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BAB V 

SIMPULAN DAN IMPLIKASI 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Variabel harga pecel lele, harga makanan substitusi, dan pendapatan 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan pecel lele di 

kalangan mahasiswa FEB Unsoed. Sedangkan, variabel nilai kepercayaan 

tidak berpengaruh terhadap permintaan pecel lele di kalangan mahasiswa 

FEB Unsoed. 

2. Variabel harga makanan substitusi merupakan variabel yang paling 

dominan berpengaruh terhadap permintaan pecel lele di kalangan 

mahasiswa FEB Unsoed.  

B. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka implikasi 

dari penelitian ini adalah: 

1. Variabel harga pecel lele, harga makanan substitusi, dan pendapatan 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan pecel lele di 

kalangan mahasiswa FEB Unsoed. Oleh karena itu, produsen atau penjual 

pecel lele perlu meningkatkan kualitas, pelayanan, dan cita rasa produk 

agar permintaan pecel lele terus meningkat dan dapat bersaing dengan 

produk olahan lainnya. Karena saat ini, konsumen khususnya mahasiswa 
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dihadapkan pada pilihan menu olahan makanan yang semakin beragam 

dengan harga yang bervariasi. Sedangkan variabel nilai kepercayaan tidak 

berpengaruh terhadap pemintaan pecel lele. Hal ini menunjukkan bahwa 

ada atau tidaknya nilai kepercayaan atau mitos terhadap larangan 

mengkonsumsi ikan lele secara berlebihan yang diduga dapat 

menyebabkan kanker tidak mempengaruhi permintaan pecel lele, karena 

sampai kini belum ada penelitian yang membuktikan bahwa ikan lele dapat 

menyebabkan kanker. Oleh karena itu, pemerintah pusat atau pemerintah 

daerah dapat melakukan sosialisasi lebih luas lagi mengenai program 

GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) guna 

meningkatkan angka konsumsi ikan khususnya di Jawa Tengah. Dengan 

dilakukannya sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat Indonesia dapat 

mengkonsumsi ikan secara rutin sesuai anjuran yang disarankan sebagai 

pemenuhan kebutuhan nutrisi. Sehingga angka konsumsi ikan di Indonesia 

dapat terus meningkat dan merata di setiap daerah, serta di sisi lain dapat 

mendukung pelaku UMKM atau produsen penjual pecel lele dalam 

meningkatkan pendapatannya. 

2. Variabel harga makanan substitusi menunjukkan variabel yang paling 

dominan berpengaruh terhadap permintaan pecel lele di kalangan 

mahasiswa FEB Unsoed. Oleh karena itu, produsen atau penjual pecel lele 

perlu meningkatkan daya saing produk olahan pecel lele, agar ketika harga 

makanan substitusi mengalami penurunan maka permintaan pecel lele 

dapat tetap bertahan atau terus meningkat. Sehingga diupayakan untuk 
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dapat melakukan inovasi produk olahan ikan lele seiring dengan 

beragamnya makanan substitusi. 

C. Keterbatasan Penelitian 

1. Variasi variabel bebas yang diteliti dalam penelitian ini hanya terdiri dari 

empat variabel yang terdiri dari variabel harga pecel lele, harga makanan 

substitusi, pendapatan, dan nilai kepercayaan. Oleh karena itu, diharapkan 

pada penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa dapat 

menganalisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

permintaan pecel lele dengan jangkauan yang lebih luas. 

2. Penelitian ini dilakukan pada masa pandemi Covid-19 sehingga dalam 

pengumpulan data responden tidak sepenuhnya dapat dilakukan dengan 

wawancara atau berinteraksi secara langsung dengan responden, karena 

sebagian besar dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dalam bentuk 

google form kepada mahasiswa FEB Unsoed yang memenuhi kriteria. 

Oleh karena itu, diharapkan dalam pengambilan data sepenuhnya dapat 

dilakukan dengan wawancara atau berinteraksi secara langsung sehingga 

penelitian yang dilakukan dapat lebih baik. 

3. Hasil analisis pada variabel harga pecel lele menunjukkan hasil yang 

berbeda dengan hipotesis yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, 

sedangkan pada variabel nilai kepercayaan menunjukkan hasil yang tidak 

signifikan sehingga hipotesis dalam penelitian ini ditolak. Oleh karena itu, 

diharapkan peneliti lain yang melakukan penelitian serupa dapat memilih 
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variabel ataupun menggunakan metode yang lebih tepat untuk 

menghindari terjadinya hasil yang tidak signifikan. 

4. Jenis kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner 

tertutup dimana data yang diperoleh berupa data interval sehingga jawaban 

yang diperoleh dari responden tidak pasti. Oleh karena itu, diharapkan 

pada penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa dapat 

menggunakan kuesioner terbuka sehingga data yang diperoleh merupakan 

jawaban pasti dari responden.    


