
 

BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan teknik analisis data yang peneliti lakukan 

mengenai strategi diferensiasi produk pada UMKM Super Sedap Sukabumi, maka peneliti 

dapat mengambil simpulan sebagai berikut: 

1. Diferensiasi produk permen jahe pada UMKM Super Sedap Sukabumi memberikan 

inovasi baru dengan menciptakan diferensiasi produk permen jahe yang di buat 

menjadi berbeda dan tidak sama dengan produk permen jahe pada umumnya, bukan 

berarti karena adanya permen jahe dengan diferensiasi baru taburan wijen diatasnya 

lantas permen jahe dengan taburan gula pun tidak mereka produksi lagi. UMKM 

Super Sedap Kabupaten Sukabumi ini tetap memproduksi permen jahe dengan 

taburan gula diatasnya.  

2. Dalam strategi diferensiasi produk UMKM Super Sedap Sukabumi sudah melakukan 

strategi diferensiasi produk yang di keluarkan oleh UMKM Super Sedap Sukabumi 

ini tidak seperti yang di perkirakan. Dari data grafik yang peneliti terima dari pemilik 

perusahaan bahwa permintaan permen jahe gula masih dalam kondisi baik-baik saja 

sedangkan diferensiasi produk permen jahe wijen sedang dalam kondisi tidak baik 

artinya permintaan konsumen terhadap produk tersebut selalu menurun. Data 

informasi yang peneliti dapatkan pula dari kedua orang konsumen UMKM Super 

Sedap Sukabumi bahwa dapat dipastikan penurunannya permintaan ini karena 

rancangan pada produk permen gula jahe wijen tidak di desain dengan baik sehingga 

kesan pertama konsumen melihat produk tersebut tidak baik.  



3. Dalam mempertahankan keunggulan atau keistimewaan dari produk yang diproduksi 

oleh UMKM Super Sedap Sukabumi adalah dengan menambahkan biji taburan wijen 

pada permen jahe yang tidak banyak dijumpai pada produk permen jahe lainnya. Hal 

ini yang menjadi pembeda antara produk yang dihasilkan oleh UMKM Super Sedap 

Sukabumi dengan permen jahe yang diproduksi oleh pesaing, keistimewaan ini sudah 

memberikan  nilai yang lebih untuk produk permen jahe ini, karena dapat membuat 

perbedaan dan mengikuti perubahan minat konsumen yang dinamis. Konsumen akan 

lebih memilih untuk membeli produk yang menurut mereka cenderung beda dengan 

produk lain. Namun, persepsi konsumen tidak bisa disamaratakan. Kembali ke selera, 

setiap individu memiliki selera yang berbeda-beda. Ada yang menjadikan permen 

jahe dengan taburan wijen ini adalah sebuah keistimewaan, ada juga konsumen yang 

berpresepsi dan lebih menyukai permen jahe dengan taburan gula saja. Namun hal itu 

tidak dapat dihindari oleh perusahaan. Hal terpenting disini adalah UMKM Super 

Sedap Sukabumi dalam segi produk tambahannya lebih baik dan mempunyai ciri khas 

tersendiri. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan dari simpulan diatas, maka peneliti memberikan saran kepada UMKM Super 

Sedap Sukabumi. Menurut penelitian yang sudah dilakukan, UMKM Super Sedap Sukabumi 

memang sudah melakukan diferensiasi pada produk permen jahe wijen yang diproduksi, 

dengan membuat diferensiasi dari produknya yaitu permen jahe taburan wijen. Yang menjadi 

harapan UMKM Super Sedap Kabupaten Sukabumi dengan adanya diferensiasi permen jahe 

dengan taburan wijen ini adalah supaya produk permen jahe yang mereka produksi dapat 

mudah diingat oleh konsumen ketika mereka membutuhkan permen jahe. Namun memang, 

pada kenyataannya konsumen kurang menyukai diferensiasi yang UMKM Super Sedap 



lakukan pada permen jahe mereka. Sebagian besar konsumen lebih menyukai permen jahe 

dengan taburan gula daripada permen jahe dengan taburan wijen. Hal ini diketahui oleh 

peneliti ketika peneliti melakukan wawancara dengan owner UMKM Super Sedap mengenai 

permen jahe taburan wijen ini. hal ini dapat mereka ketahui karena banyaknya produksi 

permen jahe dengan taburan wijen yang mereka buat, namun ketika dipasarkan, konsumen 

lebih banyak memilih permen jahe taburan gula. Hal ini membuat permen jahe taburan wijen 

banyak menumpuk. Memang jika untuk masa kadaluarsa dari permen jahe itu sendiri 

memiliki waktu yang cukup lama, akan tetapi yang seharusnya difikirkan tidak hanya itu. 

Dengan adanya penumpukan permen jahe taburan wijen, itu berarti mengurangi pemasukan 

pula terhadap UMKM Super Sedap itu sendiri. Sedangkan apabila dibandingkan dengan 

bahan baku permen jahe dengan taburan gula, permen jahe dengan taburan wijen cenderung 

memakai bahan baku yang cenderung lebih mahal. Hal ini yang dikhawatirkan akan membuat 

kondisi keuangan UMKM Super Sedap tidak stabil. Adapun saran tersebut sebagai berikut : 

1. Saran dari peneliti, UMKM Super Sedap agar bisa alebih memperhatikan strategi 

diferensiasi yang mereka buat. Dengan adanya diferensiasi dari produk permen jahe 

taburan wijen ini membuat konsumen lebih tertarik dan minat beli konsumen semakin 

tinggi, atau malah sebaliknya. Sehingga UMKM Super Sedap dapat membuat strategi 

baru untuk kelangsungan UMKM mereka kedepannya.  

2. Apabila permen jahe dengan taburan wijen ini tidak mendapat banyak respon baik 

dari konsumen, disarankan agar UMKM Super Sedap ini memberhentikan atau 

mengurangi produksi permen jahe dengan taburan wijen tersebut, sehingga dapat 

meminimalisir biaya bahan baku dan bisa digunakan untuk hal lainnya.  

3. Mempromosikan dengan baik permen jahe agar diterima disemua kalangan dan dapat 

dinikmati oleh semua kalangan sehingga masyarakat ingin lagi membeli permen jahe 

produk yang dibuat oleh UMKM Super Sedap ini 


