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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.   Kesimpulan 

Pada bagian ini akan disimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

yang dianggap bermanfaat bagi Desa Bukit Sama. Penelitian ini mencoba meneliti 

mengenai pengaruh teknik panen kopi dan pengolahan kopi terhadap mutu kopi di 

Desa Bukit Sama. Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah dikemukakan 

pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Secara bersama-sama teknik panen kopi dan pengolahan kopi berpengaruh 

signifikan terhadap mutu kopi di Desa Bukit Sama Kecamatan Kebayakan 

Kabupaten Aceh Tengah. 

2. Variabel teknik panen kopi dan pengolahan kopi koefisien regresi bertanda 

positif (+) menandakan hubungan yang searah, dengan kata lain teknik 

panen kopi dan pengolahan kopi yang baik akan meningkatkan mutu kopi di 

Desa Bukit Sama Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah. 

 

B. Saran – Saran 

Untuk mencapai tujuan petani di Desa Bukit Sama agar mutu kopi dapat 

meningkat, ada beberapa  saran yang ingin disampaikan, yaitu: 

1. Disarankan kepada petani untuk memperhatikan setiap proses panen kopi 

dan pengolahan kopi, mengembangkan wawasan tentang kopi agar petani 
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dapat lebih meningkatkan mutu kopinya sehingga dapat menguntungkan 

bagi petani sendiri. 

2. Disarankan kepada petani untuk selalu memperhatikan kebersihan disekitar 

lingkungan tempat kopi diproses, memperhatikan kadar air kopi sesuai yang 

telah ditentukan, dan memperhatikan tempat penyimpanan kopi agar selalu 

bersih karena mengingat kopi sangat cepat terkontaminasi oleh bau yang ada 

disekitarnya. Hal ini akan menguntungkan petani karena akan meningkatkan 

mutu kopi dan aroma kopi. 

3. Untuk penelitian di masa yang akan datang sebaiknya memperluas variabel 

dan pengukuran variabel penelitian sehingga dapat lebih meningkatkan 

mutu kopi di Desa Bukit Sama Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh 

Tengah. 

4. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam tentang 

teknik panen kopi dan pengolahan kopi yang pada penelitian ini 

berpengaruh terhadap mutu kopi di Desa Bukit Sama agar diperoleh 

gambaran yang lebih lengkap lagi sehingga diharapkan hasil penelitian yang 

akan datang lebih sempurna dari penelitian ini. 

 

 


