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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Gambaran Umum Objek Penelitian 

Bengkel Budi Motor merupakan salah satu bengkel yang secara geografis 

memiliki letak yang strategis yaitu berada di Jalan Wolter Monginsidi Pedurungan 

Kota Semarang. Bengkel ini telah berdiri sejak tahun 2009 dan memiliki area 

yang cukup luas untuk bengkel sepeda motor, yaitu seluas kurang lebih 90 m
2
. 

Bengkel didirikan oleh Bapak Suwagi, S.Pd. dengan teknisi utama Budiono Aziz 

dan memiliki karyawan sebanyak 10 orang yang terdiri dari 1 orang teknisi senior 

bernama Sodiq dan 7 orang teknisi lainnya serta tenaga administrasi sebanyak      

2 orang. 

Bengkel Budi Motor telah melakukan berbagai upaya untuk menjaring 

konsumen yang lebih banyak, diantaranya adalah dengan buka selama 24 jam 

pada hari Senin sampai dengan  Jum’at, sedangkan pada hari Sabtu dan Minggu 

buka dari jam 08.00 sampai dengan 16.000. Bengkel ini juga bersedia antar 

jemput kendaraan yang akan diservice, serta untuk menunjang operasional 

bengkel tersedia jika kelengkapan sparepart sepeda motor. Kebutuhan sparepart 

yang lengkap seperti oli, oli samping dan berbagai suku cadang yang biasa 

dibutuhkan oleh konsumen maupun berbagai kebutuhan variasi dapat dibeli di 

bengkel ini. Namun usaha yang telah dilakukan pemilik usaha bengkel ini belum 

memberikan peningkatan jumlah konsumen yang cukup berarti.  
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Meskipun usia bengkel Budi Motor masih relatif muda yaitu 7 (tujuh) 

tahun, tetapi bengkel ini siap bersaing dengan usaha sejenis lainnya yang 

dilakukan dengan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada konsumen agar 

konsumen merasa puas dan kembali lagi meggunakan jasa bengkel ini serta 

merekomendasikan kepada orang lain untuk menggunakan jasa pelayanan bengkel 

Budi Motor. 

 

4.2 Analisis Penelitian 

4.2.1  Tanggapan Responden Atas Beberapa Indikator SWOT 

 Setelah melakukan pembagian pada konsumen yang telah melakukan 

perbaikan di bengkel Budi Motopr Semarang minimal sebanyak 2 (dua) kali, 

sehingga konsumen tersebut mengetahui atau merasakan kualitas pelayanan yang 

diberikan sebanyak 10 (sepuluh) orang. 

 

Tabel 4.1 

Tanggapan Responden Mengenai SWOT 

 

No. Pernyataan 

Jawaban  
Rata-

rata 

Skor 

Kategori 
SS 

Skor 5 

S 

Skor 4 

N 

Skor 3 

TS 

Skor 2 

STS 

Skor 1 

F S F S F S F S F S 

1 
Bengkel ini mempunyai 

letak yang strategis 
2 10 7 28 1 3 0 0 0 0 4,1 Baik 

2 
Bengkel ini selalu buka 

selama 24 jam  non stop 
0 0 6 24 4 12 0 0 0 0 3,6 Baik 

3 
Bengkel ini menyediakan 

spare part yang lengkap 
0 0 5 20 5 15 0 0 0 0 3,5 Baik 

4 

Bengkel ini memberikan 

pelayanan antar jemput 

kendaraan yang diservice 

4 20 6 24 0 0 0 0 0 0 4,4 Baik 

5 

Harga layanan bengkel ini 

lebih tinggi dibanding 

kompetitornya 

1 5 8 32 1 3 0 0 0 0 4,0 Baik 

6 

Belum tersedia ruang 

tunggu yang memadai bagi 

para pengguna jasa bengkel 

3 15 6 24 1 3 0 0 0 0 4,2 Baik 
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No. Pernyataan 

Jawaban  
Rata-

rata 

Skor 

Kategori 
SS 

Skor 5 

S 

Skor 4 

N 

Skor 3 

TS 

Skor 2 

STS 

Skor 1 

F S F S F S F S F S 

7 
Jumlah sepeda motor selalu 

mengalami peningkatan 
5 25 5 20 0 0 0 0 0 0 4,5 Baik 

8 

Para pemilik sepeda motor 

membutuhkan perawatan 

sepeda motor  

1 1 9 36 0 0 0 0 0 0 4,1 Baik 

9 

Reliability (ketahanan) 

produk sepeda motor saat 

ini kurang baik, karena tidak 

awet atau mudah rusak. 

