
67 

 

V. SIMPULAN DAN IMPLIKASI 

A. Simpulan 

1. Industri kecil lampu gentur di Desa Jambudipa Kabupaten Cianjur sudah 

mencapai tingkat efisiensi dengan rata-rata nilai R/C Ratio sebesar 1,73. 

Nilai R/C ratio terrendah yaitu 1,48 dan tertinggi yaitu 2,17. Hal ini 

menunjukkan bahwa usaha lampu gentur ini menguntungkan karena 

pendapatan lebih besar dari pada pengeluaran. 

2.  Hasil analisis matriks IFE menunjukkan bahwa total nilai skor terbobot 

adalah sebesar 3,722 hal ini menunjukkan bahwa industri kecil lampu 

gentur di Desa Jambudipa Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur 

memiliki potensi yang kuat dalam memanfaatkan kekuatan-kekuatan yang 

dimiliki dan mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada. 

Total nilai skor terbobot matriks EFE adalah sebesar 3,069 hal ini 

menunjukkan bahwa industri kecil lampu gentur di Desa Jambudipa 

Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur memiliki potensi yang 

kuat dalam memanfaatkan peluang yang dimiliki dan mengatasi ancaman. 

3. Hasil analisis pengembangan strategi dengan matriks IE diketahui industri 

kecil lampu gentur di Desa Jambudipa Kecamatan Warungkondang 

Kabupaten Cianjur terletak pada sel I. Strategi terbaik pada sel ini adalah 

strategi tumbuh dan kembangkan. Secara umum terdapat dua strategi yang 

dapat diimplementasikan. Strategi pertama adalah strategi intensif berupa 

penetrasi pasar,  pengembangan pasar, dan pengembangan produk. 
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Strategi kedua adalah strategi integratif berupa integrasi ke belakang, 

integrasi ke depan dan integrasi horizontal. 

B. Implikasi 

1. Mengembangkan pemasaran produk lampu gentur di berbagai platform. 

Mengikuti pameran, memasarkan produk melalui media sosial dan situs 

jual beli untuk memperoleh konsumen dari berbagai wilayah 

2. Melakukan inovasi pada produk yang berkelanjutan. Berkembangnya 

permintaan lampu gentur untuk berbagai keperluan merupakan potensi 

yang harus dipertahankan. 

3. Mempertahankan dan meningkatkan kerjasama dengan berbagai 

stakeholder dalam upaya mengembangkan kerajinan khas Cianjur.  

4. Meningkatkan kualitas pengrajin melalui kerjasama pelatihan yang  dapat 

dilakukan dengan pemerintah dan juga dilakukannya regenerasi pengrajin 

agar para pengrajin tidak hanya berasal dari Kampung Gentur. 
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C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini meneliti produsen lampu gentur yang berada di Desa 

Jambudipa Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan biaya eksplisit. Tidak semua pemilik usaha memahami 

konsep biaya ekonomi dan pencatatan yang belum lengkap sehingga mungkin ada 

beberapa pengeluaran yang belum terhitung. 
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