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BAB IV 
 

 
HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

 
4.1 Gambaran Umum Perusahaan Keluarga Bengkel ASSA Baru Diesel 

 
Semarang 

 

 
Bapak Bambang Suanto Gunawan, selaku pemilik, mulai mendirikan usaha 

 
Bengkel ASSA Baru Diesel tanggal 14 Februari 2001 di Jalan Industri XVI No. 

 
330, Semarang. Ketika itu pemilik hanya mempekerjakan dua orang karyawan, 

terdiri dari seorang kepala mekanik dan seorang asisten. Kalibrasi pompa injeksi 

masih menggunakan mesin tes sederhana. Peluang bisnis bengkel pompa injeksi 

di kota Semarang cukup besar karena pelaku usaha sejenis, antara lain Bengkel 

Laksana, Bengkel AUE, Bengkel Berkah, Bengkel Oto, dan Bengkel Anugerah 

Abadi, masih sedikit. 

 

Pada awal berdiri, luas tempat usaha hanya 120 m2. Luas area usaha yang 

sempit membatasi jumlah konsumen yang hendak memperbaiki kendaraan 

dieselnya. Seiring berjalannya waktu, Bengkel ASSA Baru Diesel semakin 

berkembang. Tahun 2004, pemilik memindahkan lokasi usaha ke Jalan Industri II 

No. 85B. Dengan tempat usaha baru yang luas, mencapai 550 m2, Bengkel ASSA 

Baru Diesel mampu menampung 10 – 12 mobil setiap harinya (tergantung besar 

kecilnya mobil). Tempat yang luas membuat kepercayaan konsumen meningkat 
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karena mereka merasa aman untuk menitipkan kendaraan mereka, khususnya jika 

kendaraan belum selesai dikerjakan. 

 

Ketika pelanggan semakin bertambah, pemilik pun merasa perlu menambah 

jumlah karyawan. Hingga tahun 2015 karyawannya berjumlah 12 orang. Namun 

pada tahun 2016 Bengkel ASSA Baru Diesel mengalami pergantian karyawan. 

Ada  beberapa  karyawan  yang  sudah  tidak  bekerja  karena  meninggal  dunia, 

pindah kerja ke tempat lain, dan ada yang diberhentikan karena kinerjanya jelek. 

Selain penambahan jumlah karyawan, pemilik juga menambah jumlah mesin 

dengan teknologi yang lebih baru untuk mendukung kinerja bengkel. Jika 

sebelumnya  pemilik  hanya  memiliki  satu  mesin  kalibrasi  pompa  injeksi 

sederhana dengan sistem timming belt, kini pemilik memiliki dua mesin yang 

lebih canggih (tipe inverter) yang mana kinerjanya lebih cepat. 

 

Bisnis pemilik semakin berkembang. Pemilik merasa membutuhkan bantuan 

kedua anak pemilik untuk membantu mengelola bisnis Bengkel ASSA Baru 

Diesel. Anak pertama pemilik yang bernama Adryan Gunawan mulai membantu 

mengelola Bengkel ASSA Baru Diesel sejak tahun 2006. Saat ini, Adryan 

bertanggung jawab di bidang pemasaran. Anak kedua pemilik yang bernama 

Adeline Gunawan mulai membantu pengelolaan bengkel di bidang administrasi 

dan keuangan sejak tahun 2007. Hingga kini, Adryan dan Adeline membantu 

pemilik dalam mengelola bisnis keluarga Bengkel ASSA Baru Diesel. Berikut 

adalah struktur organisasi Bengkel ASSA Baru Diesel : 
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Pemasaran Servis 
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Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Perusahaan Keluarga Bengkel ASSA Baru Diesel 

 
 

Berdasarkan struktur organisasi diatas, berikut adalah deskripsi pekerjaan dan 

tanggung jawab pengelola Bengkel ASSA Baru Diesel : 

 

A.  Pimpinan memiliki tanggung jawab mengontrol proses servis, hubungan 

dengan pemasok dan pelanggan, serta administrasi. Deskripsi pekerjaan 

pimpinan antara lain: 

1.  Mengontrol proses perbaikan pompa injeksi 

 
2.  Mengontrol proses pergantian komponen pompa injeksi 

 
3.  Mengontrol pembelian komponen pompa injeksi ke pemasok 

 
4.  Mengontrol pembuatan tagihan ke pelanggan 

 
5.  Mengontrol pencatatan data pelanggan 

 
6.  Mengontrol pencatatan komponen pompa injeksi yang terjual 
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B.  Administrasi dan keuangan memiliki tanggung jawab dalam merekap data 

pelanggan, komponen pompa injeksi, membuat laporan keuangan serta 

kompensasi karyawan. Deskripsi pekerjaan bagian administrasi dan 

keuangan antara lain : 

1.  Mencatat data pelanggan 

 
2.  Mencatat komponen pompa injeksi yang terjual 

 
3.  Memesan komponen pompa injeksi ke pemasok 

 
4.  Membuat laporan laba rugi 

 
5.  Membuat laporan bulanan ke PT. DENSO SALES Jakarta. 

 
6.  Menyiapkan kompensasi karyawan 

 
C.  Pemasaran memiliki tanggung jawab dalam hal penjualan jasa servis 

pompa injeksi serta mengawasi proses servis. Deskripsi pekerjaan bagian 

pemasaran antara lain : 

1.  Menerima pelanggan, mencatat keluhan dan nomor seri pompa 

injeksinya. 

2.  Mencatat    nomor    telepon    pelanggan    untuk    mengkonfirmasi 

penggantian komponen 

3.  Menyampaikan keluhan pelanggan kepada mekanik 

 
4.  Mengontrol proses perbaikan pompa injeksi 

 
5.  Mengontrol  proses  pemasangan  pompa  injeksi  yang  sudah  selesai 

diservis. 
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D.  Bagian   Servis   memiliki   tanggung   jawab   dalam   pengecekan   dan 

pemasangan pompa injeksi. Deskripsi pekerjaan bagian servis antara lain : 

1.  Mencuci pompa injeksi 

 
2.  Memeriksa pompa injeksi pelanggan 

 
3.  Mengganti komponen pompa injeksi yang rusak 

 
4.  Melakukan penyetelan pompa injeksi 

 
5.  Memasang kembali pompa injeksi yang sudah selesai diservis. 

 

 
4.2 Gambaran Umum Responden 

 

 
Responden dalam penelitian ini adalah anggota keluarga yang telah memiliki 

pengalaman mengelola Bengkel ASSA Baru Diesel lebih dari lima tahun dan 

karyawan senior yang telah memiliki pengalaman kerja lebih dari 10 tahun di 

Bengkel ASSA Baru Diesel. Responden penelitian berjumlah lima orang, terdiri 

dari pemilik, kedua anak pemilik, dan dua orang karyawan senior. Berikut ini 

adalah kelima responden tersebut : 

 

1.  Nama                                      : Bambang Suanto Gunawan 

 
Tempat / tanggal lahir            : Semarang, 28 November 1958 

 
Pendidikan terakhir                :Sekolah Teknik Mesin 

 
Posisi / jabatan                       : Pemilik Bengkel ASSA Baru Diesel 

 
Pengalaman kerja                   :1978 Penggambar Tehnik Sandratext 

 
1979 Mekanik Nasmoco 
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1981 Pemasaran CV Asmoco 

 
1989 Dealer Denso Surabaya 

 
1990   Perwakilan   Produk   Injection 

 
Pump India 

 
1993  Menjual  Komponen  Injection 

 
Pump 

 
2001 Membuka Bengkel Pompa Injeksi 

 
Bekerja di Bengkel ASSA     : 2001 

 
Bapak Bambang Suanto Gunawan sebagai pemilik bertanggung jawab 

penuh terhadap seluruh kegiatan bisnis Bengkel ASSA Baru Diesel. 

2.  Nama                                      : Adryan Gunawan 

 
Tempat / tanggal lahir            : Semarang, 8 Juni 1983 

 
Pendidikan terakhir               : Sarjana Informatika Universitas Bina 

 
Nusantara 

 
Posisi / jabatan                       : Kepala Pemasaran 

 
Pengalaman kerja                   : 2004 -2006 Akun Eksekutif Valbury 

 
2006 – 2007 Manajer Pemasaran Expo 

 
Furnitures 

 
Bekerja di Bengkel ASSA     : 2007 

 
Adryan Gunawan sebagai anak pertama pemilik, bertanggung jawab 

terhadap bagian pemasaran dan merupakan calon suksesor bisnis 

keluarga Bengkel ASSA Baru Diesel. 
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5. Nama : Assadullah 

 
 

Tempat / tanggal lahir 
 

: Semarang, 10 Juli 1976 

 

 

 
 
 

3. Nama : Adeline Gunawan 

 
 

Tempat / tanggal lahir 
 

: Semarang, 20 Juli 1985 

 
 

Pendidikan terakhir 
 

:Magister Manajemen Unika Soegijapranata 

 
 

Posisi / jabatan 
 

: Kepala Administrasi dan Keuangan 

 
 

Pengalaman kerja 
 

: 2006 Analis Kredit Bank UOB Buana 

 

Bekerja di Bengkel ASSA : 2007 

 
Adeline Gunawan sebagai anak kedua pemilik, bertanggung jawab 

terhadap bagian administrasi dan keuangan, serta merupakan calon 

suksesor bisnis keluarga Bengkel ASSA Baru Diesel 

4.  Nama                                      : Parjimin 

 
Tempat / tanggal lahir            : Grobogan, 1 Mei 1967 

 
Pendidikan terakhir                :Sekolah Menengah Kejuruan 7 

 
Posisi / jabatan                       : Mekanik Senior 

 
Pengalaman kerja                   : 1987 Teknisi Pompa Injeksi Wonosobo 

 
1987 Teknisi Pompa Injeksi Fortuna 

 
1988 Teknisi Pompa Injeksi Brebes 

 
Bekerja di Bengkel ASSA     : 2001 

 
Bapak  Parjimin  adalah  karyawan  senior  yang  sudah  bekerja  di 

Bengkel ASSA Baru Dieselsejak tahun 2001. Bapak Parjimin 

bertanggung jawab terhadap pengetesan pompa injeksi dan nozzle. 
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Pendidikan terakhir                : SMA Demak 

 
Posisi / jabatan                       : Mekanik Senior 

 
Pengalaman kerja                   :1997 Bengkel Komersil Pedurungan 

 
1999 Bengkel Adam 

 
Bekerja dibengkel ASSA       : 2003 

 
Bapak Assadullah adalah karyawan senior yang sudah bekerja di 

Bengkel   ASSA   Baru   Diesel,   sejak   tahun   2003.   Memeriksa 

pemasangan pompa injeksi yang telah selesai diperbaiki menjadi 

tanggung jawab Bapak Assadullah. 

4.3 Analisis Proses Perencanaan Suksesi Bengkel ASSA Baru Diesel Semarang 

 
Proses perencanaan suksesi Bengkel ASSA Baru Diesel, dibagi dalam tiga 

tahapan sesuai  teori  Poza  (2007)  yaitu  kondisi sekarang, tahap  transisi,  dan 

kondisi masa depan. Berikut adalah hasil analisis proses perencanaan suksesi 

bengkel ASSA Baru Diesel. 

4.3.1 Kondisi Sekarang 

 
Pemilik, sebagai pendiri dan pengelola Bengkel ASSA Baru Diesel, adalah 

orang yang paling mengetahui kondisi eksternal maupun internal bisnis. 

Berikut ini adalah wawancara mengenai kondisi eksternal dan internal bisnis 

Bengkel ASSA Baru Diesel. 
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1. Kondisi eksternal bisnis Bengkel ASSA Baru Diesel 

 
Kondisi eksternal mencakup berbagai faktor di luar perusahaan yang 

mempengaruhi   perkembangan   bisnis,   yaitu   kompetisi,   teknologi   dan 

perubahan selera konsumen. 