0 0 9 36 1 3 0 0 0 0 3,9 Baik 

10 

Spare part dengan berbagai 

macam kualitas (baik yang 

asli atau yang tiruan) 

tersedia di pasaran 

3 15 7 28 0 0 0 0 0 0 4,3 Baik 

11 

Di sekitar bengkel ini 

banyak terdapat bengkel 

sepeda motor yang banyak 

merupakan pesaing  

2 10 8 32 0 0 0 0 0 0 4,2 Baik 

12 

Dalam mengelola bengkel 

diperlukan tenaga terampil 

terdidik yang 

berpengalaman, tetapi 

kenyataanya sangat sulit 

ditemui 

3 15 6 24 1 3 0 0 0 0 4,2 Baik 

 Rata-rata 4,08 Baik 

Keterangan : 

F = Frekuensi ; S = Skor 

Sumber : Data primer diolah, 2016 
 

 

 Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa tanggapan konsumen bengkel 

Budi Motor Semarang secara keseluruhan memperoleh rata-rata sebesar 4,08 yang 

termasuk dalam kategori baik. Artinya konsumen berpendapat berkaitan dengan 

faktor internal bahwa bengkel Budi Motor mempunyai letak yang strategis, selalu 

buka selama 24 jam  non stop, menyediakan spare part yang lengkap, memberikan 

pelayanan antar jemput kendaraan yang diservice, tetapi harga layanan bengkel 

Budi Motor lebih tinggi dibanding kompetitornya dan Belum tersedia ruang 

tunggu yang memadai bagi para pengguna jasa bengkel. Hal ini perlu dilakukan 

upaya perbaikan di kemudian hari. 
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 Pendapat konsumen tentang faktor eksternal menunjukkan bahwa jumlah 

sepeda motor selalu mengalami peningkatan, pemilik sepeda motor membutuhkan 

perawatan sepeda motor, reliability (ketahanan) produk sepeda motor saat ini 

kurang baik, karena tidak awet atau mudah rusak, Spare part dengan berbagai 

macam kualitas tersedia di pasaran, di sekitar bengkel Budi Motor banyak 

terdapat bengkel sepeda motor yang banyak merupakan pesaingnya, serta 

diperlukan tenaga terampil terdidik yang berpengalaman.  

 

4.2.2 Matriks IFAS dan EFAS 

Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui beberapa faktor 

internal dan eksternal pada Bengkel Budi Motor Semarang. Beberapa faktor 

internal dan eksternal yang penting (Internal Strategic Factor Analysis Summary 

/IFAS dan External Strategic Factor Analysis Summary/EFAS. Dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut : 

1.  Faktor Internal Strategic Factor Analysis Summary (IFAS) 

a. Kekuatan (Strengths) 

1) Letaknya yang strategis, artinya perusahaan memilih tempat dekat 

dengan konsumen sehingga mudah dijangkau, dengan kata lain harus 

strategis.   

2) Buka selama 24 jam, artinya pelanggan dapat merasakan manfaat bila 

sewaktu-waktu mengalami kerusakan pada sepeda motornya dan 

membutuhkan pelayanan secepatnya. 

3) Tersedianya spare part yang lengkap, artinya tersedia spare part untuk 

sepeda motor dalam ragam yang lengkap serta jumlah yang cukup.  
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4) Adanya pelayanan antar jemput kendaraan yang diservice, artinya 

memudahkan pelanggan dalam melakukan service atau perbaikan 

sepada motornya. 

b. Kelemahan (Weaknesses) 

1) Harga layanan lebih tinggi dibanding kompetitor, hal ini menyebabkan 

pelanggan banyak pertimbangan dalam menggunakan jasa di bengkel 

tersebut dan adanya kemungkinan pindah ke bengkel lain. 

