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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil analisis didalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Strategi awal yang sudah digunakan oleh bengkel motor IDA JAYA adalah 

strategi kepemimpinan biaya. Strategi kepemimpinan biaya adalah strategi 

awal yang digunakan untuk menghadapi persaingan saat awal berdiri. Harga 

yang murah menjadi salah satu faktor persaingan. Bengkel motor IDA JAYA 

adalah bengkel yang menawarkan harga terendah dari harga yang ditawarkan 

oleh pesaing-pesaing lainnya. Rp 30.000 adalah harga yang ditawarkan oleh 

bengkel motor IDA JAYA, Rp 33.000 untuk harga yang ditawarkan oleh 

bengkel Maximum motor, serta Rp 35.000 adalah harga yang ditawarkan oleh 

bengkel sampangan motor. Dari harga yang ditawarkan tersebut bengkel 

motor IDA JAYA tetap memberikan kualitas perbaikan yang baik dan 

menyediakan spare part yang baik juga. Strategi kepemimpinan biaya bengkel 

motor IDA JAYA juga dibantu dengan membeli spare part dan oli serta part 

lainnya secara grosir dan berlangganan sehingga barang yang didapat lebih 

murah. 

2. Perumusan Blue Ocean Strategy pada bengkel motor IDA JAYA ini 

dilakukan dengan membuat kerangka kerja empat langkah. Kerangka kerja 

empat langkah adalah skema yang digunakan untuk merekonstruksi nilai 

pembeli yang dibutuhkan dan menghasilkan kurva nilai baru. Berikut 

kerangka kerja empat langkah bengkel Ida Jaya : 
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a. Hapuskan 

Tidak ada faktor yang dihapuskan karena semua faktor sangat 

penting  sehingga konsumen mau datang ke bengkel motor IDA 

JAYA.  

b. Kurangi 

 Tidak ada yang perlu dikurangi dari faktor yang dimiliki bengkel 

motor IDA JAYA, karena apabila ada faktor yang dikurangi akan 

membuat kinerja didalam bengkel motor IDA JAYA menjadi 

kurang maximal. 

c.    Tingkatkan 

    1) Melakukan peningkatan pada penambahan spare part Thailook.  

  2) Meningkatkan servis yang dilakukan montir kepada pelanggan 

sehingga pelanggan menjadi lebih puasa dengan hasil servis yang 

dilakukan bengkel motor IDA JAYA. 

d.   Ciptakan 

  Menciptakan modifikasi Thailook yang belum pernah ada didaerah 

sampangan yang dimana modifikasi Thailook banyak digemari 

oleh kaum remaja serta club motor khususnya motor matic, dan hal 

ini akan lebih membuat pelanggan lebih tertarik. 
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5.2 Saran 

Dari hasil analisis penelitian yang dilakukan ada beberapa saran kepada 

bengkel motor Ida Jaya agar bengkel motor Ida Jaya mampu tetap unggul dalam 

persaingan. Beberapa saran tersebut diantaranya sebagai berikut : 

 

1. Bergabung atau ikut dalam komunitas motor matic dengan modifikasi 

Thailook, dengan bergabung dalam komunitas maka akan lebih 

memberikan peluang dan relasi sesama pecinta modifikasi Thailook serta 

memudahkan dalam komunitas tersebut dalam mencari spare part yang 

dicari. 

2. Ikut serta dalam sebuah kontes yang memamerkan modifikasi Thailook, 

dengan begitu akan lebih banyak orang serta komunitas lain mengetahui 

toko  modifikasi yang dimiliki bengkel motor Ida Jaya.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




