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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan    

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang terdapat pada Bab IV, yang 

telah di lakukan di jalan Gatot Subroto Gg Johar Medan, maka penulis membuat 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pembuatan gitar bass elektrik yang mulai beroprasi pada tahun 1990 yang di 

dirikan oleh pengerajin sekaligus pemilik usaha industri yang bernama lengkap 

Ahmad Asri S.P yang beralamat di jalan Gatot Subroto Gg Johar No 2a Medan. 

2. Gitar bass elektrik terdiri dari head neck dan body dimana setiap bagian 

mempunyai tehnik pembuatan tersendiri 

3. Alat – alat yang digunakan dalam pembuatan gitar bass elektrik ini antara lain : 

Bandsaw, Router Table, Kompresor, Spray Gan, Alat Sablon, Perkakas. 

4. Kayu merupakan bahan utama dalam pembuatan gitar bass elektrik, banyak 

jenis kayu tetapi tidak semua bisa dijadikan bahan baku untuk pembutan gitar 

bass elektrik, disini pengrajin menggunakan kayu sesuai permintaan konsumen, 

kayu yang digunakan dalam pembuatan gitar bass ini adalah kayu mahogany 

dan Veneer untuk body, maple untuk neck dan rosewood untuk fretboard. 

5. Neck pada gitar bass elektrik terbagi 3 : neck-thru, bold-on, dan set-neck. Dari 

tiap-tiap jenis tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Dalam  
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 memilih atau memesan gitar bass elektrik harus disesuaikan dengan jenis musik 

yang dimainkan,  karena tiap-tiap jenis gitar bass elektrik sangat berpengaruh 

terhadap karakter suara yang akan dihasilkan. 

6. Pembutan body dan neck gitar bass elektrik mulai dari pemilihan kayu sampai 

ke bagian elektronik semua diserahkan ke konsumen sesuai dengan kriteria 

konsumen, hal ini dimaksudkan kepuasan konsumen diutamakan. 

7. Usaha ini memberikan dampak positif bagi para musisi medan yang telah 

mengerti dan mengenal pentingnya kenyamanan dalam bermain bukan 

tergantung dari merek atau brand 

 

B. Saran  

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah di uraikan di atas, maka penulis 

mengajukan beberapa saran kepada Pengrajin diantaranya adalah: 

1. Menambah jumlah pengrajin dalam menunjang peningkatan usaha. 

2. Mempatenkan haki atas hasil kreasi pembuatan gitar bass elektrik  
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C. Penutup 

Usaha Dedek Craft merupakan salah satu dari tempat pembuatan gitar bass 

elektrik di Medan yang dapat memberikan bagi para musisi kota Medan gitar bass 

elektrik yang dapat diakui kualitasnya karena usaha Dedek Craft ini mempunyai 

motto Kenyamanan konsumen nomer 1,   

Dengan penulisan sekripsi ini, penulis berharap kiranya tulisan ini membawa 

manfaat bagi semua pihak, khusus nya pihak yang berkompeten mengangkat nama 

Dedek Craft. Penulis berharap kiranya kritik yang membangun dalam 

menyempurnakan skripsi ini, karna skripsi ini tidak lah sempurna. Bagi yang ingin 

melanjutkan dengan judul yang berkaitan dengan Pembuatan gitar bass elektrik agar 

lebih berguna. 

 


