
BAB V 
PENDAHULUAN 

 
A. Kesimpulan 

 Dalam perkembangannya, kustom motor semakin luas dan menarik peminat-minat 

baru. Hal ini juga terjadi di Klaten dan sekitarnya. Gaya dalam memodifikasi pun juga 

berkembang seiring lebih mudahnya mendapatkan informasi. Untuk mengimbangi 

perkembangan tersebut buku Ensiklopedia Kustom Motor di Klaten dan sekitarnya ini hadir. 

Selain untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sparepart, juga 

merekam sebuah perilaku baru yang terjadi di masyarakat Klaten dan sekitarnya.  

 Buku ini dilengkapi dengan gambar ilustrasi untuk lebih memudahkan dalam 

penerimaan informasi serta agar lebih terlihat menarik. Hal ini perlu dilakukan mengingat 

banyak peminat-peminat baru yang memang tidak mempunyai basic dalam dunia tersebut, 

artinya benar-benar baru walaupun ada juga memang sudah tertarik sejak kecil, tapi karena 

faktor usia belum berani menampakkan ketertarikan terhadap dunia kustom motor. Walaupun 

penelitian ini perancangan ini jauh dari kata sempurna, tentunya penulis berharap bisa 

bermanfaat. 

B. Saran 

 Penulis melihat perkembangan kustom motordi Klaten semakin meningkat, tapi hal 

tersebut tidak diimbangi oleh adanya literatur atau sesuatu yang bisa merekam fenomena 

tersebut. Maka dari itu, diharapkan muncul buku-buku dan literatur yang lain tentang kustom 

motor untuk memperkaya dunia kustom motor. Hingga tak hanya kesan senang-senang saja 

yang terlihat tapi ada unsur edukasi dalam perkembangannya bagi masyarakat yang tertarik 

pada dunia kustom motor ataupun bagi masyarakat umum. 
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