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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1  Kesimpulan 

1. Berdasarkan analisis teknis dan di ketahui bahwa usaha agroindustri keripik 

talas skala kecil di Kabupaten Lampung Barat layak secara teknis dan 

finansial untuk dijalankan, pada kedua teknologi secara tradisional maupun 

semi modern.  

2. Berdasarkan analisis sensitivitas switching value usaha agroindustri 

pembuatan keripik talas di Kabupaten Lampung Barat sensitif terhadap 

beberapa perubahan seperti perubahan biaya variabel. Dari nilai indeks 

sensitivitas usaha agroindustri keripik talas secara tradisional dan semi 

modern sensitif terhadap perubahan harga bahan baku. Dan proses secara 

semi modern lebih sensitif terhadap perubahan harga dibandingkan dengan 

proses pembuatan keripik talas secara tradisional.  

3. Proses terbaik dari pembuatan keripik talas skala kecil di Kabupaten 

Lampung Barat,teknologi yang paling efisien untuk digunakandalah tiga 

putra berdasarkan tingkat kesukaan konsumsi konsumen, jika dari  rendemen 

yang di hasilkan paling tinggi merk kelompok tani maju  tani, dan dari segi 

pengolahan cara tradisional memungkinkan untuk saat ini dilakukan,  
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mengingat biaya yang lebih murah dengan keuntungan yang menjanjikan 

dalam memberi nilai tambah penjualan umbi talas serta diversifikasi produk 

olahan talas.  

 

6.2 Saran 

1. Melakukan pembinaan kepada tenaga kerja pengolahan mengenai produksi 

keripik talas yang standar operasional sehingga tenaga kerja dapat menjadi 

terampil dan berpengalaman. 

2. Usaha agroindustri keripik talas skala kecil di Kabupaten Lampung Barat 

dapat menjadi salah satu solusi peningkatan pendapatan rumah tangga 

melalui industri rumah tangga yang dikelola kelompok wanita tani.  

3. Memaksimalkan potensi produksi talas dengan memperluas arel tanam agar 

panen dapat tetap kontinyu dan produksi keripik talas dapat di tingkatkan 

sampai skala agroindustri, terpusat di satu kawasan/kecamatan. 

4. Analisis pengembangan industry berdasarkan linier fungsi stakeholder, tiap-

tiap alur tahapan proses agroindustri di tangani oleh lembaga/kelompok tani, 

jadi usaha tidak dilakukan secara sendiri  tapi sudah menggunakan pola linier 

fungsi dimana tiap lini memiliki fungsi masing-masing dalam melakukan 

usaha skala kecil tersebut. 

5. Perlu dilakukan diversivikasi tanaman talas misalnya dengan membuat 

keripik talas menggunakan tepung talas, sehingga bahan baku pembuatan 

keripik talas tidak sebatas dan tergantung pada bahan baku umbi talas saja.  