A.   Kompetisi 

 
Dalam setiap bisnis pasti terdapat kompetitor / pesaing. Pelaku bisnis 

akan berkompetisi untuk mendapatkan pelanggan. Kompetisi / persaingan 

adalah semua bentuk penawaran dan produk pengganti yang ditawarkan 

pesaing, yang mungkin dipertimbangkan pembeli (Kotler, 2009:15). 

Kompetisi  bisa  dari  berbagai  hal  yaitu  dari  segi  harga  yang  murah, 

kualitas pelayanan yang diberikan, ataupun kejujuran penyedia produk / 

jasa. 

1. Harga 

 
Harga seringkali menjadi pertimbangan konsumen dalam pembelian 

produk / jasa. Didalam bisnis bengkel pompa injeksi, kompetisi dari 

segi harga tidak terjadi karena bengkel – bengkel pompa injeksi 

memiliki suatu asosiasi yang memiliki kebijakan penetapan harga / 

tarif layanan. Di Semarang, Asosiasi bengkel – bengkel pompa injeksi 

beranggotakan enam bengkel dengan ASSA Baru Diesel sebagai salah 

satu anggotanya. Kelima bengkel lain yang tergabung dalam asosiasi 

diantaranya : 
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1.  Bengkel AUE di Jalan Halmahera 

 
2.  Bengkel Laksana di Jalan Pengapon 

 
3.  Bengkel Berkah di Jalan Padi Raya 

 
4.  Bengkel Otto di Jalan Rayakaligawe 

 
5.  Bengkel Anugerah Abadi di Pengapon 

 

 
Dengan adanya asosiasi bengkel, maka bengkel pompa injeksi 

memiliki tarif layanan yang sama, yang membedakan adalah harga 

komponennya dan biaya bongkar pasang. 

 

2. Pelayanan 

 
Bisnis bengkel menjual jasa  yang hasilnya tidak berwujud, maka 

kualitas pelayanan menjadi perhatian konsumen dalam memilih 

penyedia jasa. Kedua anak pemilik berperan dalam memberikan 

pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan. Adrian mengawasi 

proses perbaikan dan pergantian komponen dengan baik, sedangkan 

Adeline jujur dalam menginformasikan total komponen yang harus 

diganti serta dalam pembuatan nota tagihan. Kejujuran dalam 

pengelolaan   bisnis   membuat   banyak   pelanggan   cocok   dengan 

pelayanan Bengkel ASSA Baru Diesel. Tabel berikut merupakan data 

pelanggan yang telah diolah : 
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Tabel 4.1 : Tabulasi Pelanggan Tetap Bengkel ASSA Baru Diesel 
 

 

No 
 

Nama Pelanggan 
 

Jenis Pelanggan 
Intensitas Perbaikan 

dalam satu bulan 

1 BCK Perusahaan Angkutan dan Alat berat 4 
2 Bkl. BIN Bengkel Umum 3 
3 Bkl. Rajawali Bengkel Umum 6 
4 Bkl. Yok Bengkel Umum 3 
5 Bp. Agus Pelanggan Perorangan 3 
6 Bp. Arif Pelanggan Perorangan 3 
7 Bp. Bambang Pelanggan Perorangan 3 
8 Bp. Har Bengkel Umum 3 

9 Bp. Muksimin Bengkel Umum 3 

10 Bp. Sunar Pemilik Usaha Kapal ( Jepara ) 5 

11 Bp. Syukur Pengelola Penyewaan Forklift 5 

12 Bp. Wandi Bengkel Umum 5 
13 Bp. Yanto Bengkel Umum 5 
14 Podo Rukun Penyewaan Alat Berat 5 
15 PT. Adil Jaya Perusahaan Angkutan 4 
16 PT. Astra Isuzu Bengkel Resmi 3 
17 Putra Palagan Perusahaan Bis (Ambarawa) 3 
18 Rudi Motor Bengkel Umum 3 
19 Sofamarwa Perusahaan Angkutan 3 
20 Teguh Jasa Penyewaan Alat Berat 5 
21 Tossa Shakti Pabrik Besi 4 

 

Sumber : Data Sekunder ( November 2016) 
 
 
 

Pemilik berhasil mengajarkan anak – anak cara mengelola bisnis 

bengkel melalui praktik kerja langsung. Pembelajaran yang efektif 

terjadi sejak awal anak – anak dilibatkan dalam pengelolaan bengkel. 

Semakin lama terlibat maka anak – anak semakin berpengalaman dan 

memahami bisnis keluarga yang dijalankan, sehingga mampu 

memberikan pelayanan yang baik. 
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3. Kejujuran penyedia jasa 
 

 
Selain kualitas pelayanan, kejujuran juga menjadi hal yang 

dipertimbangkan pelanggan dalam memilih penyedia jasa. Ruang kerja 

bengkel ASSA Baru Diesel didesain menggunakan kaca transparan 

pada dindingnya sehingga pelanggan dapat mengetahui kejujuran 

penyedia jasa. Selain itu, pemilik juga menekankan kejujuran kepada 

karyawan dalam  bekerja  khususnya dalam  hal  pengetesan  maupun 

pergantian komponen pompa injeksi. Anak pemilik yang terlibat dalam 

pengelolaan bisnis juga dihimbau untuk menerapkan kejujuran dalam 

pelayanannya.  Bukti nyata penerapan nilai kejujuran dalam mengelola 

bisnis adalah Adryan dan Adeline selalu menginformasikan komponen 

yang harus diganti sesuai dengan kondisi sebenarnya. Demikian pula 

dalam hal pembuatan nota tagihan. Tidak ada biaya fiktif yang 

ditambahkan. 

 

 

 
 

 
Gambar 4.2 : Ruang Bengkel pada ASSA Baru Diesel 
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B.   Teknologi 

 
Perkembangan teknologi industri semakin canggih, tidak  terkecuali 

teknologi dalam industri otomotif. Teknologi pompa injeksi pada mesin 

diesel telah berubah dari jenis konvensional (pompa injeksi jenis in line 

dan rotary ) menjadi common rail. Pada teknologi pompa injeksi 

konvensional, belum menggunakan sistem komputer. Adapun dua jenis 

pompa injeksi konvensional yaitu : 

1. Pompa Injeksi Sejajar ( In line ) 

 
Pompa injeksi dengan struktur silinder yang sejajar, dimana setiap 

silinder memiliki plunger. Jadi apabila memiliki 6 silinder, maka 

memiliki 6 plunger. Plunger adalah komponen yang berfungsi 

memompa bahan bakar menuju ruang bakar. 

 
 

Gambar 4.3 : Pompa Injeksi In line, sumber google.com 
 
 

 
2. Pompa Injeksi Distributor ( Rotary ) 

 
Pompa injeksi dengan struktur yang hanya memiliki satu plunger 

 
untuk mendistribusikan bahan bakar ke setiap silinder. 
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Gambar 4.4 : Pompa Injeksi Distributor, sumber google.com 
 

 
 
 

Teknologi terbaru pompa injeksi mesin diesel disebut sistem 

common rail dimana penyaluran bahan bakar menggunakan pipa rel 

dan pengaturan jumlah  bahan bakar yang diinjeksikan menggunakan 

komputer.  Pada  sistem  common  rail,    pompa  injeksinya  bernama 

supply pump yang bekerja bersama injector dalam sistem common 

rail. 

 
 

Gambar 4.5 : Pompa Injeksi Common Rail, sumber google.com 
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Saat ini Bengkel ASSA Baru Diesel sudah memiliki mesin tes injector 

sistem   common   rail.   Jika   sebelumnya   calon   suksesor   sudah 

mengetahui mengenai pompa injeksi konvensional secara umum, 

pengetahuan mengenai pompa injeksi common rail pun perlu dikuasai. 

Salah satu kunci keberhasilan bisnis adalah kemampuan mengikuti 

perkembangan teknologi yang ada. Investasi yang dilakukan pemilik, 

disambut baik oleh calon suksesor. Adryan dan Adeline mengikuti 

seminar dan pelatihan mengenai sistim common rail yang 

diselenggarakan oleh Denso Jakarta. Dengan mengerti mengenai 

gambaran umum pompa injeksi common rail , calon suksesor memiliki 

modal berharga dalam pengelolaan bisnis bengkel kelak ketika sudah 

terjadi suksesi. 

C.   Selera Konsumen 

 
Selara  konsumen  merupakan  perilaku  konsumen  dalam  memilih 

barang   / jasa yang ada di pasar (Ebert dan Griffin, 2013:301). Bisnis 

bengkel, selera konsumennya terkait pemilihan jenis komponen serta 

kualitas pelayanan. 

1. Pemilihan komponen pengganti 
 

 
Komponen menjadi hal  penting dalam perawatan dan perbaikan 

mesin. Kondisi komponen yang sudah tidak layak pakai harus diganti 

dengan komponen baru agar kinerja mesin kembali normal. Konsumen 
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Bengkel ASSA Baru Diesel yang memiliki usaha jual beli lebih 

memilih komponen imitasi berharga murah. Namun untuk pelanggan 

perorangan yang menggunakan kendaraannya sebagai alat transportasi 

sehari – hari, lebih memilih komponen orisinil walaupun harganya 

mahal. Selain itu, untuk komponen bidang alat berat seperti loader dan 

excavator ataupun kapal juga selalu meminta komponen yang orisinil. 

 

 
 
 
 

 
 

Gambar 4.6 : Loader, sumber google.com 
 
 

 

 
 

Gambar 4.7 : Excavator, sumber google.com 

 

2.   Kualitas pelayanan 
 

 
Kualitas pelayanan adalah hasil akhir yang dinilai konsumen dalam 

bisnis jasa yang hasilnya tidak berwujud fisik. Selain dalam hal 

pemilihan  komponen,  selera  konsumen  bisnis  jasa  bengkel  pompa 
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injeksi terletak pada kualitas pelayanan. Jika kualitas pelayanan baik, 

dan pelanggan merasa cocok maka akan menjadi langganan walaupun 

lokasinya jauh. Pelanggan Bengkel ASSA Baru Diesel tidak hanya dari 

Semarang, tetapi juga dari luar kota seperti pemilik usaha kapal dari 

Jepara, perusahaan bis Putra Palagan dari Ambarawa (Tabel 4.1) dan 

PO Harum dari Kudus. 

 

2. Kondisi internal bisnis Bengkel ASSA Baru Diesel 

 
Kondisi internal berarti faktor dari dalam perusahaan yang 

mempengaruhi perkembangan bisnis perusahaan itu  sendiri.  Perubahan 

kondisi  internal  ditandai  dengan  bertambahnya anggota  keluarga  yang 

terlibat dalam pengelolaan bisnis. 

Tahun 2006, Adryan mulai membantu pengelolaan bisnis sebagai bagian 

administrasi. Adryan menyiapkan nota pelanggan dan membantu 

memberikan komponen pengganti kepada mekanik. Pada tahun 2007, 

Adeline turut membantu dalam pengelolaan bisnis. Dengan adanya 

Adeline, maka bagian administrasi menjadi tanggung jawab Adeline. 

Adryan bertugas untuk mengawasi proses perbaikan dan pergantian 

komponen pelanggan serta bagian pemasaran. Adryan sesekali melakukan 

kegiatan   pemasaran   dengan   mengunjungi   bengkel   Agen   Tunggal 

Pemegang Merk (ATPM) ataupun ke kantor pemilik usaha jasa angkutan 

untuk  menawarkan  jasa  perbaikan  pompa  injeksi.  Jika  sedang  tidak 
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melakukan pemasaran, Adryan didampingi oleh pemilik, bertugas 

mengawasi proses perbaikan dan pergantian komponen pompa injeksi. 

Lewat pembelajaran langsung, Adryan dapat cepat belajar dan memahami 

bisnis bengkel. Adeline juga mendapat arahan dan bimbingan secara 

langsung dari pemilik dalam mengelola administrasi bisnis. Pemilik 

melakukan mentoring berkelanjutan pada kedua calon suksesor, sebagai 

bagian dari perencanaan proses suksesi. 

