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6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan pada Bab

sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. Variabel hijau yang paling berpengaruh pada minat beli konsumen hijau ada

tiga variabel, yaitu variabel label hijau, iklan hijau dan nilai produk hijau.

2. Adapun hasil identifikasi dari beberapa sumber dan beberapa refrensi artikel

serta dari hasil penelitian regresi linier berganda pada lingkungan internal dan

eksternal lampu LED maka dapat ditentukan faktor faktor internal dan

eksternal yang strategis dalam pemasaran lampu LED.

a. Faktor Internal

i. Kekuatan (Strenghts)

Kualitas lampu LED, lampu yang ramah lingkungan, tampilan

yang unik, label produk yang terpercaya dan iklan hijau yang

efektif

ii. Kelemahan (Weaknesses)

“Harga relatif mahal, cahaya yang belum begitu terang, kurangnya

kesadaran konsumen terhadap lingkungan, gangguan elektrik

ketika temperatur suhu berubah dan tidak ada kebijakkan

pemerintah untuk mewajibkan masayarakat menggunakan lampu

LED, minimal 1 lampu per 1 rumah.

b.  Faktor Eksternal

i. Kesempatan (Opportunities)

Korporasi dan gedung instansi pemerintahan banyak menggunakan

lampu LED, terjalinnya kerja sama yang baik antar suplayer dan

terakhir dukungan pemerintah terhadap lampu LED.
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ii . Ancaman (Threats)

Banyaknya model lampu pada saat ini, tidak stabilnya

perekonomian suatu negara dan life cycle product saat ini tidak

bisa ditebak.

3. Adapun strategi pemasaran lampu LED dapat dilakukan dengan menggunakan

matrik yang dikembangkan oleh Wheelen dan Hunger Yaitu :

a. SO = Comporatif Advantage

Sel ini merupakan pertemuan dua elemen kekuatan dan peluang sehingga

memberikan kemungkinan bagi lampu LED untuk bisa berkembang lebih

cepat. Adapun hasil strategi yang didapat antara lain adalah

i. Meningkatkan minat beli masyarakat , korporasi dan instansi

pemerintahan dengan mengandalkan kualitas lampu yang tahan

lama dan ramah lingkungan.

ii. Lampu lebih muda didapati dengan terbentuknya kerja sama yang

lebih luas antara penjual lampu LED yang ada dikota pekanbaru.

iii. Meningkatkan tampilan ragam lampu agar minat beli korporasi

dan instansi meningkat.

iv. Terus berkomitmen menjaga minat beli korporasi dan kerja sama

antara penjual lampu LED dengan komitmen label hemat energi

yang dapat dipercaya.

v. Membuat iklan yang menarik bekerja sama dengan pemerintah

agar tumbuhnya minat beli konsumen akan produk hijau.

b. ST = Mobilization
Sel ini merupakan interaksi antara ancaman dan kekuatan. Di sini harus

dilakukan upaya mobilisasi sumber daya yang merupakan kekuatan

organisasi untuk memperlunak ancaman dari luar tersebut, bahkan

kemudian merubah ancaman itu menjadi sebuah peluang. Adapun hasil

strategi yang didapat antara lain adalah
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i. Meningkatkan kualitas dan keunikkan dari lampu agar dapat

menyaingi lampu kompetitor lainya.

ii. Selalu berinovasi pada produk lampu LED dan juga kualitasnya

tetapi tetap lingkungan menjadi prioritas.

iii. Meningkatkan keuntungan dengan cara meningkatkan kekuatan

keseluruhan penjualan lampu agar dalam kondisi krisis pun

konsumen tetap percaya pada lampu LED

iv. Meningkatkan kualitas dan juga ramah lingkungan dan tampilan

yang inovatif agar dapat menghadapi siklus hidup produk yang

singkat pada saat ini.

c. WO = Divestment/Investment
Sel ini merupakan interaksi antara kelemahan organisasi dan peluang dari

luar. Situasi seperti ini memberikan suatu pilihan pada situasi yang kabur.

Peluang yang tersedia sangat meyakinkan namun tidak dapat

dimanfaatkan karena kekuatan yang ada tidak cukup untuk

menggarapnya. Dengan kata lain, strategi ini diterapkan berdasarkan

pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan seluruh

kelemahan yang ada pada produk lampu LED tersebut. Adapun hasil

strategi yang didapat antara lain adalah.

i. Selalu memberi tahu konsumen akan pentingnya kualitas dan juga

pengetahuan konsumen akan pentingnya menjaga lingkungan.

ii. Tingkatkan research pada produk lampu agar minat beli dan kerja

sama semakin kuat.

iii. Tingkatkan kampanye peduli lingkungan yang diseponsori oleh

produsen lampu LED.

iv. Kerja sama dengan pemerintah dalam membentuk kebijakkan

baru.

v. Mensponsori aktivis peduli lingkungan agar korporasi dan instansi

lebih banyak membeli lampu LED dan akan berdampak pada

minat beli mereka.
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d. WT = Dimage Control
Sel ini merupakan kondisi yang paling lemah dari semua sel karena

merupakan pertemuan antara kelemahan organisasi dengan ancaman dari

luar, dan karenanya keputusan yang salah akan membawa bencana yang

besar bagi organisasi. Strategi yang harus diambil adalah Damage Control

(mengendalikan kerugian) sehingga tidak menjadi lebih parah dari yang

diperkirakan. Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif

dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari

ancaman. Adapun hasil strategi yang didapat antara lain adalah.

i. Menurunkan harga lampu yang masih relatif mahal agar dapat

bersaing dengan kompetitor lainya.

ii. Tingkatkan kualitas lampu dengan berkala dengan cara berinovasi

pada setiap produk lampu LED.

iii. Tingkatkan iklan di media akan pentingnya membeli produk lampu

LED yang baik untuk lingkungan.

Jadi pengambilan keputusan strategi pemasaran lampu LED secara kualitatif

berdasarkan hasil dari 4 alternatif yang ada diatas.

6.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Perusahaan

Perusahaan dapat menggunakan metode Regresi Linier Berganda dan SWOT

sebagai pencari pengaruh terhadap minat beli konsumen dan sebagai pembuat

keputusan strategi pemasaran lampu LED kedepanya.

2. Penelitian selanjutnya

Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode Regresi Linier Berganda

Dan SWOT pada ranah penelitian yang lebih besar agar mendapatkan data

yang lebih akurat tentang minat beli lampu LED di daerah.


