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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian Implementasi Dynamic Capability dalam 

menciptakan sustainable competitive advantage, maka peneliti dapat memberikan 

kesimpulan antara lain:  

1. Implementasi adaptive capability dengan indikator memonitor pasar, 

pelanggan, dan pesaing dalam menciptakan sustainable competitive 

advantage pada PT Honda Istana Cendrawasih telah mencapai tahap 

competitive advantage (CA).  

2. Implementasi absorptive capability dengan indikator intensitas R&D atau 

pelatihan secara berkala dalam menciptakan sustainable competitive 

advantage pada PT Honda Istana Cendrawasih sudah mencapai tahap yang 

diharapkan yaitu sustainable competitive advantage (SCA).  

3. Implementasi innovative capability dengan indikator inovasi, berani 

mengambil resiko, dan solusi permasalahan baru dalam menciptakan 

sustainable competitive advantage pada PT Honda Istana Cendrawasih 

telah mencapai tahap competitive advantage (CA). 

4. Implementasi dynamic capability secara keseluruhan belum dapat 

menciptakan sustainable competitive advantage pada PT Honda Istana 

Cendrawasih, tahap yang saat ini dicapai adalah tahap competitive 

advantage (CA).  
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5.2. Saran  

Bagi perusahaan: 

1. Membuat karyawan termotivasi dalam mencari pangsa pasar baru, 

menyediakan divisi yang bertugas untuk melihat perubahan atau 

perkembangan yang ada sehingga bisa lebih cepat dibanding pesaing. 

melakukan tes dan menggali minat dan kemampuan calon karyawan sehingga 

angka perputaran keluar masuknya karyawan tidak banyak.  

2. Menginovasi sistem pelatihan sehingga tidak monoton dengan training tetapi  

bisa dengan seminar dan mengadakan lomba sehingga karyawan bisa 

termotivasi dalam menggali kemampuannya sendiri. Menambah divisi khusus 

sehingga bisa berfokus untuk mencari informasi dari eskternal dan akan 

berdampak pada kecepatan perusahaan mendapatkan informasi tersebut.  

3. Memperbaiki kinerja sales dengan menumbuhkan rasa percaya pada sales dan 

dalam kompleks bengkel tersedia salon untuk pria dan wanita. Resiko yang 

mungkin akan muncul adalah pelanggan yang tidak loyal pada dealer karena 

sales resign dan salon yang sepi sehingga tidak sesuai dengan harapan, akan 

tetapi apabila resiko ini bisa diselesaikan oleh perusahaan maka akan 

berdampak baik bagi perusahaan. Solusi yang bisa dipersiapkan adalah 

membuat karyawan mencintai tempat mereka bekerja dan pengenalan fasilitas 

baru dan meminta bantuan sales untuk ikut menawarkan. 
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Bagi penelitian selanjutnya: 

Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan bisa lebih mendalami setiap jawaban-

jawaban yang sudah diberikan oleh sumber data dan metode analisa juga dibuat 

lebih berkembang yaitu tidak hanya analisa kualitatif tetapi menggunakan analisa 

campuran yaitu kualitatif dan kuantitatif  sehingga hasil penelitian bisa benar-

benar lebih akurat karena menggunakan angka bukan hanya lisan atau tulisan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