 

Berikut ini adalah tabulasi hasil wawancara kondisi sekarang : 



 

 
 
 
 
 
 

Tabel 4.2 : Tabulasi Hasil Wawancara Kondisi Sekarang 

 
Pertanyaan Jawaban Pemilik Analisis 

1.  Kompetisi apa yang 
berlaku dalam bisnis 

bengkel pompa 

injeksi ? 

Kompetisi dalam hal pelayanan dan kejujuran penyedia 
jasa. 

 
1.  Kualitas layanan harus baik, mampu menemukan 

solusi keluhan pelanggan dengan tepat. 

2.  Kejujuran dalam hal mengetes pompa injeksi dan 

pergantian komponen yang rusak. 

 
Kompetisi harga tidak berlaku karena semua bengkel 

pompa  injeksi  di  Semarang  tergabung  dalam  asosiasi 

yang memiliki kesepakatan harga tarif layanan. 

Kompetisi  dalam  bisnis  bengkel  pompa 
injeksi terletak pada kualitas pelayanan 

serta kejujuran penyedia jasa. Kompetisi 

dari   segi   harga   tidak   terjadi   karena 

bengkel  –  bengkel  pompa  injeksi 

tergabung dalam suatu asosiasi yang 

memiliki kesepakatan harga. 

2.  Bagaimana 
perkembangan 

teknologi pada 

mesin diesel ? 

Teknologi     pompa     injeksi     konvensional     belum 
terkomputerisasi. Kini teknologi terbaru mengandalkan 

komputer dalam penyetelannya. Teknologi baru bernama 

common railmemiliki dua komponen utama yaitusupply 

pumpdaninjector. Saat  ini  Bengkel  ASSA Baru  Diesel 

sudah  memiliki  mesin  tes  injector,  sementara  untuk 

supply pump belum memiliki mesin tesnya. 

Teknologi   pompa   injeksi   pada   mesin 
diesel telah berkembang ke jenis common 

rail, yang terkomputerisasi. Supply pump 

dan injector menjadi dua komponen utama 

dalam   sistem   common   rail.   Saat   ini 

Bengkel  ASSA  Baru  Diesel  sudah 

memiliki mesin tes injector common rail. 

3.  Bagaimana     selera 
konsumen dalam 

bisnis  bengkel 

pompa injeksi ini ? 

Konsumen yang memiliki usaha jual beli lebih memilih 
komponen imitasi yang harganya lebih murah. Namun 

untuk pelanggan perorangan yang menggunakan 

kendaraannya sebagai alat transportasi sehari – hari, serta 

Konsumen   perorangan   yang   memakai 
kendaraannya sebagai alat transportasi 

sehari – hari serta pemilik usahakapal 

ataupun bidang alat berat selalu meminta 
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 pemilik  usaha  bidang  alat  berat  ataupun  kapal  selalu 
meminta komponen orisinil. 

 

 
 

Selain dalam hal pemilihan komponen, selera konsumen 

dalam bisnis terletak pada kualitas layanan. Jika kualitas 

layanan memuaskan maka akan menjadi langganan 

walaupun  lokasinya  jauh.  Pelanggan  tidak  hanya  dari 

kota Semarang, tetapi banyak juga dari luar kota seperti 

Ambarawa, Kudus, dan Jepara. 

komponen  pengganti  yang  orisinil.  Jika 
pelanggan  berprofesi  sebagai  orang  jual 

beli mobil, lebih memilih komponen 

 
imitasi yang murah. Selain pemilihan 

komponen, selera konsumen dalam bisnis 

terletak pada kepuasan pelanggan terhadap 

kualitas   layanan.   Jika   cocok   dengan 

kualitas pelayanan yang diberikan, 

meskipun berada di luar kota akan tetap 

dicari. 

4.  Bagaimana 
keterlibatan anak- 

anak   dalam   bisnis 

ini ? 

Adryan mulai  membantu sejak tahun 2006, sedangkan 
Adeline sejak tahun 2007. Adryan, bertanggung jawab 

dalam hal pemasaran. Adeline, bertanggung jawab dalam 

hal administrasi dan keuangan. 

Sejak  2007,  kedua  anak  pemilik  sudah 
terlibat dalam pengelolaan bisnis Bengkel 

ASSA Baru Diesel. Adryan membantu 

pemasaran, sedangkan Adeline membantu 

administrasi dan keuangan. 

Lanjutan Tabel 4.2 : Tabulasi Hasil Wawancara Kondisi Sekarang 
 

Sumber : Data Primer Hasil Wawancara (Oktober 2016) 
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4.3.2 Tahap Transisi 

 
Di tahap transisi, pemilik semakin melibatkan calon suksesor dalam 

mengelola bisnis. Calon suksesor diberi tanggung jawab yang lebih besar. Hal ini 

dibuktikan dengan deskripsi pekerjaan calon suksesor yang semakin detail dan 

terperinci. 

Adryan yang sebelumnya melakukan pemasaran dengan mengunjungi 

bengkel  Agen  Tunggal  Pemegang Merk  (  ATPM  )  dan  pemilik  usaha  jasa 

angkutan untuk menawarkan jasa perbaikan pompa injeksi, kini tidak lagi 

melakukan pemasaran keluar bengkel. Kini Adryan bertugas menyambut 

pelanggan, mencatat keluhan pelanggan, mengawasi proses perbaikan dan 

pergantian  komponen,  serta  menghubungi  pelanggan  jika  kendaraan  sudah 

selesai diperbaiki. Jika sebelumnya Adryan masih didampingi pemilik dalam 

mengawasi proses perbaikan dan pergantian komponen pompa injeksi, sekarang 

Adryan sudah mampu mengawasi dan mengontrol proses perbaikan dan 

pergantian komponen secara mandiri. Pembelajaran yang berkelanjutan dengan 

cara ikut langsung terlibat dalam pengelolaan bisnis bengkel, membuat Adryan 

sudah memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan dalam bisnis keluarga yang 

dikelolanya. 

Adeline juga sudah mendapat tanggung jawab lebih dalam mengelola 

administrasi  dan  keuangan bisnis  keluarga. Jika  sebelumnya hanya  bertugas 

menyiapkan nota pelanggan serta membantu menyiapkan komponen pengganti, 

kini Adeline memiliki deskripsi pekerjaan yang lebih banyak. 
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Adeline bertanggung jawab dalam membuat laporan laba rugi, mencatat 

dan  mengelola data  pelanggan serta  stok  barang,  membuat  laporan  bulanan 

kepada Denso Jakarta, mengelola penagihan utang dan piutang serta menyiapkan 

kompensasi karyawan. 

Adryan dan Adeline telah memiliki pengalaman dalam mengelola bisnis 

Bengkel ASSA Baru Diesel lebih dari lima tahun. Pembelajaran berkelanjutan 

yang diterapkan pemilik kepada kedua anaknya selaku calon suksesor mulai 

membuahkan hasil. Kini pemilik tidak perlu khawatir ketika berhalangan hadir di 

bengkel,  kedua  anaknya  sudah  tahu  apa  yang  harus  dilakukan  agar  bisnis 

bengkel beroperasi seperti ketika dikelola oleh pemilik. 

Pengalaman kerja yang cukup lama membuat kepercayaan karyawan, 

pelanggan, dan pemasok terhadap calon suksesor meningkat. Baik karyawan, 

pelanggan, dan pemasok sudah terbiasa berinteraksi dan berkomunikasi dengan 

calon suksesor. Jadi kini tidak harus semuanya mencari pemilik. Berikut ini 

adalah analisis wawancara terhadap kedua suksesor dan kedua karyawan senior : 

1. Karyawan   mendengarkan   dan   melaksanakan   saran   serta   arahan 

suksesor 

Salah  satu  identifikasi  bahwa telah  terjadi  tahap  transisi  adalah  ketika 

karyawan sudah mendengarkan dan melaksanakan saran serta arahan  dari 

suksesor. Adryan sebagai salah satu suksesor memberikan saran terkait 

ketelitian pemasangan komponen, jangan sampai ada kebocoran oli ataupun 

solar. Karyawan juga dihimbau untuk teliti dalam membedakan komponen 
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pelanggan satu dengan lainnya, agar jangan sampai tertukar. Dalam Bengkel 

ASSA Baru Diesel, deskripsi pekerjaan karyawan dibagi menjadi 4 bagian, 

dan Adryan memberikan arahan dalam setiap bagian pekerjaanya, yaitu : 

1. Pengetesan  injection  pump     memberi  arahan  dengan  menyampaikan 

keluhan pelanggan agar penanganannya tepat. 

2. Pengetesan  injector  memberi  arahan  dengan  memberikan  komponen 

pengganti 

3. Penggantian komponen memberi arahan dengan memberikan komponen 

pengganti 

4. Bongkar pasang injection pump mengarahkan karyawan agar memasang 

setiap komponen dengan benar agar tidak terjadi kebocoran oli maupun 

solar. 

Adeline juga memberikan beberapa arahan, diantaranya dalam hal : 

 
1. Memberi  arahan  terkait  antrian  pelanggan,  bagian  mana  yang  harus 

dikerjakan terlebih dahulu. 

2. Mengingatkan keluhan dari pelanggan ke mekanik, agar penanganannya 

tepat. 

3. Memberi arahan terkait penggantian komponen dimana Adeline yang aktif 

memberikan komponen pengganti kepada mekanik. 

Karyawan  sudah  mendengarkan  dan  melaksanakan  saran  serta  arahan, 

hanya saja terkadang kepala mekanik bekerja dengan caranya sendiri dalam 

hal mengerjakan antrian pompa injeksi pelanggan. 
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Suksesor menghimbau agar urutan pengerjaan pompa injeksi disesuaikan 

dengan urutan pelanggan yang datang terlebih dahulu. Namun kondisi pompa 

injeksi yang berbeda – beda membutuhkan penanganan yang berbeda pula. 

Bapak Parjimin sebagai kepala mekanik menerima saran dan arahan suksesor, 

namun tidak selalu saran dan arahan yang diberikan akan dilaksanakan. 

“  Pelaksana  kerjanya  kan  saya.  Saya  akan  mempertimbangkan 

saran  yang  diberikan  tetapi  keputusan  pengerjaannya kan  disaya. 

Dalam  hal  teknis  kan  saya  yang  lebih  tau  “,penjelasan  Bapak 

Parjimin. 

 
Bapak Parjimin sebagai kepala mekanik memang lebih berpengalaman 

dan lebih menguasai hal teknis dibandingkan suksesor. Oleh sebab itu dalam 

mengerjakan antrian pompa injeksi pelanggan, kadang ia membuat keputusan 

sendiri terkait urutan pengerjaan pompa injeksi pelanggan. 

Misalnya ketika ada pelanggan A yang pompa injeksinya butuh 

penanganan khusus, sehingga tidak bisa langsung diperiksa. Maka antrian 

akan  bergeser  ke  pelanggan  B  yang  pompa  injeksinya  dapat  langsung 

diperiksa. Setelah selesai memeriksa pompa injeksi pelanggan B, maka 

seharusnya pelanggan A terlebih dahulu yang diperiksa. Namun karena pompa 

injeksi pelanggan A masih membutuhkan sedikit pembongkaran, maka pompa 

injeksi pelanggan C yang kondisinya siap dikalibrasi yang didahulukan. 

Bapak  Asadullah  sebagai  karyawan senior  kedua,  mengatakan  bahwa 

kedua suksesor sudah cukup memberikan saran dan arahan yang membantu, 
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meskipun  masih  ada  sedikit  kekurangan  dalam  hal  instruksi  mengenai 

pekerjaan mana yang harus dikerjakan lebih dahulu. 

Pelanggan juga kurang diberi penjelasan oleh  Adryan (anak pertama) 

bahwa pompa injeksinya butuh penanganan khusus sehingga membutuhkan 

waktu pengerjaan yang lebih lama. 

2. Pelanggan sudah terbiasa menjalin komunikasi dengan kedua suksesor. 
 

 
Pemilik melibatkan suksesor dalam pengelolaan bisnis, dengan harapan 

agar suksesor terbiasa berkomunikasi dan menjalin relasi dengan pelanggan. 