2) Belum tersedia ruang tunggu yang memadai bagi para pengguna jasa 

bengkel, artinya pelanggan kurang merasa nyaman ketika menunggu 

proses service sepeda motornya. 

 

2.  Faktor External Strategic Factor Analysis Summary (EFAS) 

a. Peluang (Opportunities) 

1) Meningkatnya jumlah sepeda motor, artinya menjadi peluang untuk 

mendatangkan pelanggan. 

2) Kebutuhan akan perawatan sepeda motor semakin meningkat yang 

disebabkan pemakaian sepeda motor yang semakin sering sehingga 

memerlukan perawatan yang lebih sering pula. 

3) Rendahnya reliability (ketahanan) produk sepeda motor saat ini yang 

menyebabkan spare part sepdea motor mudah rusak, sehingga perlu 

dilakukan pergantian. 

4) Ketersediaan spare part dengan kualitas yang bermacam-macam di 

pasaran, menjadinya pilihan bagi konsumen untuk memilih spare part 

yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan keuangan konsumen. 
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b. Ancaman (Threats) 

1) Persaingan ketat dengan bengkel-bengkel lain yang banyak muncul 

baik di sekitar lokasi usaha, sehingga harus dilakukan upaya untuk 

menarik konsumen untuk melakukan perbaikan atau service di bengkel 

terebut. 

2) Terbatasnya tenaga terampil terdidik yang berpengalaman, yang 

disebabkan oleh tingginya turn over tenaga mekanik yang ada di 

bengkel tersebut. 

 
Berdasarkan penentuan nilai bobot pada faktor-faktor internal dan 

eksternal bengkel Budi Motor Semarang dapat dilihat di Lampiran, langkah 

selanjutnya yaitu melakukan penghitungan terhadap nilai bobot dan rating, 

sebagaimana tertera pada tabel 4.2 dan tabel 4.3 berikut ini: 

Tabel 4.2 

Penghitungan terhadap Nilai Bobot dan Rating IFAS  

 

Strength (Kekuatan) Bobot 

Rata-rata 
Rating 

Bobot Rata-rata 

x Rating No. Pernyataan 

1 
Bengkel ini mempunyai 

letak yang strategis 
0,19 4 0,76 

2 
Bengkel ini selalu buka 

selama 24 jam  non stop 
0,19 3 0,57 

3 
Bengkel ini menyediakan 

spare part yang lengkap 
0,14 3 0,43 

4 

Bengkel ini memberikan 

pelayanan antar jemput 

kendaraan yang diservice 

0,17 4 0,66 

Sub Total 0,69   2,43 
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Weakness (Kelemahan) Bobot 

Rata-rata 
Rating 

Bobot Rata-rata 

x Rating No. Pernyataan 

1 

Harga layanan bengkel ini 

lebih tinggi dibanding 

kompetitornya 

0,14 1 0,14 

2 

Belum tersedia ruang 

tunggu yang memadai bagi 

para pengguna jasa 

bengkel 

0,17 2 0,33 

Sub Total 0,31   0,48 

TOTAL 1   2,90 

 

 

Sedangkan untuk penghitungan faktor eksternal (EFAS) disusun dengan 

cara yang sama seperti dengan cara menyusun matriks faktor internal (IFAS) 

akan tetapi kekuatan diganti dengan peluang, sedangkan kelemahan diganti 

dengan ancaman. Hasil penghitungan EFAS terlihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 4.3 

Penghitungan terhadap Nilai Bobot dan Rating EFAS  

 

Opportunities (Peluang) Bobot 

Rata-rata 
Rating 

Bobot Rata-rata 

x Rating No. Pernyataan 

1 

Jumlah sepeda motor 

selalu mengalami 

peningkatan 

0,18 4 0,71 

2 

Para pemilik sepeda motor 

membutuhkan perawatan 

sepeda motor  

0,18 3 0,53 

3 

Reliability (ketahanan) 

produk sepeda motor saat 

ini kurang baik, karena 

tidak awet atau mudah 

rusak. 

