
 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

 

 

1. Karakteristik konsumen susu kedelai eceran di Kota Bandar lampung 

adalah laki-laki dan perempuan dengan rentang usia  21-60 tahun.  

Sebagian besar konsumen adalah perempuan.  Konsumen susu kedelai 

eceran memiliki jenjang pendidikan SD hingga Sarjana.  Pekerjaan 

konsumen sebagian besar adalah ibu rumah tangga sebanyak 56 persen.  

Pekerjaan pasangan didominasi oleh wiraswasta dan pegawai swasta.  

Sebagian besar pendapatan keluarga konsumen adalah sebesar 

Rp2.000.000,00-Rp3.000.000,00 per bulan. 

 

2. Pembelian konsumen susu kedelai eceran di Kota Bandar Lampung sangat 

beragam.  Umumnya pola konsumsi konsumen dalam pembelian susu 

kedelai eceran adalah membeli susu kedelai eceran kemasan plastik 240 

ml atau setara dengan satu gelas.  Sebagian besar konsumen melakukan 

pembelian susu kedelai eceran dengan frekuensi  12 kali per bulan.  

Perilaku konsumen dalam memutuskan pembelian susu kedelai eceran 

melalui lima tahapan pengambilan keputusan pembelian.   Manfaat yang 

utama yang diharapkan konsumen dalam membeli susu kedelai eceran 

adalah menyehatkan tubuh.  Sebagian besar konsumen mengetahui 
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informasi mengenai susu kedelai eceran melalui anggota keluarga.  

Pertimbangan konsumen dalam membeli susu kedelai eceran adalah 

manfaat dan kandungan gizi.  Sebagian besar konsumen  membeli susu 

kedelai eceran di pasar tradisional.  Pembelian yang dilakukan konsumen 

dengan cara terencana. 

 

3. Rata-rata tingkat pengetahuan konsumen susu kedelai eceran berada pada 

kategori sedang yaitu sebesar 76,5 persen terhadap 16 pernyataan yang 

diajukan.  Pengetahuan konsumen yang sedang menandakan tidak semua 

konsumen memiliki pengetahuan yang baik terhadap atribut yang ada pada 

susu kedelai.  Namun umumnya dalam membeli susu kedelai eceran 

konsumen telah memiliki pengetahuan yang baik mengenai harga, 

kesegaran, kandungan gizi dan manfaat. 

 

4. Hasil analisis sikap menunjukkan atribut yang paling disukai dan 

dipercayai oleh konsumen adalah kemudahan memperoleh produk dan  

manfaat susu kedelai.  Berdasarkan skor sikap (Ao) atribut kemudahan 

memperoleh produk mendapatkan nilai tertinggi yaitu 2,02 kemudian 

diikuti dengan atribut manfaat dengan 1,75.  Atribut konsisi kemasan 

merupakan atribut yang memperoleh skor sikap terendah dibandingkan 

atribut lainnnya.   Skor sikap (Ao) susu kedelai eceran sebesar 9,50 berada 

pada kategori positif dan sangat disukai oleh konsumen. 
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B. Saran 

 

1. Produsen hendaknya memperhatikan kondisi kemasan karena atribut 

tersebut memperoleh nilai sikap terendah dan dianggap  belum 

sepenuhnya bersih (cukup bersih) oleh konsumen.   Sehubungan dengan 

hal tersebut maka produsen harus memulai mengemas susu kedelai dalam 

bentuk kemasan lebih terjamin kebersihannya.  Salah satunya dengan 

menggunakan gelas cup tertutup atau menggunakan kemasan yang telah 

memiliki label mengenai keterangan kadaluarsa maupun informasi 

lainnya.  Konsumen akan merasa lebih aman dalam mengkonsumssi susu 

kedelai eceran apabila kondisi kemasan susu kedelai eceran dalam keadaan 

bersih.  

 

2. Sebaiknya penjual susu kedelai eceran melakukan promosi terhadap 

produk susu kedelai eceran yang dijualnya, karena belum seluruh 

konsumen  mengetahui tempat pembelian susu kedelai.  Penjual dapat 

melakukan promosi sederhana dengan  menggunakan media periklanan 

seperti menggunakan spanduk/banner  pada tempat mereka berjualan.   

 

3. Melihat pada penelitian ini jenis susu kedelai yang diteliti adalah susu 

kedelai cair eceran, maka perlu dilakukan penelitian jenis susu kedelai 

yang lebih beragam seperti susu kedelai cair atau bubuk bermerek untuk 

memperoleh informasi yang lebih komprehensif  tentang susu kedelai.  

Tentunya susu kedelai yang bermerek telah memiliki kondisi kemasan 

yang lebih baik dari pada yang dijual secara eceran.  

 