Adryan   sebagai   pemasar   sudah   terbiasa   menjalin   komunikasi   dengan 

pelanggan dalam hal berikut ini : 

 

1. Menyambut pelanggan ketika datang, kemudian menanyakan dan mencatat 

keluhannya untuk disampaikan kepada mekanik. 

2. Menghubungi     pelanggan     lewat     telepon     ataupun     SMS     untuk 

mengkonfirmasi penggantian komponen. Jika pelanggan menunggu di 

bengkel, komunikasi dilakukan secara langsung untuk menyampaikan 

kondisi kendaraan dan pergantian komponen yang dibutuhkan. 

“Banyak pelanggan sudah mengenal dekat dan terbiasa 

berkomunikasi dengan saya, terutama pelanggan dari bengkel ATPM ( 

Agen Tunggal Pemegang Merk  )  seperti Astra, Mitsubishi, Mercy, 

Colt. Kalau untuk perorangan biasanya armada angkutan seperti 

Saudara Makmur, Adil Jaya,dan Pela Trans “,  Adryan menjelaskan 

dalam wawancara. 
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Adeline juga sudah terbiasa berkomunikasi dengan pelanggan dalam hal 

penagihan, konfirmasi penggantian komponen, ataupun memberi informasi 

bahwa kendaraan sudah selesai diperbaiki dan siap diambil. Adeline 

mengatakan bahwa pelanggan loyal seperti Astra Izuzu, Sidodadi Berlian, 

Hyno,  PT  Cemako,  Karya  Sirang,  beberapa  bengkel  umum  seperti  di 

Siliwangi, dan Majapahit serta beberapa perusahaan angkutan seperti Sodara 

Makmur dan Jaya Transport sudah biasa berkomunikasi dengan Adeline 

melalui SMS ataupun telepon. Khusus perusahaan besar yang membutuhkan 

birokrasi lama seperti Astra Nissan, komunikasi dilakukan melalui email. 

Namun demikian pelanggan  baru,  akan  lebih  mencari  pemilik ataupun 

 
Adryan sebagai pemasar. 

 
Proses transisi pengelolaan bisnis Bengkel ASSA Baru Diesel memang 

sedang  berjalan.  Jika  dahulu  semua  dikelola  dan  ditangani  sendiri  oleh 

pemilik, mulai dari menyambut pelanggan, mencatat keluhan pelanggan, 

mengawasi antrian dan proses perbaikan, menghubungi pelanggan dan 

pemasok, serta pembayaran, kini kedua anak pemilik telah membantu 

pengelolaan bisnis. Menyambut pelanggan, mencatat keluhan dan nomor 

telepon pelanggan, serta mengawasi antrian juga proses perbaikan menjadi 

tugas Adryan. Adeline bertugas menghubungi pemasok untuk memesan 

komponen pompa injeksi, mencatat data pelanggan, serta mengurus keuangan 

Bengkel ASSA Baru Diesel baik piutang maupun pembayaran utang serta 

menyiapkan kompensasi. 
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3. Pemasok bernegosiasi dan bertransaksi dengan suksesor 

 
Suksesor harus terbiasa menjalin komunikasi dan bertransaksi dengan 

pemasok sebagai bagian dari tahap transisi. Kedua suksesor sudah mengetahui 

pemasok dalam bisnis Bengkel ASSA Baru Diesel karena pemilik transparan 

mengenai informasi pemasok. 

Adeline bertanggung jawab dalam memesan komponen pompa injeksi 

kepada pemasok di Jakarta ataupun Surabaya melalui BBM ataupun 

Whatsappp. Namun transaksi pembayaran sejauh ini masih dilakukan pemilik 

melalui  transfer. Adeline hanya  memesan  komponen dan  mengkonfirmasi 

pembayaran pemilik kepada pemasok. 

Adryan tidak pernah menghubungi pemasok karena bukan merupakan 

tanggung jawab pekerjaannya. 

Berdasarkan  hasil  analisis  proses  perencanaan  suksesi  menurut  Poza 

(2007), Bengkel ASSA Baru Diesel sampai pada tahap transisi pengelolaan 

bisnis. Kedua suksesor sudah terbiasa menjalin komunikasi dengan karyawan, 

pelanggan, serta pemasok. 

Berikut ini adalah tabulasi hasil wawancara tahap transisi : 



 

 

 
 

Tabel 4.3 : Tabulasi Hasil Wawancara Tahap Transisi 

 
Pertanyaan Jawaban Anak Pertama (Adryan) Jawaban Anak Kedua 

 
(Adeline) 

Analisis 

1. Apakah    karyawan 
sudah 

mendengarkan  dan 

melaksanakan 

saran  serta  arahan 

Anda ? 

Karyawan     sudah     mendengarkan 
saran terkait ketelitian pemasangan 

komponen serta ketelitian dalam 

membedakan komponen pelanggan 

satu dengan yang lainnya (jangan 

sampai  tertukar).  Arahan  juga 

mampu diterima dengan baik oleh 

karyawan, biasanya dalam bentuk 

penyampaian keluhan pelanggan 

kepada mekanik, supaya 

penanganannya tepat. Pekerjaan 

karyawan disini dibagi menjadi 

beberapa bagian yaitu: 

 
1. Pengetesan      injection       pump 

arahannya terkaitpeyampaian 

keluhan pelanggan agar 

penanganannya tepat. 

2. Pengetesan         injector         dan 

penggantian komponen 

arahannyaterkait komponen 

pengganti. 

3. Bongkar pasang arahannya terkait 

pemasangankomponen. 

Terkadang beberapa karyawan 
bekerja  dengan  caranya 

sendiri dalam hal urutan 

pengerjaan pompa injeksi 

pelanggan, terkadang 

mengutamakan pelanggan luar 

kota.  Saran  dan  arahan 

biasanya dalam hal antrian 

pelanggan, mana yang harus 

dikerjakan terlebih dahulu, 

mengingatkan keluhan dari 

pelanggan ke mekanik, serta 

dalan hal penggantian 

komponen. 

Karyawan                         sudah 
mendengarkan dan 

melaksanakan  saran  serta 

arahan kedua calon suksesor, 

hanya saja terkadang kepala 

mekanik  bekerja  dengan 

caranya  sendiri  dalam  hal 

urutan  pengerjaan  pompa 

injeksi pelanggan. Saran dan 

arahan yang diberikan kedua 

suksesor terkait urutan 

pengerjaan pompa injeksi 

pelanggan, penyampaian 

keluhan pelanggan, serta 

ketelitian penggantian dan 

pemasangan komponen. 
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 Karyawan  sudah  mendengarkan 
dan melaksanakan saran serta 

arahan, hanya saja terkadang 

kepala mekanik bekerja dengan 

caranya sendiri dalam hal 

mengerjakan  antrian  pompa 

injeksi pelanggan. Arahan sudah 

diberikan bahwa pelayanan 

dilakukan sesuai urutan datang. 

Namun pada praktiknya, tidak 

selalu  yang  datang  terlebih 

dahulu yang selesai pertama. 

Semua tergantung pada kondisi 

pompa injeksi yang butuh 

penanganan berbeda – beda. 

Kepala mekanik biasanya 

mengutamakan  pompa  injeksi 

yang tidak memerlukan 

penanganan khusus, sehingga 

dapat langsung dikalibrasi. 

  

 
Lanjutan Tabel 4.3 : Tabulasi Hasil Wawancara Tahap Transisi 
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2. Apakah   pelanggan 
sudah          terbiasa 

menjalin 

komunikasi dengan 

Anda ? 

Pelanggan  sudah  terbiasa  menjalin 
komunikasi  terkait  penjelasan 

keluhan kendaraan, konfirmasi 

pergantian komponen, ataupun 

konfirmasi bahwa kendaraan sudah 

selesai diperbaiki.Komunikasi 

dilakukan melalui telepon ataupun 

SMS. 

 
Jika  pelanggan  menunggu  di 

bengkel, komunikasi  dilakukan 

secara langsung. 

Banyak pelanggan yang sudah 

mengenal dekat dan terbiasa 

berkomunikasi, terutama pelanggan 

dari bengkel ATPM ( Agen Tunggal 

Pemegang Merk ) seperti Astra, 

Mitsubishi, Mercy, Colt. Sedangkan 

perorangan  antara  lain  pemilik 

armada angkutan seperti Saudara 

Makmur, Adil Jaya,dan Pela Trans. 

Pelanggan      sudah      terbiasa 
menjalin   komunikasi   dalam 

hal penagihan, ataupun untuk 

konfirmasi bahwa butuh 

penggantian komponen, 

penawaran pergantian 

komponen ataupun memberi 

informasi bahwa kendaraan 

sudah selesai 

diperbaik.Biasanya 

komunikasi dengan cara SMS 

ataupun telepon. Namun 

demikian, beberapa pelanggan 

masih mencari pemilik atau 

kakak, karena kakaklah yang 

menawarkan jasa kepada 

pelanggan tersebut. 

Banyak pelanggan loyal seperti 
pelanggan dari bengkel ATPM 

(   Agen   Tunggal   Pemegang 

Merk )    Astra, Mitsubishi, 

Mercy, dan Colt yang sudah 

terbiasa menjalin komunikasi 

dengan kedua suksesor. 

Komunikasi   biasanya 

dilakukan dalam hal penawaran 

penggantian komponen, 

memberi informasi bahwa 

kendaraan sudah selesai 

diperbaiki, ataupun dalam hal 

penagihan. Suksesor menjalin 

komunikasi melalui telepon 

ataupun  SMS.  Umumnya 

hanya pelanggan baru yang 

masih mencari pemilik. 

3. Apakah  Anda sudah 
terbiasa menjalin 

transaksi dengan 

pemasok? 

Tidak   pernah   menjalin   hubungan 
dengan pemasok, karena memang 

bukan jobdesc. Namun tahu siapa 

pemasoknya, karena orang tua 

memberi akses lengkap mengenai 

siapa saja pemasok  Bengkel  ASSA 

Baru Diesel. Pemasok berasal dari 

Jakarta dan Surabaya. 

Sudah     terbiasa     memesan 
komponen kepada pemasok 

melalui BBM ataupun 

Whtasapp. Namun untuk 

transaksi pembayaran, sejauh 

ini masih dilakukan pemilik 

melalui transfer. 

Suksesor mengetahui pemasok 
dalam bisnis. Namun hanya 

Adeline  yang  terbiasa 

memesan komponen kepada 

pemasok melalui BBM ataupun 

Whatsapp. Transaksi 

pembayaran dilakukan pemilik 

melalui transfer. 

Lanjutan Tabel 4.3 : Tabulasi Hasil Wawancara Tahap Transisi 
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Pertanyaan Jawaban Karyawan Senior 1 

 
(Parjimin) 

Jawaban Karyawan Senior 2 

 
(Asadullah) 

Analisis 

1. Bagaimana 
tanggapan Anda 

terhadap saran dan 

arahan dari suksesor 

mengenai kinerja 

Anda? 

Sudah memberikan saran dan arahan 
dalam hal urutan pengerjaan pompa 

injeksi, dimana pengerjaannya harus 

disesuaikan dengan urutan pelanggan 

datang. Hal itu untuk menghindari 

pemikiran pelanggan bahwa yang 

dikerjakan lebih dahulu adalah yang 

memberikan uang lebih kepada 

mekanik. Namun penanganan untuk 

setiap pompa injeksi berbeda – beda. 

Ada yang bisa langsung dikalibrasi, 

namun ada juga yang butuh 

penanganan khusus seperti misalnya 

di las atau diganti komponennya, 

sebelum dikalibrasi. Jadi tidak bisa 

pasti   yang   datang   pertama   akan 

selesai pertama. 

Arahan    dan    saran    sudah 
membantu, meskipun masih 

ada sedikit kekurangan dalam 

hal urutan pengerjaan masih 

belum jelas. Kurangnya 

instruksi tidak hanya kepada 

karyawan namun juga kepada 

pelanggan. Pelanggan kurang 

diberi instruksi bahwa pompa 

injeksi miliknya butuh 

penanganan lebih sehingga 

membutuhkan waktu lebih 

lama untuk dikerjakan. 

