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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Setelah membahas uraian dari hasil penelitian yang membahas tentang 

Analisis Strategi Bersaing Generik pada Tactical Adventure Kudus dalam 

Perspektif Ekonomi Islam, maka peneliti dapat memberikan beberapa 

simpulan sebagai berikut : 

1. Tactical Adventure menggunakan beberapa strategi bersaing generic untuk 

memenangkan persaingan dengan usaha adventure shop lain, yaitu dengan 

menggunakan strategi kepemimpinan biaya rendah melalui tiga cara yaitu 

pertama, memberikan harga yang kompetitif kepada konsumen. Kedua, 

memberikan bonus pada pembelian produk tertentu. Ketiga, memberikan 

diskon atau potongan harga. Menggunakan strategi diferensiasi produk. 

Strategi diferensiasi yang diterapkan oleh Tactical adventure hanya 

meliputi tiga aspek saja yaitu pertama, memberikan pelayanan yang 

memuaskan konsumen seperti sikap yang ramah serta murah senyum. 

Kedua, memperhatikan kualitas produk yang prima dari produk-produk 

yang dijual dengan cara mencari dan memilih produsen yang hanya 

menyetok produk-produk yang berkualitas. Ketiga, memberikan informasi 

terkait dengan produk-produk yang dijualnya sehingga konsumen 

mendapatkan pengetahuan dari produk yang akan dibeli. Menggunakan 

strategi fokus. Strategi fokus yang diterapkan oleh Tactical Adventure 

yaitu mengkhususkan produknya pada peralatan untuk berpetualangan di 

alam bebas serta mengsegmentasikan konsumennya pada konsumen yang 

mempunyai kebutuhan, keinginan, minat serta hobi yang sama yaitu 

berpetualang di alam bebas. Pemilik Tactical Adventure tidak 

mengsegmentasikan konsumen terkait dengan kelas sosial, ras, agama, 

usia dan lain sebagainya. 

 



70 
 

 

2. Strategi bersaing generik dalam perspektif ekonomi syariah yang 

diterapkan oleh Tactical Adventure meliputi memberikan harga yang 

terjangkau karena selain mengejar keuntungan juga mengejar berkah, 

memberikan pelayanan prima karena untuk menjalin persaudaraan antar 

sesama, memberikan produk dengan kulaitas yang bagus Karena untuk 

menjaga kepercayaan dari konsumen, memberikan informasi terkait 

dengan produknya karena untuk menghindar dari perilaku tipu-menipu 

serta memfokuskan produk hanya pada produk adventure saja untuk 

memudahkan konsumen memenuhi kebutuhannya. 

 

B. Saran-Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan 

dalam penelitian tentang Analisis Strategi Bersaing Generik pada Tactical 

Adventure Kudus dalam Perspektif Ekonomi Islam maka peneliti dapat 

menyampaikan saran-saran yang sekiranya dapat memberikan manfaat pada 

pihak-pihak terkait dalam penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat di 

sampaikan peneliti antara lain : 

1. Bagi pemilik toko Tactical Adventure 

Agar Tactical Adventure dapat memenangkan persaingan antar adventure 

shop yang lain hendaknya pemilik Tactical Adventure dapat menerapkan 

strategi bersaing secara maksimal, baik dalam strategi kepemimpinan 

biaya rendah, strategi diferensiasi maupun strategi fokus sehingga dapat 

menambah profitabilitas dalam operasional usahanya. 

2. Bagi konsumen Tactical Adventure 

Konsumen aktif di tuntut untuk menjadi konsumen yang kritis. Hal 

tersebut dikarenakan banyaknya produsen yang berlomba-lomba untuk 

memuaskan keinginan konsumen sehingga konsumen dapat menentukan 

produsen yang terbaik. Selain itu, konsumen yang kritis juga dapat 

memberikan motivasi kepada produsen untuk lebih meningkatkan kualitas 

produk maupun pelayanannya. 
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C. Penutup 

Dengan memanjatkan puji syukur terhadap Allah SWT yang telah 

memberikan taufiq, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada 

semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini dari tahap awal 

sampai selesai, di mana banyak sumbangan pemikiran yang penulis terima, 

baik itu dalam bentuk diskusi, informasi, buku maupun dalam bentuk yang 

lain. 

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang ada dalam 

penulis dan hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, maka sudah 

tentu ada beberapa hal yang menjadi titik lemah. 

Segala kritik dan saran yang membangun akan selalu penulis nantikan 

guna perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi 

penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin yarobbal alamin. 

 