0,16 3 0,47 

4 

Spare part dengan 

berbagai macam kualitas 

(baik yang asli atau yang 

tiruan) tersedia di pasaran 

0,13 3 0,40 

Sub Total 0,64   2,11 
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Threats (Ancaman) Bobot 

Rata-rata 
Rating 

Bobot Rata-rata 

x Rating No. Pernyataan 

1 

Di sekitar bengkel ini banyak 

terdapat bengkel sepeda 

motor yang banyak 

merupakan pesaing  

0,18 2 0,36 

2 

Dalam mengelola bengkel 

diperlukan tenaga terampil 

terdidik yang 

berpengalaman, tetapi 

kenyataannya sangat sulit 

ditemui 

0,18 2 0,36 

Sub Total 0,36   0,71 

TOTAL 1,00   2,82 

 

 

Berdasarkan pada tabel 4.3 di atas faktor-faktor kekuatan (strengths) 

mempunyai nilai skor sebesar 2,43 sedangkan faktor-faktor kelemahan 

(weaknesses) mempunyai nilai skor sebesar 0,48. Berarti bengkel Budi Motor 

Semarang mempunyai kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan faktor 

kelemahan dalam menentukan strategi pemasaran dalam meningkatkan daya 

saing. Selanjutnya pada tabel 4.3 di atas, faktor-faktor peluang (opportunities) 

mempunyai nilai skor sebesar 2,11 dan faktor-faktor ancaman (threats) 

mempunyai nilai skor sebesar 0,71. Dari nilai skor tersebut menunjukkan 

bahwa upaya penentuan strategi bersaingnya maka bengkel Budi Motor 

Semarang mempunyai peluang yang cukup besar dibandingkan ancaman yang 

akan timbul. 

Dari hasil susunan faktor-faktor internal dan eksternal di atas, 

menghasilkan rangkaian skor sebagai berikut:  
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a. IFAS    = 2,90 

1)  Kekuatan (Strenghts)  = 2,43 

2)  Kelemahan (Weaknesses)  = 0,48  

b. EFAS    = 2,82 

1)  Peluang (Opportunities)  = 2,11 

2) Ancaman (Threats)  = 0,71 

Tahap selanjutnya berdasarkan total skor yang diperoleh perusahaan dalam 

tabel faktor strategis internal dan eksternal tersebut dapat dilihat posisi 

perusahaan untuk menerapkan strategi yang sesuai kondisi perusahaan saat ini 

dengan memasukkan total skor ke dalam matrik internal eksternal sebagai  

berikut: 

The IFE Total Wight Scores 

 

 Strong                   

(3-4) 

Average            

(2-2,99) 

Low                 

(1-1,99) 

High                    

(3-4) 

I 
II III 

Medium            

(2-2,99) 
IV 

V 
VI 

Low                           

(1-1,99) 
VII VIII IX 

          

Gambar 4.1 

Diagram Matriks Internal-Eksternal Hasil Penelitian 

 

Pada matrik gambar 4.1. matrik internal-eksternal (IE) menunjukkan 

bahwa kondisi perusahaan berada pada sel V. Pada posisi tersebut perusahaan 

dapat dikelola dengan strategi “hold and maintain” ("memegang dan 

menjaga"), dimana penetrasi pasar dan pengembangan produk adalah dua 

strategi yang digunakan untuk posisi ini. 
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Strategi penetrasi pasar (market penetration) dilakukan dengan 

menggencarkan unsur bauran pemasaran promosi dan harga, yaitu melalui 

kegiatan promosi dengan membuat iklan di radio, di internet malalui media 

sosial yang ada seperti facebook, instragram, dan media lainnya atau melalui 

selebaran-selebaran, serta menentukan harga yang kompetitif dibandingkan 

dengan pesaingnya. 