Karyawan    sudah    mendapat 
saran dan arahan dari suksesor 

terkait  urutan  pengerjaan 

pompa  injeksi.  Namun 

demikian instruksi mengenai 

kendaraan  mana  yang 

dikerjakan lebih dahulu masih 

belum jelas. 

 
 
 

Sumber : Data Primer Hasil Wawancara (Oktober 2016) 
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4.3.3 Kondisi Masa Depan 

 
Kondisi masa depan Bisnis Bengkel ASSA Baru Diesel yang diinginkan suksesor, 

baik dari segi keluarga maupun dari segi bisnis. 

Kedua suksesor ingin agar bisnis keluarga Bengkel ASSA Baru Diesel dapat 

diteruskan kepada generasi – generasi berikutnya. Dengan pengelolaan sibling 

partnership yang terbuka, saling bekerja sama dalam mengelola bisnis, serta saling 

mengerti dan menghormati, diharapkan mampu menjaga keberlangsungan bisnis 

keluarga. 

Kedua suksesor juga berharap agar bisnis Bengkel ASSA Baru diesel mampu 

untuk : 

1.  Meningkatkan kualitas pelayanan 

 
Kualitas pelayanan ditingkatkan salah satunya dengan cara mengikutkan 

mekanik pada program pelatihan resmi dari Denso Jakarta. Selain 

mengikutsertakan mekanik dalam pelatihan, juga dengan cara mengikuti 

perkembangan teknologi  dengan  membeli  mesin  tes  injektor  serta  supply 

pump untuk common rail. 

2.  Menambah jumlah karyawan 

 
Dalam bisnis bengkel peran sumber daya manusia sebagai pelaksana kerja 

sangat   penting.   Sumber   daya   manusia   yang   bekerja   harus   memiliki 

kemampuan teknis khusus. Hal ini menyebabkan perusahaan tidak bisa asal 

mempekerjakan  karyawan.  Karyawan  lulusan  sekolah  tehnik  mesin  atau 
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sekolah menengah kejuruan pun membutuhkan waktu agar mampu menguasai 

hal teknis dalam praktik perbaikan pompa injeksi. 

Suksesor ingin menambah karyawan bagian servis dengan mengutamakan 

lulusan STM ( Sekolah Tehnik Mesin ) ataupun SMK ( Sekolah Menengah 

Kejuruan )  yang sudah pernah ikut praktik kerja di Bengkel ASSA Baru 

Diesel. Mereka yang memiliki kinerja bagus akan dipertimbangkan untuk 

diangkat sebagai karyawan ketika lulus. 

Selain menambah karyawan bagian servis, suksesor juga ingin menambah 

karyawan   bagian   administrasi.   Suksesor   berharap   dengan   menambah 

karyawan bagian administrasi maka suksesor dapat melakukan kegiatan 

manajemen lain yang lebih bermanfaat, misalnya melakukan pemasaran. 

Sejauh  ini  Bengkel  ASSA  Baru  Diesel  tidak  lagi  aktif  melakukan 

pemasaran karena ada khawatir tidak mampu melayani pelanggan dengan 

maksimal. Oleh sebab itu suksesor ingin menambah karyawan bagian servis 

serta bagian administrasi. Karyawan bagian servis yang bertambah berarti 

bengkel mampu melayani lebih banyak pelanggan. Dengan demikian suksesor 

berani melakukan kegiatan pemasaran lagi. 

Berikut  ini  adalah  tabulasi  hasil  wawancara  kondisi  masa  depan  : 



 

 

 
 
 
 
 

Tabel 4.4 : Tabulasi Hasil Wawancara Kondisi Masa Depan 

 
Pertanyaan Jawaban Suksesor Analisis 

1.  Apakah                 ada 
keinginan untuk 

membuka    cabang 

baru di masa depan? 

Belum  ada  keinginan  membuka  cabang  karena  sulit 
mencari mekanik yang kinerjanya bagus.   Bisnis yang 

sudah  ada  ditingkatkan  pelayanannya  dan 

dikembangkan saja. 

Suksesor     belum     memiliki     rencana 
membuka cabang baru. Kedepannnya 

suksesor  ingin   supaya   Bengkel   ASSA 

Baru  Diesel  semakin  besar  dan 

berkembang kualitas pelayanannya. 

2.  Apakah                 ada 
keinginan untuk 

menambah karyawan 

di masa depan? 

Ada  keinginan  untuk  menambah  jumlah  karyawan 
bagian servis dan administrasi 

Suksesor    ingin    menambah    karyawan 
bagian servis dan administrasi. 

 

Sumber : Data Primer Hasil Wawancara (Oktober 2016) 
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4.4 AnalisisPenentuan Suksesor pada Bengkel ASSA Baru Diesel Semarang 

 
Penentuan Suksesor pada bisnis keluarga Bengkel ASSA Baru Diesel 

didasarkan pada Teori Cliford (2008), yang meliputi identifikasi tujuan pemilik, 

identifikasi tujuan pihak lain, dan kebutuhan manajemen. 

4.4.1 Identifikasi Tujuan Pemilik 

 
Hal – hal yang mempengaruhi tujuan pemilik di masa depan, setelah terjadi 

suksesi antara lain : 

1. Pendapatan 

 
Pendapatan adalah pemasukan yang diperoleh dari bisnis Bengkel 

ASSA Baru Diesel. Dari data pemilik berikut ini, diketahui bahwa omzet yang 

diperoleh Bengkel ASSA Baru Diesel fluktuatif setiap bulannya. Pada bulan 

Juli pendapatan menurun karena terdapat libur lebaran selama dua minggu. 

Grafik 4.1 : Omzet Bengkel ASSA Baru Diesel 
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Sumber : Data Primer Hasil Wawancara (Oktober 2016) 
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Meskipun grafik omzet fluktuatif, namun pendapatan cenderung 

meningkat. Hal ini terlihat dari tabel jumlah pompa injeksi yang diservis 

berikut ini : 
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2210  
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2223 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 

Jumlah dalam Unit 
 

 

Sumber : Data Primer Hasil Wawancara (Oktober 2016) 
 

 
 

Menurut gambar diatas, jumlah pompa injeksi yang diperbaiki 

cenderung meningkat. Hal ini berarti pendapatan Bengkel ASSA Baru Diesel 

juga meningkat. Sejak tahun 2001 hingga 2006, pemilik secara mandiri 

mengelola bisnisnya dan mampu meningkatkan pendapatan setiap tahunnya. 

Mulai tahun 2007 hingga sekarang, kedua calon suksesor membantu 

pengelolaan   bisnis,   dan   secara   berkelanjutan   mampu   meningkatkan 

pendapatan bengkel. 
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Kedua calon suksesor mampu membantu mengelola bisnis dan 

meningkatkan pendapatan. Hal ini terbukti dari  grafik 4.2 dimana pompa 

injeksi yang diservis mengalami peningkatan jumlah unit mulai dari tahun 

2007 hingga tahun – tahun berikutnya. Meskipun terjadi penurunan di tahun 

 
2014  dan  2015,  namun  jumlah  unit  pompa injeksi  yang  diservis  mampu 

dipertahankan pada jumlah 2000 unit. 

 

2.Keterlibatan Pemilik 
 

 
Keterlibatan pemilik dalam pengelolaan bisnis setelah suksesi hanya 

sesekali saja berkunjung ke bengkel ASSA Baru Diesel untuk melihat situasi 

dan kondisi bengkel, serta memberikan saran jika diperlukan. Pemilik 

menghimbau suksesor menjaga relasi dengan karyawan, pelanggan, dan 

pemasok dalam hal : 

 

a.   Relasi dengan karyawan terkait komunikasi dalam hal pekerjaan 

mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. 

b.  Relasi dengan pelanggan harus dijaga dengan baik terutama dalam 

hal kesabaran ketika melayani pelanggan. 

c.   Relasi  yang  baik  dengan  pemasok  dipertahankan,  dalam  hal 

pembayaran harus lancar sesuai termin yang diberikan. 

 

Kedua calon suksesor sejauh ini sudah memiliki relasi yang baik 

dengan karyawan, pelanggan, dan pemasok. Karyawan sudah mendengarkan 
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arahan  dan  saran  dari  calon  suksesor. Pelanggan sudah  terbiasa  menjalin 

komunikasi dengan calon suksesor terkait perbaikan kendaraan mereka. 

Sedangkan pemasok sudah terbiasa menjalin komunikasi dalam hal melayani 

pemesanan komponen yang dilakukan calon suksesor. 

 

Saat ini karena masih berada dalam tahap transisi, pemilik masih 

terlibat dalam pengelolaan bisnis sehari – hari, dibantu dengan kedua calon 

suksesor. 

 

3.Investasi 
 

 
Investasi yang ingin dilakukan pemilik terhadap bisnis setelah suksesi, 

dalam  hal  investasi  mesin  baru,  pembangunan ruang kantor  menjadi  dua 

lantai, serta pengembangan kemampuan karyawan. 

 

1.  Investasi mesin baru 

 
Perkembangan teknologi  pada  mesin  diesel  yang  mengarah 

pada sistem common rail membuat pemilik sudah melakukan 

investasi mesin test injector. Hal ini dilakukan agar Bengkel ASSA 

Baru Diesel mampu mengikuti perkembangan teknologi yang ada. 

2.  Investasi pembangunan ruang kantor menjadi dua lantai 

 
Selain  berinvestasi  mesin,  pemilik  berencana  membangun 

ruang kantor menjadi dua lantai. Lantai kedua digunakan untuk 

ruang  pertemuan  serta  kantin.  Sebagai  dealer  resmi  Denso, 
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Bengkel ASSA Baru Diesel harus memenuhi salah satu standar 

yaitu memiliki ruang pertemuan. 

3.  Investasi dalam hal pengembangan kemampuan karyawan 

 
Sebagai tindak lanjut dari investasi mesin test injector common 

rail, pemilik mengikutkan karyawan dan juga anak pemilik 

(suksesor) dalam pelatihan mengenai sistem injector common rail 

yang diselenggarakanoleh PT. DENSO SALES INDONESIA, 

Jakarta. 

Karena pemilik masih ingin berinvestasi, maka dicari suksesor yang 

mau dan mampu   mempelajari teknologi terbaru yang sedang berkembang 

dalam bisnis bengkel pompa injeksi. Kedua calon suksesor terbukti mau 

mempelajari teknologi sistem common rail dengan mengikuti pelatihan dari 

Denso Jakarta. 

 

 
 

4. Nilai 

 
Pemilik mengajarkan kejujuran kepada suksesor terkait pengawasan 

dalam  hal  pergantian  komponen pompa  injeksi.  Hal  ini  penting  untuk 

menjaga nama baik Bengkel ASSA Baru Diesel. Pemilik tidak ingin 

mekanik melakukan kecurangan terkait  pergantian komponen, misalnya 

mekanik tidak menggantikan komponen yang rusak dengan yang baru dan 

justru   menjual  komponen  baru   tersebut.  Suksesor  perlu   melakukan 



73
73 

 

 

 
 
 

pengawasan  langsung  di  lapangan  untuk  meminimalkan  ketidakjujuran 

yang mungkin dilakukan mekanik. 

Selain menjaga komitmen pelayanan yang jujur, pemilik menghimbau 

suksesor  agar  menjalin  relasi  yang  baik  dengan  pelanggan. Salah  satu 

caranya dengan lebih sabar dalam melayani pelanggan. 

Sejauh  ini  kedua  calon  suksesor  telah  menerapkan  nilai  kejujuran 

dalam mengelola Bengkel ASSA Baru Diesel. Kejujuran itu antara lain 

dalam hal pergantian komponen pompa injeksi. Kedua calon suksesor 

memberitahukan komponen yang harus diganti kepada pelanggan dengan 

jujur, bukan asal menyebut jenis komponen yang rusak agar pelanggan 

membeli komponen baru. Selain itu kejujuran juga diterapkan dalam hal 

pembayaran. Dalam pengelolaannya, kedua calon suksesor tidak mau 

menambahkan biaya yang sebenarnya tidak ada. Terkadang terdapat 

konsumen yang meminta agar pada bukti pembayaran ditambahkan 

sejumlah  biaya  fiktif.  Hal  ini  biasanya  dilakukan  pelanggan  untuk 

mendapat keuntungan dari biaya perbaikan pompa injeksi yang ditanggung 

oleh perusahaan tempat pelanggan bekerja. 

