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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data mengenai preferensi dan kepuasan konsumen 

terhadap kopi arabika maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu : 

1. Hasil pengujian data melalui kuesioner menunjukkan bahwa preferensi 

konsumen (yang dalam hal ini lebih khusus kepada pengunjung kedai 

Apresio) terhadap atribut kopi Arabika cara penyajian seduh lebih disukai 

konsumen dibandingkan dengan penyajian tubruk.  

2. Terdapat perbedaan preferensi konsumen terhadap jenis kopi Arabika dari 

daerah yang berbeda yakni konsumen lebih menyukai kopi arabika dari 

Jawa (Karangploso) dengan spesifikasi atribut aroma dan flavour yang lebih 

menonjol .  

3. Terdapat perbedaan preferensi konsumen berdasarkan proses penyajian 

kopi arabika yakni konsumen lebih menyukai penyajian dengan proses 

seduh atau tanpa ampas karena lebih dapat merasakan atribut after taste dan 

balance dari kopi arabika. 

4. Dari hasil pengujian data, didapatkan bahwa proses penyajian (serving) dari 

kopi memengaruhi preferensi dan tingkat kepuasan konsumen terhadap kopi 

arabika.  

5.2. Saran 

Dari hasi pengujian data yang ada di lapang mengenai preferensi dan 

kepuasan konsumen terhadap jenis kopi arabika dari daerah yang berbeda dapat 

dilihat bahwa kopi arabika dari daerah Jawa (Karangploso) memiliki potensi nilai 
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saing yang dapat disetarakan dengan kopi dari Aceh (Gayo) dan Bali (Kintamani). 

Namun, kopi Jawa masih perlu peningkatan pengenalan produk ke masyarakat 

umum (promosi) untuk lebih dikenal oleh masyarakat luar Jawa khususnya Malang. 

Peningkatan promosi pada era saat ini dapat dilakukan baik secara modern 

yakni melalui internet (online) maupun secara tradisional yakni face to face atau 

langsung kepada konsumen yang datang ke kedai. Promosi yang dilakukan melalui 

online ini dapat meningkatkan nilai saing “brand” kopi arabika Jawa dibandingkan 

dengan kopi-kopi arabika yang telah lebih dulu banyak dikenal masyarakat. Jika 

kopi arabika telah lebih dikenal oleh masyarakat luas maka peningkatan mutu 

kualitas dari produk kopi arabika Jawa ini juga perlu dilakukan agar stabilitas nilai 

jual produk kopi arabika Jawa dari kedai Apresio dapat terjaga 


