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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa kesimpulan 

yang bisa diambil dari hasil penelitian ini yaitu: 

1. Faktor  kekuatan (strengths) mempunyai nilai skor sebesar 2,43 sedangkan 

faktor kelemahan (weaknesses) mempunyai nilai skor sebesar 0,48. Berarti 

bengkel Budi Motor Semarang mempunyai kekuatan yang lebih tinggi 

dibandingkan faktor kelemahan dalam menentukan strategi pemasaran dalam 

meningkatkan daya saing.  

2. Faktor  peluang (opportunities) mempunyai nilai skor sebesar 2,11 dan faktor-

faktor ancaman (threats) mempunyai nilai skor sebesar 0,71 yang 

menunjukkan bahwa upaya penentuan strategi bersaingnya maka bengkel 

Budi Motor Semarang mempunyai peluang yang cukup besar dibandingkan 

ancaman yang akan timbul. 

3. Identifikasi pada faktor internal dan eksternal maka dapat menciptakan empat 

strategi utama, yaitu:  

e. Strategi SO (strength dan opportunities) 

1) Membuat tempat usaha yang mudah dikenal dan diingat oleh 

konsumen dengan membuat suatu ciri khas, misalnya : penanganan 

yang cepat dengan hasil yang memuaskan. 

2) Memberikan pilihan spare part dengan kualitas yang baik agar 

ketahanan sepeda motornya lebih baik. 
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3) Menjaga keberlangsungan pelayanan antar jemput kendaraan yang 

diservice  

4) Menambah berbagai pilihan spare part dengan kualitas sesuai dengan 

kondisi keuangan konsumen. 

f. Strategi WO (weakness dan opportunities) 

1) Memberikan alternatif pilihan harga sesuai dengan kualitas spare part 

yang diinginkan konsumen. 

2) Menyediakan ruang tunggu yang representatif dan nyaman bagi 

pengguna jasa bengkel 

g. Strategi ST (strength dan treats)  

1) Mengoptimalkan untuk buka 24 jam setiap harinya termasuk hari Sabtu 

dan Minggu. 

2) Melakukan strategi menjaga ketersediaan/stock spare part agar dapat 

menyelesaikan perbaikan dengan cepat. 

h. Strategi WT (weakness dan treats) 

1) Menerapkan kebijakan harga yang bersaing dengan harga pesaing 

2) Membuat ruang service/tune-up  terpisah dengan ruang bongkar mesin 

atau bodi sepeda motor. 

3) Melakukan kerjasama dengan SMK jurusan Otomotif dan membuka 

lowongan kerja bagi tenaga mekanik yang berpengalaman 
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5.2  Saran 

Saran-saran yang diberikan peneliti dalam penelitian ini khususnya bagi 

bengkel Budi Motor Semarang adalah sebagai berikut: 

1. Dalam menentukan strategi pemasaran, bengkel Budi Motor Semarang harus 

memanfaatkan kekuatan dan peluang yang dimiliki dengan tetap memandang 

faktor kelemahan dan ancaman. Jangan sampai kekuatan dan peluang berubah 

menjadi ancaman besar bagi perusahaan.  

2. Untuk menarik masyarakat agar menjadi pelanggan bengkel, maka sosialisasi 

dan promosi harus gencar dilakukan baik secara tertulis maupun secara 

langsung, selain itu bengkel Budi Motor Semarang juga harus tetap 

meningkatkan pelayanan yang prima dan melengkapi fasilitas yang lebih 

memadai.  

3. Agar dapat bersaing di pasar persaingan yang semakin kompetitif hendaknya 

bengkel Budi Motor Semarang mampu memprediksi peluang-peluang yang 

bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan jumlah konsumen. 