 

 
 

Berdasarkan analisis diatas, pemilik ingin mencari suksesor dengan 

kriteria berikut : 

1.  Mampu  mengelola  bisnis  Bengkel  ASSA  Baru  Diesel  dengan  baik, 

sehingga pendapatan meningkat. 
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2.  Mampu mengelola bisnis Bengkel ASSA Baru Diesel secara mandiri. 

 
3.  Memiliki  keinginan  untuk  mempelajari  perkembangan  teknologi  pada 

bisnis bengkel pompa injeksi. 

4.  Mengelola bisnis dengan menerapkan nilai kejujuran. 
 
 
 
 

Sejauh ini, kedua calon suksesor sudah memenuhi kriteria yang 

diinginkan pemilik. Calon suksesor mampu membantu meningkatkan 

pendapatan bisnis, mau mempelajari perkembangan teknologi pada bisnis 

bengkel   pompa   injeksi,   serta   menerapkan   nilai   kejujuran   dalam 

pengelolaan bisnis. Karena sekarang masih berada pada tahap transisi, 

kedua calon suksesor dalam pengelolaan bisnis masih diarahkan dan 

dibimbing pemilik. Namun, pemilik perlahan sudah mulai memberikan 

tanggung jawab yang lebih besar kepada kedua calon suksesor agar kelak 

ketika terjadi suksesi, suksesor mampu mengelola bisnis bengkel secara 

mandiri. 

Berikut ini adalah tabulasi hasil wawancara identifikasi tujuan pemilik 

 
: 



 

 

 
 
 
 
 

Tabel 4.5 : Tabulasi Hasil Wawancara Identifikasi Tujuan Pemilik 

 
Pertanyaan Jawaban Pemilik Analisis 

1.Berapa  rata  –  rata  jumlah 
pemasukan yang diperoleh 

dari perbaikan pompa injeksi 

dan nozzle dalam satu bulan? 

Data terlampir Berdasarkan  data  omzet  Bengkel 
ASSA Baru Diesel dari tahun 2015 

hingga  bulan  Agustus  2016  rata- 

rata  omzet  perbulan  sebesar  Rp 

84.229.683. 

2.Berapa  rata  –  rata  jumlah 
pompa injeksi yang diservis 

dalam satu bulan? 

Data terlampir Berdasarkan  data dari  tahun  2001 
hingga  tahun  2015,  diketahui 

bahwa rata – rata jumlah pompa 

injeksi yang diservis dalam satu 

bulan sebanyak 145 unit. 

3.    Bentuk  kontrol  lapangan 

seperti   apa   yang   akan 

dilakukan setelah suksesi? 

Pemilik   hanya   sekali   tempo   berkunjung 

mengamati operasional bisnis. 

Kontrol  lapangan  yang  dilakukan 

pemilik  setelah  terjadi  suksesi 

hanya sesekali berkunjung untuk 

mengamati operasional bisnis 

Bengkel ASSA Baru Diesel. 

4.    Apa saja masukan kepada 

suksesor mengenai 

pengelolaan  Bengkel 

ASSA Baru Diesel? 

Suksesor  harus  memiliki  relasi  yang  baik 

dengan karyawan terkait komunikasi dalam 

hal pekerjaan mana yang harus dikerjakan 

terlebih  dahulu.  Sedangkan  dengan 

pelanggan harus sabar dalam melayani, 

jangan dengan emosi. Dengan pemasok, 

pembayaran harus lancar sesuai termin yang 

diberikan. 

Pemilik memberi masukan kepada 

suksesor untuk menjaga relasi yang 

baik dengan karyawan, pelanggan, 

dan pemasok. Relasi dengan 

karyawan terkait komunikasi dalam 

hal urutan pengerjaan servis, relasi 

dengan pelanggan terkait kesabaran 

dalam melayani pelanggan, dan 

terkait kelancaran pembayaran 

dengan pemasok. 
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5. Apa saja mesin baru yang akan 

diinvestasikan untuk 
operasional Bengkel ASSA 

Baru Diesel? 

Mesin  untuk  test  injectorsistemcommon  rail, 
karena saat ini kendaraan diesel sudah banyak 
yang berganti dengan common rail, contohnya 

Toyota Kijang Innova, Fortuner, Toyota Hilux, 
Ford dan Izuzu. 

Pemilik    sudah    berinvestasi    dalam 
bentuk mesin tes injector common rail. 

6. Apakah ada rencana perluasan 

lahan operasional bengkel? 
Terdapat   rencana   membuat   ruang   kantor 

menjadi dua lantai untuk memenuhi salah satu 
standar dari Denso bahwa dealer resmi harus 
memiliki  ruangan  meeting.  Perluasan  tempat 

sulit dilakukan karena terbatas lahannya. 

Pemilik berencana membangun ruang 

kantor    menjadi    dua    lantai    untuk 
memenuhi  salah  satu  standar    dealer 
resmi      Denso.      Perluasan      ruang 

operasional           bengkel           tidak 
memungkinkan      karena      lahannya 
terbatas. 

7.  Apa  saja  kemampuan  teknis 

karyawan         yang         hendak 
dikembangkan kedepannya? 

Mengembangkan kemampuan teknis karyawan 
terkait pengetesan injector sistem common rail 
yang diselenggarakan Denso Jakarta. 

Kemampuan  teknis  karyawan  dalam 
perbaikan     pompa     injeksi     sistem 
common rail menjadi perhatian utama 
pemilik. Karyawan akan diikutkan 

pelatihan dan seminar yang 
diselenggarakan oleh Denso Jakarta. 

8.Apa saja bentuk nilai kejujuran 

yang   ingin   diajarkan   kepada 

anak-anak selaku suksesor? 

Suksesor      harus      mengawasi      pergantian 
komponen yang dilakukan mekanik, memastikan 

bahwa komponen benar – benar diganti dengan 

unit baru. 

Suksesor   harus   mengawasi   proses 
pergantian komponen. 

9.Bagaimana  bentuk  relasi 

dengan pelanggan  yang ingin 
diajarkan terhadap suksesor ? 

Relasi  terjalin  akrab  dan  dekat,  harus  sabar 

dalam melayani pelanggan. 
Pemilik     berpesan     agar     suksesor 

melayani pelanggan dengan sabar 

Tabel 4.5 : Tabulasi Hasil Wawancara Identifikasi Tujuan Pemilik 
 

Sumber : Data Primer Hasil Wawancara (Oktober 2016) 
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4.4.2   Identifikasi Tujuan Pihak Lain 

 
Pihak lain adalah anak pemilik selaku calon suksesor dan karyawan senior 

yang terlibat dalam operasional perusahaan. Pemilik telah melibatkan anak 

dalam bisnis sebagai bentuk persiapan suksesi yang matang. Sebagai bagian 

dari perencanaan suksesi, perlu melakukan identifikasi tujuan dan harapan 

kedua calon suksesor untuk mengetahui komitmen masing – masing calon 

suksesor dalam bisnis keluarga. 

Bengkel ASSA Baru Diesel bergantung pada karyawan dalam operasional 

bisnisnya. Karyawan sebagai salah satu kunci dalam bisnis jasa, harus 

dipertimbangkan tujuan dan harapannya. Pemilik memilih suksesor yang 

mampu merealisasikan tujuan dan harapan karyawan sehingga karyawan 

merasa nyaman dan mampu bekerja sama dengan suksesor mengembangkan 

bisnis Bengkel ASSA Baru Diesel. 

Harapan dan tujuan kedua anak pemilik selaku calon suksesor dan kedua 

karyawan senior antara lain : 

1.  Adryan sebagai anak pertama, memiliki tujuan untuk mengembangkan 

Bengkel ASSA Baru Diesel menjadi lebih profesional, mampu 

memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan serta 

membantu meningkatkan kesejahteraan karyawan. Adryan berharap 

Bengkel ASSA Baru Diesel pendapatannya meningkat dan mampu 

tetap beroperasi hingga generasi berikutnya. 
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2.  Adeline sebagai anak kedua berharap bisnis keluarga Bengkel ASSA 

Baru Diesel mampu bertahan sampai generasi berikutnya. Secara lebih 

detail, Ia berharap Bengkel ASSA Baru Diesel mampu mengikuti 

perkembangan teknologi serta menambah tenaga kerja bagian 

administrasi dan karyawan bagian servis. Adeline menjelaskan bahwa 

dengan adanya tenaga kerja bagian administrasi maka pemilik dapat 

berfokus   pada   kegiatan   manajemen   lain   yang   lebih   berguna. 

Sedangkan untuk karyawan bagian servis, Adeline berharap 

kedepannya Bengkel ASSA Baru Diesel mampu menambah karyawan 

agar proses perbaikan lebih cepat sehingga mampu melayani lebih 

banyak pelanggan. 

3.  Parjimin selaku  karyawan senior memiliki harapan di  masa  depan 

hidup sejahtera, berkecukupan meski sudah tidak bekerja. Parjimin 

belum terpikirkan untuk membuka usaha sendiri. Menurutnya 

kenyamanan suasana kerja dan terpenuhinya kebutuhan hidup sehari - 

hari sudah cukup. Komitmen Bapak Parjimin di Bengkel ASSA Baru 

Diesel terlihat dari pengalaman kerjanya sejak tahun 2001 di Bengkel 

ASSA Baru Diesel. Parjimin juga memiliki harapan agar pemilik 

mengikutsertakan karyawan muda dalam pelatihan pengembangan 

kemampuan karyawan. Selanjutnya ilmu yang diperoleh dapat 

dibagikan dengan rekan karyawan senior. 
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4.  Assadullah selaku  karyawan senior  kedua  memiliki  harapan  untuk 

menyejahterakan keluarganya. Ia mengaku belum terpikirkan untuk 

membuka usaha sendiri karena biaya yang dibutuhkan besar untuk 

membuka usaha sendiri. Sejauh ini dengan bekerja di Bengkel ASSA 

Baru Diesel , Bapak Assadullah mampu mensejahterakan keluarganya. 

 

Kedua calon suksesor berkomitmen pada pengelolaan bisnis Bengkel 

ASSA  Baru  Diesel.  Hal  ini  berarti  kedua  calon,  memenuhi kriteria  awal 

suksesor Bengkel ASSA Baru Diesel  yaitu fokus dan komitmen terhadap 

pengelolaan bengkel. 

 

Sama halnya dengan kedua calon suksesor, kedua karyawan senior juga 

berkomitmen  terhadap  Bengkel  ASSA  Baru  Diesel  selama  situasi  kerja 

nyaman dan mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Suksesor harus menjalin 

relasi yang baik dengan karyawan senior dan menjaga loyalitas mereka 

terhadap Bengkel ASSA Baru Diesel. Suasana kerja yang nyaman dan sistim 

kompensasi yang sesuai dengan keinginan karyawan menjadi kunci karyawan 

betah bekerja di Bengkel ASSA Baru Diesel. 

 

Berikut ini adalah tabulasi hasil wawancara identifikasi tujuan pihak lain : 



 

 

 
 
 
 
 

Tabel 4.6: Tabulasi Hasil Wawancara Identifikasi Tujuan Pihak Lain 

 
Pertanyaan Jawaban 

Adryan, anak 

pertama 

Jawaban 

Adeline, anak 

kedua 

Jawaban 

Parjimin, 

karyawan 

senior pertama 

Jawaban 

Asadullah, 

karyawan 

senior kedua 

Analisis 

1.Apa        yang 
menjadi 

tujuan     dan 

harapan 

Anda         di 

masa   depan 

? 

Tujuannya 
fokus         pada 

pengelolaan 

Bengkel  ASSA 

Baru       Diesel. 

