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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasar hasil penelitian ini yaitu Perihal Inovasi pada produk Abum Foto 

Cahaya Abadi, terlihat bahwa sangat diperlukan adanya inovasi. Tujuan dari 

inovasi ini adalah untuk meningkatkan daya saing dengan perusahaan lainnya 

serta untuk mengembangkan produk yang dimiliki oleh perusahaan Cahaya 

Abadi. Dari tanggapan konsumen, produk inovasi ini mendukung untuk mencapai 

peluang kesuksesan perusahaan. Penilaian dan kepercayaan konsumen terhadap 

inovasi perusahaan merupakan salah satu kunci utama dalam keberhasilan produk. 

 Pada hasil analisis dan pembahasan secara keseluruhan maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

 

1. Idea Generation 

Ide muncul pertama kali dari penulis sebagai salah satu konsumen yang 

sebelumnya melakukan pengamatan di tempat-tempat penjual foto album , 

mendapatkan hasil bahwa cover album foto pada umumnya desain 

covernya monoton dan kurang variasi. Kemudian penulis menyalurkan ide 

kepada pihak perusahaan untuk membuat inovasi cover album foto dengan 

bahan dasar kain batik dan jeans.  
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2. Opportunity Recognition  

Tahap ini mengetahui kemampuan Perusahaan Album Foto Cahaya Abadi 

dalam memproduksi produk inovasi. Perusahaan mampu memproduksi 

cover album berbahan dasar kain batik dan jeans.  

 

3. Idea Evaluation  

Tanggapan responden pada produk hasil inovasi yang telah diproduksi 

sebagai prototype/contoh menunjukan bahwa responden menyukai produk 

inovasi yaitu cover album foto berbahan kain jeans dan batik. Berdasar 

dari tanggapan tersebut perusahaan berani memproduksi sesuai dengan 

keinginan responden. 

 

4. Development  

Dalam memproduksi album dengan cover album inovasi dalam jumlah 

banyak maka perusahaan hendaknya melakukan penerapan Quality 

Control yang lebih ketat dalam proses produksi.  Tujuannya untuk 

mencapai hasil yang maximal agar sesuai dengan keinginan konsumen. 

 

5. Commercialitation 

Tahap paling akhir dari proses inovasi, yaitu dengan menjual produk 

kepasaran. Dalam usaha untuk memperluas pasar, penjualan album ini 

dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain : 
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• menyalurkan ke toko-toko melalui selesmen (Ide dari penulis)  

•  melakukan penjualan eceran produk agar lebih dikenal masyarakat 

(Ide dari responden) 

•  pemasangan iklan di koran dan majalah (Ide dari responden) 

•  memberikan harga murah untuk jumlah pembelian banyak (Ide dari 

responden). 

 

5.2. Saran  

Saran penulis yang dapat disampaikan pada penelitian ini adalah untuk 

pihak Perusahaan Album Foto Cahaya Abadi antara lain : 

a. Perusahaan album foto dalam inovasi ini hendaknya selalu 

mengikuti perkembangan trend pasar/selera konsumen, sehingga 

inovasi yang telah dimulai tidak pada cover batik dan jeans saja. 

b. Dari segi pemasaran perusahaan dapat melakukan ide-ide yang 

diberikan responden yaitu adanya via online, iklan, dan memberi 

harga murah. 

c. Perusahaan yang semula memasarkan dalam partai besar agar 

dapat menjual secara retail, grosir, eceran dengan cara penjualan 

secara langsung dan tidak langsung. 

d. Dari segi komersial dilakukan dengan cara menerima ide dan saran 

dari konsumen sebagai masukan. 
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