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7.1. Simpulan 

Berdasarkan ura~an pembahasan yang ditujukan untuk menjawab 

permasalahan yang ada, dapat disebutkan beberapa simpulan sebagai berikut : 

• Di dalam industri mobil di kota Surabaya, Auto 2000 memiliki banyak 

keunggulan bersaing dibandingkan para pesaingnya yang bisa dilihat 

dari analisis lima kekuatan industri dan analisis tentang rantai nilai 

perusahaan antara lain : sistem pelayanan yang jauh lebih baik, jumlah 

wiraniaga yang berkualitas yang lebih banyak, dukungan dana, sistem 

informasi dan man~1emen yang lebih baik, dan lain-lain. 

Namun demikian ada juga kelemahan dari Auto 2000, yaitu model 

yang diluncurkan oleh Auto 2000 di Indonesia seringkali adalah model 

yang sudah cukup lama beredar di luar negeri 

• Dari analisis kekuatan dan kelemahan perusahaan, maka terlihat 

bahwa Auto 2000 memiliki kekuatan yang cukup potensial untuk 

memenangkan persaingan. Berdasarkan analisis ancaman dan peluang, 

terlihat bahwa Auto 2000 mempunyai peluang yang besar untuk keluar 

sebagai pemimpin di segmen kendaraan penumpang. 

• Walaupun Auto 2000 berjaya di total pasar dan segmen kendaraan 

niaga di industri mobil di kota Surabaya, tetapi gaga! di segmen 
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kendaraan penumpang. Hal ini disebabkan karena kekurangtajaman 

strategi Auto 2000 yang diarahkan ke segrnen kendaraan penumpang 

tersebut. 

• Pasar taxi merupakan pasar yang sangat potensial untuk menjadikan 

Toyota sebagai pemimpin di segmen kendaraan penumpang. Tetapi 

dibalik itu terdapat ancaman yang besar yaitu memburuknya citra 

Toyota. 

• Auto 2000 terkesan kurang memanfaatkan jam buka kantor yang 

tersedia serta tidak menyadari bahwa lokasi tempat usahanya sangat 

mendukung untuk melakukan hal tersebut. 

• Saat ini, pendatang baru belum merupakan ancaman berarti. Tetapi 

dimasa mendatang mereka merupakan ancaman yang potensial, kerana 

selain memiliki keunggulan biaya, mereka juga dimotori oleh orang-

orang yang notabene adalah mantan pembuat keputusan di kelompok 

usaha Astra yang selain berpengalaman puluhan tahun di bisnis 

otomotif juga mengetahui persis seluk beluk strategi bersaing yang 

diterapkan oleh Auto 2000 

• Saat ini, ancaman dari produk pengganti belumlah besar. Hal ini 

dikarenakan teknologi yang dipergunakan oleh mobil berbahan bakar 

non minyak masih kalah dibandingkan mobil yang berbahan bakar 

minyak. Selain itu sarana penunjang dari kendaraan berbahan bakar 

non minyak masih sangat kurang. Namun di kala sumber minyak 
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sudah sangat langka atau tuntutan akan produk yang ramah lingkungan 

semakin besar, maka keadaan akan berbalik seratus delapan puluh 

derajad. 

Berdasarkan pembahasan dan simpulan yang telah diuraikan, dapat diberikan 

saran-saran sebagai berikut : 

• Hendaknya Auto 2000 lebih mempertajam strategi yang diarahkan 

pada segmen kendaraan penumpang. Salah satu caranya adalah dengan 

membentuk tim atau armada wiraniaga khusus yang menangani 

penjualan kendaraan jenis sedan. 

• Auto 2000 harus bekerjasama dengan PT. Toyota Astra Motor untuk 

tidak menunda peluncuran model terbaru yang sedang popular di 

dunia untuk memasuki wilayah pemasaran di Indonesia. 

• Hendaknya Auto 2000 tidak gegabah dalam memasuki pasar taxi 

sehingga tidak menjadi bumerang bagi citra Toyota. 

• Hendaknya Auto 2000 dapat memaksimalkan jam buka kantomya agar 

dapat memanfaatkan semua sumber daya secara maksimal dengan 

tujuan memperoleh peningkatan pendapatan dan keuntungan. 

• Selain mempertahankan semua strategi bersaing yang sudah baik juga 

hendaknya meningkatkan mutu strategi tersebut agar tingkat 



203 

keunggulan masih tetap terjaga untuk dapat unggul jauh didepan para 

pesaing. 

• Hendaknya Auto 2000 tidak pernah berhenti untuk melakukan 

perbaikan strategi bersaingnya dan juga meningkatkan kewaspadaan 

terhadap ancaman potensial dari pernain baru dan produk pengganti. 
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