
 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berkut: 

1. Hasil survei yang telah dilakukan kepada 3 pelaku usaha pisang salai, 

terdapat perbedaan baik dalam pemakaian bahan baku, proses pengolahan, 

dan peralatan yang digunakan. Bahan utama pisang salai adalah pisang 

lampung dan pisang jari buaya. Pisang salai diolah dengan cara tradisional 

dengan penjemuran dan satu diantaranya yaitu usaha Andira rutin 

menggunakan  oven. Pemilik usaha pisang salai di Kelurahan Sungai 

Durian tergolong dalam usia produktif yaitu pemilik usaha Andira 30 

tahun, Bintang 38 tahun dan Aqila 34 tahun.  Tingkat pendidikan pemilik 

usaha terendah yaitu usaha Bintang yang berpendidikan DIII, sedangkan 

pemilik usaha Andira dan Aqila berpendidikan SI. Mayoritas pelaku usaha 

telah menggunakan merek dagang, dan pengemasan telah menggunakan 

sealer, tapi belum menggunakan desain kemasan. Hasil pengujian mutu 

berdasarkan SNI 01-4319-1996 untuk usaha Andira, usaha Bintang dan 

usaha Aqila hasilnya tidak memenuhi SNI. Parameter yang belum 

memenuhi SNI adalah kadar abu. Kadar abu produk usaha Andira adalah 

4,01 %, produk usaha Bintang 3,33 % dan produk usaha Aqila 3,77 %, 

dimana parameter SNI untuk kadar abu maksimal 2%. Penampakan pisang 

salai berdasarkan Uji Hedonik disukai oleh panelis karena pisang salai 

berwarna coklat hingga coklat kehitaman. 

2. Berdasarkan Nilai Internal Rate Of Return (IRR) yang didapatkan oleh 

usaha Andira adalah 68,46 %, usaha Bintang adalah 68,92 % dan usaha 

Aqila 69,52 %,  angka ini lebih besar dari  tingkat suku bunga  yang 

digunakan yaitu 20 %, sehingga usaha akan menguntungkan. Nilai Benefit 

Cost Ratio (BCR) yang didapatkan oleh usaha Andira adalah 2,34. Usaha 

Bintang adalah 2,21. Usaha Aqila 2,84 %, angka ini lebih besar dari 1 

yang berarti investasi yang dilakukan layak. 



 

 

5.2. Saran 

1. Pelaku usaha disarankan menggunakan desain yang menarik pada plastik 

kemasan pisang salai agar lebih menarik perhatian konsumen. 

2. Pelaku usaha disarankan menggunakan oven yang memiliki pengatur suhu 

agar pisang salai yang dihasilkan lebih baik.  

 