Harapannya 

bisnis        dapat 

berkembang 

menjadi     lebih 

profesional, 

servis     kepada 

konsumen lebih 

baik,          serta 

dapat         lebih 

meningkatkan 

taraf         hidup 

karyawan. 

Tujuannya 
fokus        pada 

pengelolaan 

Bengkel ASSA 

Baru     Diesel. 

Harapannya 

ada 

penambahan 

tenaga 

administrasi 

serta 

penambahan 

karyawan 

bagian servis. 

Hidup  sejahtera 
berkecukupan. 

Belum 

terpikirkan 

untuk membuka 

usaha sendiri. 

Mensejahterakan 
keluarga. Belum 

terpikirkan untuk 

membuka usaha 

sendiri. 

Semua 
responden 

kedepannya 

masih 

berfokus  pada 

Bengkel 

ASSA      Baru 

Diesel. 

 

Sumber : Data Primer Hasil Wawancara (Oktober 2016) 
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4.4.3   Kebutuhan Manajemen 

 
Dalam manajemen pengelolaan bisnis, dibutuhkan pengetahuan dan 

juga  keterampilan  yang  meliputi  pemasaran,  operasional, serta 

administrasi  dan  keuangan.  Kemampuan  manajerial  menjadi 

pertimbangan penting pemilik dalam menentukan suksesor bisnisnya. 

Berdasarkan   wawancara   kepada   kedua   calon   suksesor,   diperoleh 

informasi sebagai berikut : 

 

 

A. Pengetahuan Pemasaran, Operasional, serta Administrasi dan 

 
Keuangan dalam bisnis Bengkel ASSA Baru Diesel 

 
1. Pengetahuan pemasaran terkait pengetahuan produk 

 
Pengetahuan  pemasaran  meliputi  pengetahuan  produk  yang 

harus dikuasai calon suksesor sebagai penyedia jasa. Bisnis Bengkel 

ASSA  Baru  Diesel  menawarkan  jasa  perbaikan  pompa  injeksi, 

maka calon suksesor harus mengerti mengenai gambaran umum 

pompa injeksi. 

Adryan mengatakan, “Pompa injeksi adalah sistem pembakaran 

pada  mobil  solar  yang  kinerjanya dengan cara  menyemprotkan 

bahan bakar ke ruang bakar”. 

 
Sedangkan Adeline juga mengerti dan mampu menjelaskan 

gambaran  umum  pompa  injeksi.  Adeline  menjelaskan  bahwa 

pompa injeksi adalah bagian dari mesin diesel yang cara kerjanya 

saling mendukung dengan mesin diesel. Tekanan yang besar dalam 
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mesin diesel dimampatkan supaya bahan bakar keluar dalam bentuk 

butiran sangat halus yang nantinya menggerakkan mesin. 

Berdasarkan informasi diatas, diketahui bahwa kedua calon 

suksesor mengerti mengenai gambaran umum pompa injeksi. 

2. Pengetahuan   operasional   terkait   teknis   perbaikan   pompa 

injeksi 

Pengetahuan operasional berkaitan dengan teknis perbaikan 

pompa   injeksi   dalam   hal   proses   kalibrasi   pompa   injeksi, 

pengetesan nozzle dan bongkar pasang.Secara teknis penyetelan 

pompa injeksi kedua suksesor kurang mengerti. Kedua suksesor 

mengerti gambaran umum tahapan perbaikan pompa injeksi. 

Berikut ini adalah tahapan proses perbaikan pompa injeksi pada 

Bengkel ASSA Baru Diesel. 

1. Karyawan   bagian   servis   akan   mencuci   pompa   injeksi 

pelanggan sebelum melakukan proses kalibrasi / pengetesan. 

2. Bagian servis memeriksa kondisi pompa injeksi apakah bisa 

langsung dikalibrasi atau membutuhkan pembongkaran terlebih 

dahulu.   Jika   kondisi   pompa   injeksi   normal,   tidak   ada 

kerusakan,  maka  pompa  injeksi  akan  dikalibrasi.  Namun 

apabila ternyata bermasalah dan membutuhkan penanganan 

khusus misalnya di las maka harus ditindaklanjuti terlebih 

dahulu sebelum dikalibrasi. 
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3. Mengkalibrasi  Pompa  injeksi  untuk  mengetahui  kondisinya. 

 
Apabila terdapat komponen yang rusak, maka pelanggan akan 

dihubungi untuk meminta konfirmasi pergantian komponen 

yang bermasalah. 

4. Pompa   injeksi   yang   komponennya   telah   diganti,   akan 

dikalibrasi  ulang  sebelum  dikembalikan  kepada  pelanggan. 

Pada tahap ini dilakukan penyetelan pompa injeksi agar 

kinerjanya kembali normal 

Prosedur diatas dilakukan apabila pelanggan hanya membawa 

pompa injeksinya saja. Jika pelanggan membawa serta mobilnya, 

maka prosesnya sebagai berikut : 

 

1.Memeriksa kondisi kendaraan berdasarkan keluhan pelanggan 
 

 
2. Apabila mekanik merasa bahwa pompa injeksinya yang 

bermasalah maka akan dilakukan pembongkaran, kemudian 

dilakukan tahapan pengetesan / kalibrasi pompa injeksi seperti 

yang sudah dijelaskan sebelumnya. 

 

Apabila kondisi mesin   bermasalah maka Bengkel ASSA Baru 

Diesel akan menawarkan kepada pelanggan apakah hendak 

memperbaiki mesin  dahulu atau  pompa injeksi dahulu. Mesin, 

klep,  serta  pompa  injeksi  adalah  satu  kesatuan.  Jadi  kondisi 
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semuanya harus baik agar kinerjanya maksimal. Meskipun kondisi 

mesin yang terlihat bermasalah, namun kalibrasi pompa injeksi 

harus tetap dilakukan karena kinerja antara mesin dan pompa 

injeksi saling berhubungan. 

Berdasarkan informasi diatas, diketahui bahwa kedua calon 

suksesor kurang mengerti dalam hal penyetelan, namun mengerti 

tahapan perbaikan pompa injeksi 

3. Pengetahuan aspek administrasi dan keuangan 

 
1. Beberapa hal dalam aspek administrasi antara lain 

 
a.Kompensasi dan kesejahteraan karyawan 

 
Kedua  calon   suksesor   mengetahui   komposisi  kompensasi 

karyawan Bengkel ASSA Baru Diesel, yaitu 

 

1.Gaji pokok yang didapatkan setelah satu tahun bekerja 
 

 
2.Uang makan yang diperoleh semua karyawan setiap harinya 

 

 
3. Bonus berdasarkan pengerjaan pompa injeksi 

 

 
4. Tunjangan   dalam   bentuk   mengikutsertakan   karyawan 

dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) Tenaga Kerja. 
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b. Komponen dan kegunaannya 

 
Pengetahuan akan komponen dan kegunaannya 

memudahkan   suksesor   dalam   penataan   komponen   pada 

etalase  inventory.  Penataan  yang  digolongkan sesuai 

kegunaan komponen akan memberi kemudahan suksesor 

ketika menyiapkan komponen pengganti yang dibutuhkan. 

Kedua calon suksesor mengetahui secara garis besar, 

komponen apa saja yang sering digunakan dalam perbaikan 

pompa injeksi dan nozzle. Komponen utama dalam pompa 

injeksi antara lain : 

1. Plunger berfungsi memompa bahan bakar. 

 
2. Governor berfungsi mengatur berapa besarnya   rotasi per 

menit (rpm) yang perlu dicapai serta mengetahui berapa 

konsumsi solar yang dibutuhkan untuk mencapainya. 

3. Timer   untuk   mengatur   kapan   pompa   injeksi   mulai 

mengeluarkan solar. 

Jadi, banyaknya komponen membuat kedua calon suksesor 

tidak mengerti semua kegunaannya, namun menguasai dan 

mengerti komponen penting pompa injeksi. 
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c. Relasi dengan pemasok dan pelanggan 

 
Dalam aspek administrasi, relasi dengan pemasok dan 

pelanggan  terkait  pembayaran  dan  administrasi  data 

pelanggan. Administrasi pembayaran berarti pencatatan 

mengenai kapan harus membayar kepada pemasok, dan kapan 

harus menagih kepada pelanggan. 

Pemasok memberikan termin pembayaran kepada Bengkel 

ASSA Baru Diesel (satu bulan), untuk melunasi pesanan. Hal 

ini harus diperhatikan, supaya relasi dengan pemasok terjaga. 

Bengkel ASSA Baru Diesel juga memberikan termin 

pembayaran kepada pelanggannya yang sering memeriksakan 

pompa injeksinya. Biasanya pelanggan yang diberi termin 

pembayaran adalah pelanggan loyal seperti pelanggan yang 

memiliki bisnis angkutan ataupun bengkel ATPM (Agen 

Tunggal Pemegang Merk). Sedangkan kepada pelanggan 

perorangan, sistem pembayarannya adalah tunai. Pencatatan 

termin pembayaran penting demi kelancaran operasional 

bisnis. 

Dalam hal pencatatan data pelanggan, dibuat basis data di 

komputer. Data pelanggan ini dibuat setiap bulan, didalamnya 

tercatat tanggal masuk kendaraan pelanggan, nama dan nomor 

pelanggan,  jenis  kendaraan  pelanggan,  keluhan  pelanggan, 
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komponen  yang  diganti,  serta  penyetelan  pompa  injeksi 

pelanggan. 

Jadi, kedua calon suksesor membuat basis data pelanggan 

di  komputer agar  memiliki catatan  historis kondisi pompa 

injeksi ataupun nozzle pelanggan. Dalam hal keuangan, relasi 

yang dijalin calon suksesor terkait termin pembayaran. 

Pembayaran kepada pemasok sesuai termin, dan pelanggan 

loyal pun diberikan termin pembayaran. 

 

2.Pengetahuan aspek keuangan dalam hal pembuatan laporan 

laba rugi. 

 

Pembuatan laporan  laba  rugi  penting untuk  merekap 

pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan bisnis. Laporan laba 

rugi yang dibuat masih sederhana, hanya pemasukan dikurangi 

biaya. 

Kedua  calon  suksesor  mengetahui  dan  mampu  membuat 

laporan laba rugi bulanan. Laba bersih dihitung dari omzet 

dikurangi pengeluaran, dimana biaya yang dicatat antara lain gaji 

karyawan, biaya listrik, dan pembelian solar. Pemasukannya 

diperoleh dari penghasilan bengkel. 
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B.   Ketrampilan  Pemasaran,  Operasional, serta  Administrasi dan 

 
Keuangan 

 

 
1.  Keterampilan  pemasaran  terkait  kemampuan  komunikasi 

dan menjalin relasi dengan pelanggan. 

 

Keterampilan pemasaran berfokus pada kemampuan 

komunikasi calon suksesor dalam menjalin relasi dengan 

pelanggan.      Adryan menjalin relasi dekat dengan pelanggan 

lewat keakraban melalui penyebutan nama pelanggan ketika 

menyapa, karena dengan demikian pelanggan merasa lebih 

dihargai. Pelanggan disambut dengan ramah, diajak mengobrol 

mengenai keluhannya, menginformasikan adanya garansi 

perbaikan selama satu bulan, serta membawakan komponen 

lama yang telah diganti untuk menunjukan bahwa pergantian 

komponen sudah dilakukan. 

 

Adeline menjalin relasi dengan pelanggan dengan cara 

memberikan informasi mengenai kelebihan Bengkel ASSA 

Baru Diesel, antara lain: 

 

1.       Kejujuran dalam pergantian komponen. 
 

 
2. Kepuasan     pelanggan     yang     dibuktikan     dengan 

banyaknya  bengkel  Agen  Tunggal  Pemegang  Merk 
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(ATPM) seperti Astra Izuzu, Sidodadi Berlian, Hyno, 

PT   Cemako,   dan   Karya   Zirang   yang   menjadikan 

Bengkel ASSA sebagai rekanan dalam hal perbaikan 

pompa injeksi ataupun mesin diesel pelanggan. 

