
5.1 Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN 

I. Setelah dilakukan analisis dengan melihat pola konsumen dalam membeli 

roti bluder berdasarkan profil dari responden, dengan menggunakan 

metode MANOV A. 

a. Tampak bahwa konsumen dengan usia muda (16-25 tahun) lebih 

menyukai roti dengan kriteria pilihan rasa keju dan coklat, 

sedangkan untuk usia menengah (26-35 tahun) dan tua (36-45 

tahun) menyukai roti bluder dengan rasa coklat, keju, dan 

strawberry. Untuk usia tua (36-45 tahun) menyukai roti bluder 

dengan rasa coklat, keju, dan kismis. 

b. Untuk kemasan roti bluder tidak memiliki perbedaan antara usia 

muda (16-25 tahun), menengah (26-35 tahun), dan tua (36-45 

tahun) yaitu kemasan yang gelembung. 

c. Untuk ukuran roti, usia muda (16-25 tahun) dan menengah (26-35 

tahun) lebih memilih roti bluder dengan ukuran besar dan sedang, 

sedangkan untuk usia tua (36-45 tahun) lebih memilih roti bluder 

yang berukuran besar. 

d. Untuk pemilihan masing-masing kriteria dapat diketahui bahwa 

usia antara muda (16-25 tahun), usia menengah (26-35 tahun), dan 

usia tua (36-45 tahun) hal utama yang dipertimbangakan memiliki 

kesamaan yaitu pada kriteria pilihan rasa, tetapi untuk usia muda 

(16-25 tahun) memiliki pertimbangan yang berbeda setelah pilihan 

rasa yaitu mempertimbangkan kriteria ukuran setelah itu kriteria 

kemasan. Sedangakan untuk usia antara menengah (26-35 tahun) 

dan tua (36-45 tahun) lebih mempertimbangakan kriteria kemasan 

lalu kriteria ukuran. 

c. Dari hasil analisa pada bab IV dengan menggunakan metode 

conjoint maka didapatkan bahwa secara umum pertama yang 
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dipentingkan dalam memilih untuk membeli roti bluder adalah 

pilihan rasa sebagai acuan awal setelah itu responden tersebut 

melihat kemasan dan selanjutnya adalah ukuran dari roti tersebut. 

2. Untuk usulan rancangan produk roti bluder yang bam adalah produk roti 

dengan ukuran yang besar dan kemasan yang gelembung, karena saat ini 

pemsahaan roti "X" hanya membuat roti bluder dengan ukuran sedang dan 

kemasan tidak gelembung. 
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