
 
 

 

 

 

BAB VI.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Pada penelitian ini responden yang diteliti adalah ibu rumah tangga yang rata-

rata berusia 43 tahun.  Mayoritas pekerjaan responden adalah ibu rumah 

tangga dengan tingkat pendidikan SMA atau sederajat.  Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan yang dapat diambil adalah : 

 

1. Permintaan susu bubuk oleh konsumen rumah tangga memiliki frekuensi 

pembelian rata-rata satu kali per bulan, dengan kemasan yang paling 

diminati adalah 400 gram.  Merek susu bubuk yang dipilih konsumen 

rumah tangga untuk dikonsumsi baik full cream maupun instant adalah 

merek Dancow. 

 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan susu bubuk adalah harga 

susu bubuk itu sendiri dengan tingkat kepercayaan 90 persen, harga susu 

cair dengan tingkat kepercayaan 99 persen, dan tingkat pendapatan 

rumah tangga dengan tingkat kepercayaan 90 persen.  

 

3. Sebesar 76,54 persen sudah dapat mewakili tingkat kepuasan konsumen  

rumah tangga terhadap tingkat kepentingan dan kinerja susu bubuk full 

cream dan instant, dan masuk dalam kriteria puas pada rentang skala 
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0,61 – 0,80, dengan jumlah konsumen yang puas sebanyak 61 orang 

(76,25 %). 

 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen dalam 

mengonsumsi susu bubuk dalam penelitian ini adalah harga susu bubuk 

(X2) dengan tingkat kepercayaan 95 persen, dan lokasi pembelian (X5) 

dengan tingkat kepercayaan masing-masing 90 persen dan 99 persen. 

 

B. Saran 

1. Berdasarkan hasil penelitian, atribut produk yang memiliki skor di bawah 

rata-rata adalah atribut label halal, iklan, dan kemudahan memperoleh.  

Oleh sebab itu diharapkan produsen dapat lebih memperjelas keterangan 

label halal, membuat iklan agar lebih menarik bagi konsumen, dan 

memperluas distribusi susu bubuk di pasar yang ada di Kota Bandar 

Lampung, sehingga konsumen dapat dengan mudah menjangkau susu 

bubuk yang diinginkan. 

 

2. Bagi peneliti lain, dapat dilakukan penelitian lanjutan mengenai loyalitas 

konsumen, targeting, dan positioning produk untuk membidik segmen 

pasar dengan tepat.  Dapat juga dilakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai aspek di luar perilaku konsumen, seperti tentang manajemen 

strategi sehingga respon dari masyarakat dapat ditanggapi dengan baik 

oleh produsen susu bubuk.  Hasil penelitian juga dapat dijadikan sebagai 

referensi untuk penelitian sejenis dengan menambahkan variabel dan 

atribut produk yang tidak dimasukkan pada penelitian, seperti volume 

produk dan petunjuk penggunaan produk.  