Pengembangan produk (product development) merupakan strategi yang 

dijalankan untuk menaikkan jumlah konsumen dengan memberikan pelayanan 

berupa modifikasi sepeda motor, baik mesin untuk mesin diutamakan untuk 

meningkatkan performa dan kecepatan sepeda motor, maupun bodynya untuk 

memperindah bentuk dan tampilan sepeda motor. Selain itu bengkel Budi 

Motor juga melengkapi berbagai macam accessories, jenis dan model variasi 

sepeda motor agar terdapat banyak pilihan bagi konsumennya. 

Posisi perusahaan saat ini berada dalam posisi sel V yang menunjukkan 

strategi petumbuhan melalui integrasi horizontal dan stabilitas. Pada sel V 

matrik internal-eksternal (IE) nilai internal dan eksternal bengkel Budi Motor 

memiliki nilai lebih dari 2, yang dapat disimpulkan perusahaan dalam posisi 

yang cukup kuat dan peluang yang ditawarkan cukup.  

 

4.2.3  Analisis SWOT 

Identifikasi pada faktor internal dan eksternal maka dapat menciptakan 

empat strategi utama, yaitu: strategi SO (strength dan opportunities), strategi WO 

(weakness dan opportunities), strategi ST (strength dan treats) dan strategi WT 

(weakness dan treats) yang secara rinci dapat dilihat pada diagram berikut:  
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IFAS 
 

 

 

 

EFAS 

 

STRENGTH (S) 

1. Letaknya yang strategis  

2. Buka selama 24 jam 

3. Tersedianya spare part yang 

lengkap 

4. Adanya pelayanan antar 

jemput kendaraan yang 

diservice 

 

WEAKNESS (W) 

1. Harga layanan lebih tinggi 

dibanding kompetitor 

2. Belum tersedia ruang 

tunggu yang memadai 

bagi para pengguna jasa 

bengkel 

 

OPPORTUNITIES 

(O) 

1. Meningkatnya jumlah 

sepeda motor 

2. Kebutuhan akan 

perawatan sepeda 

motor semakin 

meningkat 

3. Rendahnya reliability 

(ketahanan) produk 

sepeda motor saat ini. 

4. Ketersediaan spare 

part dengan kualitas 

yang bermacam-

macam di pasaran 

 

 

STRATEGI SO 

1. Membuat tempat usaha yang 

mudah dikenal dan diingat 

oleh konsumen dengan 

membuat suatu ciri khas. 

(S1; O1) 

2. Memberikan pilihan spare 

part dengan kualitas yang 

baik agar ketahanan sepeda 

motornya lebih baik.       

(S3; O4) 

3. Menjaga keberlangsungan 

pelayanan antar jemput 

kendaraan yang diservice. 

(S4; O2)  

4. Menambah berbagai pilihan 

spare part dengan kualitas 

sesuai dengan kondisi 

keuangan konsumen.       

(S4; O4) 

 

STRATEGI WO 

1. Memberikan alternatif 

pilihan harga sesuai 

dengan kualitas spare part 

yang diinginkan 

konsumen. (W1; O4) 

2. Menyediakan ruang 

tunggu yang representatif 

dan nyaman bagi 

pengguna jasa bengkel. 

(W2; O2) 

 

 

THREATS (T) 

1. Persaingan ketat 

dengan bengkel-

bengkel lain yang 

banyak muncul baik 

di sekitar lokasi usaha 

2. Terbatasnya tenaga 

terampil terdidik yang 

berpengalaman 

 

 

STRATEGI ST 

1. Mengoptimalkan untuk buka 

24 jam setiap harinya 

termasuk hari Sabtu dan 

Minggu. (S2; T1) 

2. Melakukan strategi menjaga 

ketersediaan/stock spare 

part agar dapat 

menyelesaikan perbaikan 

dengan cepat. (S2; T2) 

 

 

STRATEGI WT 

1. Menerapkan kebijakan 

harga yang bersaing 

dengan harga pesaing. 

