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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan secara keseluruhan, maka dapat diambil 

kesimpulan deskripsi proses inovasi kopi hijau pada Kelompok Tani Rahayu IV yang sesuai 

dengan tahapan proses inovasi sebagai berikut : 

 

5.1.1 Idea Generation dan Idea Screening 

 Kelompok Tani Rahayu IV mendapatkan ide membuat inovasi kopi hijau melalui 3 

sumber, yaitu : internet, kelompok tani di daerah Kecamatan Jambu dan sample yang dibawa 

oleh tamu ketika ada kunjungan ke Dusun Sirap. 

 

5.1.2 Concept Testing 

 Konsumen Kopi Sirap tertarik untuk mengkonsumsi kopi hijau jika sudah 

direalisasikan, konsumen mengetahui bahwa kopi hijau adalah kopi mentah yang tidak di 

roasting dan memiliki manfaat untuk kesehatan. 

 

5.1.3 Business Analytical 

 Harga pokok produksi untuk 3 kg biji mentah adalah Rp. 335.000 setelah dilakukan 

perhitungan pada biaya produksi. Harga jual kopi hijau per pcs adalah Rp. 40.000 sehingga 

diperoleh total penjualan Rp. 400.000, keuntungan yang diperoleh kelompok tani sebesar Rp. 

65.000 untuk 1 kali produksi kopi hijau. 

 

5.1.4 Product Development 

 Pemberian nama produk berdasarakan nama dusun tempat kelompok tani 

memproduksi kopi yaitu Dusun Sirap, dan yang berlokasi di Gunung Kelir, Sehingga nama 

produk kopi hijau ini adalah “Kopi Sirap Kelir”. 
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5.1.5 Market Testing 

 Konsumen dari kopi sirap menyukai rasa dan inovasi dari kopi hijau, dari segi rasa 

konsumen menilai kopi hijau kurang manis dan media yang paling ideal untuk memasarkan 

kopi hijau menurut konsumen adalah melalui media sosial serta konsumen 

merekomendasikan untuk menjual produk minuman kopi hijau di cafe. 

 

5.1.6 Commercialisation 

 Responden pada tahap ini mempunyai toko Coffee shop, tempat makan dan toko 

sembako yang tertarik untuk menjual produk kopi hijau dan berpendapat untuk laku terjual. 

Responden merekomendasikan untuk menjual kopi hijau di coffee shop atau 

supermarket/minimarket maupun toko sembako. 

 

5.2 Saran 

 Saran pertama berdasarkan tahap market testing pada penelitian ini adalah pemberian 

tambahan pemanis alami pada kopi hijau untuk menghilangkan rasa yang terlalu pahit, agar 

rasa menjadi lebih manis namun tidak menghilangkan efek yang ditimbulkan dari kopi hijau. 

Kedua berdasarkan tahap commercialisation yaitu, mengenalkan tempat wisata, cafe,dan 

produk yang dimiliki oleh Kelompok Tani Rahayu IV melalui media sosial, karena dari hal 

tersebut kelompok tani memiliki potensi untuk mengembangkan segala usahanya dan 

memperkenalkan produk, hingga tersebar luas, kopi hijau dapat diteruskan/dikembangkan 

dengan cara menjual produk di coffee shop atau supermarket/minimarket/toko sembako. 

 

  


