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Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dien’s Bike merupakan sebuah bengkel motor kastem yang berdiri sejak tahun 

2009 yang terletak di Jakarta Timur, Indonesia. Dien’s Bike lebih memfokuskan 

bengkelnya pada aliran streetfighter. Pada saat proses pembuatan body motor, 

Dien’s Bike dengan sangat mengutamakan ketelitian serta kerapian yang 

mendetail dalam proses pengerjaan, hal inilah yang membedakannya dengan 

bengkel motor lainnya. 

 Namun, kelebihan yang dimiliki Dien’s Bike tak membuat peningkatan 

dalam segi pendapatan. Nyatanya, sejak dari tahun 2013 pendapatannya 

mengalami penurunan hingga saat ini. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan 

dan pemahaman masyarakat mengenai aliran streetfighter. Selain itu, sejak awal 

tahun 2013 Dien’s Bike tidak pernah melakukan tindakan promosi pada media 

apapun hal ini juga menjadi penyebab tidak adanya peningkatan dalam aspek 

pendapatan. 

 Oleh karena itu, sesuai dengan permasalahan yang ada penulis melakukan 

perancangan promosi mengenai bengkel Dien’s Bike yang beraliran streetfighter. 

Tujuan dari dilakukannya perancangan promosi ini adalah untuk meningkatkan 

daya tarik dan pemahaman masyarakat terhadap kastem motor yang beraliran 

streetfighter serta meningkatkan pendapatan dari  Dien’s Bike. 
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5.2.1.  Saran 

Berdasarkan kesimpulan, maka penulis memberikan saran berupa melakukan 

tindakan promosi secara berkelanjutan pada media online dengan memanfaatkan 

karya dan design yang sudah dibuatkan oleh penulis dengan harapan Dien’s Bike 

mempunyai ciri khas atau karakter serta konsep yang jelas. Selain itu, penulis 

mengharapkan agar Dien’s Bike lebih memperhatikan dan meng-upgrade fasilitas 

yang ada di bengkel, hal ini dilakukan demi menciptakan suasana nyaman bagi 

konsumen. 
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