(W1; T1) 

2. Membuat ruang 

service/tune-up  terpisah 

dengan ruang bongkar 

mesin atau bodi sepeda 

motor. (W2; T1) 

3. Melakukan kerjasama 

dengan SMK jurusan 

Otomotif dan membuka 

lowongan kerja bagi 

tenaga mekanik yang 

berpengalaman. (W1; T2) 
Gambar 4.2 

Diagram Matriks SWOT Bengkel Budi Motor Semarang 
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Setelah dilakukan analisis SWOT, selanjutnya akan dirumuskan 

rencana pengembangan usaha bengkel Budi Motor Semarang berdasarkan 

diagram dan tabel di atas yang didasarkan pada penghitungan SWOT, bengkel 

Budi Motor Semarang dengan skor Srength < Opportunities, yakni peluang 

lebih besar dari pada kekuatan yang ada, dimana arah kebijakan bengkel Budi 

Motor Semarang dalam kondisi stable growth strategy.  

Berdasarkan identifikasi analisis SWOT maka dapat disusun empat 

strategi utama, yaitu:  

a. Strategi SO (strength dan opportunities) 

1) Membuat tempat usaha yang mudah dikenal dan diingat oleh 

konsumen dengan membuat suatu ciri khas, misalnya : penanganan 

yang cepat dengan hasil yang memuaskan. 

2) Memberikan pilihan spare part dengan kualitas yang baik agar 

ketahanan sepeda motornya lebih baik. 

3) Menjaga keberlangsungan pelayanan antar jemput kendaraan yang 

diservice  

4) Menambah berbagai pilihan spare part dengan kualitas sesuai dengan 

kondisi keuangan konsumen. 

b. Strategi WO (weakness dan opportunities) 

1) Memberikan alternatif pilihan harga sesuai dengan kualitas spare part 

yang diinginkan konsumen. 

2) Menyediakan ruang tunggu yang representatif dan nyaman bagi 

pengguna jasa bengkel 
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c. Strategi ST (strength dan treats)  

1) Mengoptimalkan untuk buka 24 jam setiap harinya termasuk hari Sabtu 

dan Minggu. 

2) Melakukan strategi menjaga ketersediaan/stock spare part agar dapat 

menyelesaikan perbaikan dengan cepat. 

d. Strategi WT (weakness dan treats) 

1) Menerapkan kebijakan harga yang bersaing dengan harga pesaing 

2) Membuat ruang service/tune-up  terpisah dengan ruang bongkar mesin 

atau bodi sepeda motor. 

3) Melakukan kerjasama dengan SMK jurusan Otomotif dan membuka 

lowongan kerja bagi tenaga mekanik yang berpengalaman 

Strategi pertumbuhan (growth strategy) adalah strategi yang paling 

sering dicari, perusahaan yang melakukan bisnis dalam lingkungan yang 

dinamis harus terus bertumbuh agar dapat bertahan.  

Dari tabel di atas dihasilkan faktor internal dan eksternal yang positif, 

berarti bahwa kekuatan bengkel Budi Motor Semarang relatif lebih unggul 

dibanding dengan kelemahannya, sedangkan kelemahan yang saat ini dihadapi 

lebih besar daripada ancamannya. Oleh karena itu bengkel Budi Motor 

Semarang memiliki kemampuan untuk merubah potensi menjadi suatu prestasi 

dan kineja yang lebih baik. Sehingga arah kebijakan yang tepat untuk 

dilaksanakan adalah dengan meningkatkan dan memperbesar peranan bengkel 

Budi Motor Semarang dalam berbagai kegiatan sesuai dengan kemampuan 
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yang dimiliki sekaligus untuk memperluas peran serta memanfaatkan berbagai 

peluang. 

Arah kebijakan tersebut merupakan dasar kebijakan dalam kondisi 

growth strategy dan setelah dilihat dari tabel di atas pilihan strategi 

berdasarkan pada stable growth strategy. Artinya, dalam pengembangan ke 

depan, bengkel Budi Motor Semarang dapat menggunakan strategi 

pertumbuhan peran namun dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas. 

Dan strategi tersebut didukung dengan adanya alternatif peluang untuk 

menarik simpati konsumen dengan memberikan alternatif pilihan harga sesuai 

dengan kualitas spare part yang diinginkan konsumen dan menyediakan ruang 

tunggu yang representatif dan nyaman bagi pengguna jasa bengkel. 

 




