 

B.   Saran 

 

 

1. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan, serta instansi terkait lainnya di Kota Bandar Lampung, agar 

mendorong pengembangan usaha industri pisang bolen dengan memberikan 

bantuan modal usaha.  

 

2. Bagi pemilik industri pisang bolen, agar terus meningkatkan kualitas pisang 

bolen yang dihasilkan agar tidak terpengaruh oleh pesaing sejenis yang 

memberikan harga lebih murah, dan tetap mempertahankan industri pisang 

bolen di Bandar Lampung, dengan cara mengikuti perkembangan teknologi 

baru untuk keberlangsungan industri pisang bolen dan menjalin kerjasama 

dengan pihak lain. 

 

3. Bagi penelitian lain sebaiknya melakukan penelitian lanjutan mengenai 

kelayakan finansial pisang bolen di Bandar Lampung. 