 

Jadi, kedua calon suksesor mampu membangun relasi dengan 

pelanggan. Adryan sebagai pemasar mampu menjalin relasi 

dengan pelanggan lewat keakraban, sedangkan Adeline 

menjalin relasi dengan pelanggan dengan cara memberikan 

informasi  kelebihan  Bengkel  ASSA  Baru  Diesel 

dibandingkan bengkel lain kepada pelanggan. 

 

 
 
 
 

2.Keterampilan Operasional 
 

 
A. Pengelolaan proses antrian pelanggan 

 

 
Pengelolaan antrian pelanggan perlu dilakukan untuk 

meningkatkan kepuasan pelanggan.  Antrian  pelanggan 

berlaku seperti pada umumnya, yaitu  yang datang terlebih 

dahulu yang dikerjakan pertama. Namun demikian harus 

melihat kondisi mesinnya dahulu, apakah bisa langsung 

dikerjakan atau butuh tindakan lebih lanjut. Dalam perbaikan 

pompa  injeksi,  tidak  bisa  dijadikan  pedoman  bahwa  yang 
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pertama masuk, maka kendaraannya juga akan menjadi yang 

pertama selesai. Kondisi setiap mesin yang berbeda 

membutuhkan penanganan yang berbeda pula. Kontrol 

lapangan terhadap proses perbaikan dilakukan dalam setiap 

tahapan agar bisa segera memberikan kabar kepada pelanggan 

mengenai kondisi kendaraannya. Rata – rata dalam satu hari, 

Bengkel ASSA Baru Diesel mampu menerima 10 pelanggan. 

 

Kedua calon suksesor saat ini mengelola antrian pelanggan 

dengan urutan pengerjaan dilakukan pada yang datang lebih 

dahulu. Namun kondisi pompa injeksi yang berbeda – beda 

membutuhkan penanganan yang berbeda pula antara satu 

pompa injeksi dengan pompa injeksi lain. Hal ini 

mempengaruhi kecepatan pengerjaan dalam perbaikan pompa 

injeksi. 

 

B.Pengawasan proses perbaikan 
 

 
Pengawasan proses perbaikan perlu dilakukan untuk 

meminimalkan tindakan karyawan yang tidak jujur serta untuk 

mengetahui perkembangan proses perbaikan setiap pompa 

injeksi. Pengawasan dilakukan dengan cara sering mengontrol 

ke ruang bengkel untuk mengetahui sudah sampai tahap mana 
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perbaikannya. Ruang bengkel didesain dengan kaca transparan 

sehingga pelanggan pun dapat melihat dan mengawasi proses 

perbaikan pompa injeksi.  Dengan kontrol  teratur  dan  ruang 

bengkel yang didesain transparan, tentu menjadi lebih mudah 

untuk  mengawasi  proses  perbaikan,  terutama  terkait 

penggantian komponen yang rusak.  Kemungkinan karyawan 

bertindak tidak jujur dalam pergantian komponen yang rusak 

terminimalkan. 

 

Sejauh ini, Adryan lebih  sering terlibat dalam melakukan 

pengawasan   proses   perbaikan.   Adryan   sering   melakukan 

kontrol terhadap pengerjaan karyawan di ruang bengkel, agar 

dapat  segera  memberi  informasi  mengenai  perkembangan 

proses perbaikan pompa injeksi pelanggan. 

 

3.Keterampilan Administrasi dan Keuangan 
 

 
1. Ketelitian pencatatan data pelanggan dan stok barang 

 

 
Agar  teliti,  pencatatan  data  pelanggan  yang  meliputi 

tanggal masuknya kendaraan, nama dan nomor telepon 

pelanggan, jenis kendaraan pelanggan, keluhan pelanggan, 

pergantian komponen yang dilakukan serta penyetelan pompa 
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injeksi pelanggan dilakukan setiap hari secara tertulis. Dari data 

ini akan dibuat rekap dalam format excel di komputer. 

 

Stok barang juga dilakukan pencatatan dengan 

menggunakan komputer. Pencatatan lebih ditekankan pada 

komponenyang bernilai besar, karena jika tidak dicatat akan 

membuat selisih besar pada laporan laba rugi. Komponen 

bernilai besar misalnya nozzle dan pompa injeksi. Komponen 

bernilai  kecil  yang  jumlahnya  ribuan  dan  sering  dipakai, 

seperti karet plunger tidak dilakukan pencatatan. 

 

Selama ini Adeline lebih banyak terlibat dalam pencatatan 

data pelanggan dan stok barang, karena memang merupakan 

tanggung jawab Adeline. Adryan tidak bertanggung jawab 

dalam hal administrasi, tetapi mengerti mengenai pencatatan 

data pelanggan dan stok barang. 

 

2. Kemampuan mengelola data pelanggan 
 

 
Pengelolaan data pelanggan menggunakan nomor seripada 

pompa  injeksi,  dimana  antara  pompa  injeksi  satu  dengan 

lainnya memiliki nomor seri yang berbeda. Selain nomor yang 

berbeda, dari pihak Bengkel ASSA Baru Diesel memberikan 

segel  dengan  kode  alphabet  pada  pompa  injeksi.  Segel  ini 
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bertujuan untuk memudahkan dalam pengelolaan data 

pelanggan. Dengan melihat huruf alphabet yang menjadi kode 

segel,  dapat  diketahui kapan  pompa injeksi  tersebut  masuk. 

Misalnya kode huruf M untuk pompa injeksi yang masuk tahun 

2016. 
 

 
Kode  segel  selain  mempermudah  pengelolaan  data 

pelanggan, juga untuk mempermudah mengecek masa berlaku 

dari  garansi  yang  diberikan  Bengkel  ASSA  Baru  Diesel. 

Garansi yang diberikan hanya satu bulan, dan garansi hangus 

jika kawat yang terpasang pada pompa injeksi rusak. 

 

Dalam  pengelolaan data  pelanggan, Adeline  lebih  banyak 

berperan karena termasuk tanggung jawab bagian administrasi. 

 

B. Keterampilan Keuangan dalam hal  kemampuan menghitung 

laba rugi secara teliti. 

 

Kedua suksesor mampu menghitung laba rugi secara teliti 

karena laporan laba rugi yang dibuat masih sederhana. Hanya 

meliputi pendapatan dikurangi biaya. 
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Berdasarkan analisis penentuan suksesor menggunakan teori 

 
Clifford, diketahui bahwa 

 

 
1.  Adryan mampu membantu pengelolaan bisnis menjadi lebih baik, dengan 

pendapatan sebagai indikatornya, dimana pendapatan meningkat. Dalam 

pengelolaan bisnis, Adryan sudah menerapkan nilai kejujuran. Adryan 

fokus dan berkomitmen dalam pengelolaan Bengkel ASSA Baru Diesel. 

Salah satu bukti bahwa ia berkomitmen adalah mau mengikuti seminar 

mengenai teknologi common rail. Dari segi kemampuan dan keterampilan 

manajemen, Adryan mengerti secara garis besar ketiga aspek manajemen 

yaitu pemasaran, operasional dan administrasi serta keuangan. Namun, 

Adryan berfokus dalam membantu pengelolaan bisnis bagian pemasaran. 

 

2. Adeline mampu membantu meningkatkan pendapatan bisnis. Sama halnya 

dengan Adryan, Adeline sudah menerapkan nilai kejujuran serta berfokus 

dan komitmen dalam pengelolaan  Bengkel ASSA Baru Diesel. Adeline 

menguasai pengetahuan dan keterampilan manajemen pemasaran, 

operasional, serta administrasi dan keuangan. Namun, Adeline lebih 

berfokus dalam pengelolaan administrasi dan keuangan. 

 

Berdasarkan informasi diatas, pemilik menunjuk Adryan dan Adeline 

untuk  menjadi  suksesor  bisnis  Bengkel  ASSA  Baru  Diesel.  Mereka 

berdua  akan  mengelola    bisnis  keluarga  bersama    -  sama  (  sibling 
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partnership ).    Adryan bertanggung jawab dalam hal pemasaran, 

sedangkan Adeline dalam hal administrasi dan keuangan. Bagian 

operasional menjadi tanggung jawab bersama. 

 

 
 
 
 

Berikut ini adalah tabulasi hasil wawancara kebutuhan manajemen 

serta rekapitulasi penentuan suksesor : 



 

 

 
 
 
 
 

Tabel 4.7: Tabulasi Hasil Wawancara Kebutuhan Manajemen 

 
Pengetahuan Aspek Pemasaran 

Pertanyaan Jawaban Adryan, anak 

 
pertama 

Jawaban Adeline,anak 

 
kedua 

Analisis 

1. Seberapa          Anda 
mengerti    mengenai 

pompa injeksi? 

Pompa    injeksi    adalah 
sistem pembakaran pada 

mobil solar yang 

kinerjanya dengan cara 

menyemprotkan bahan 

bakar ke ruang bakar 

Pompa      injeksi      adalah 
pompa pada mesin diesel 

yang berfungsi 

memompakan bahan bakar. 

Mesin diesel menggunakan 

tekanan tinggi yang 

dimampatkan supaya bahan 

bakar keluar dalam bentuk 

butiran sangat halus yang 

nantinya   menggerakan 

kerja mesin. 

Kedua  calon  suksesor 
mengerti mengenai 

gambaran   umum 

pompa injeksi. 

Pengetahuan Aspek Operasional 

Pertanyaan Jawaban Adryan, anak 

pertama 

Jawaban Adeline,anak 

kedua 

Analisis 

1. Bagaimana      teknis 

perbaikan       pompa 

injeksi? 

Secara  teknis  dalam  hal 

penyetelan kurang 

mengerti. Namun 

mengerti  tahapan  umum 

Teknis   perbaikan   pompa 

injeksi kurang mengetahui, 

namun mengerti prosedur 

perbaikan   pompa   injeksi. 

Kedua  calon  suksesor 

kurang mengerti dalam 

hal penyetelan, namun 

mengerti            tahapan 
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 dalam  perbaikan  pompa 
injeksi yaitu pengetesan 

injection pump, 

pengetesan nozzle, 

pergantian komponen, 

pemasangan kembali 

pompa injeksi / mesin 

pada kendaraan. 

Kendaraan akan dicek dulu 
sesuai  keluhan  pelanggan, 

kemudian            ditentukan 

apakah     mesinnya     atau 

pompa    injeksinya    yang 

bermasalah.      Selanjutnya 

mesin / pompa injeksi akan 

dibongkar              mekanik 

untukdiperbaiki 

kerusakannya. 

perbaikan            pompa 
injeksi. 

Pengetahuan Aspek Administrasi dan Keuangan 

Pertanyaan Jawaban Adryan, anak 

 
pertama 

Jawaban Adeline,anak 

 
kedua 

Analisis 

1. Seberapa jauh Anda 

mengetahui   tentang 

kompensasi 

karyawan ? 

Kompensasi karyawan 

terdiri  dari  gaji  pokok, 

uang makan, bonus yang 

didasarkan pengerjaan 

serta tunjangan berupa 

BPJS Tenaga Kerja. 

Kompensasi  terdiri  dari 

gaji bulanan, gaji mingguan 

(uang makan), bonus, 

tunjangan Jamsostek dan 

BPJS Kesehatan. 

Kedua calon suksesor 

mengetahui   komposisi 

kompensasi karyawan 

Bengkel ASSA Baru 

Diesel. 

2. Apa     yang     Anda 

ketahui          tentang 

sparepart-sparepart 

dalam bisnis bengkel 

ini ? 

Mampu       menyebutkan 

fungsi  masing –  masing 

komponen utama pada 

pompa injeksi yaitu 

plunger, governor, dan 

timer. 

Mengerti     komponen     - 

komponen yang sering 

dibutuhkan pergantian 

sepertiplunger, nozzle, 

noken as, per plunger dan 

per nomer as. 

Kedua  calon  suksesor 

mengerti komponen 

utama yang sering 

dibutuhkan dalam 

perbaikan   pompa 

injeksi maupun nozzle. 
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3. Bagaimana       Anda 
menjalin relasi 

dengan pemasok dan 

pelanggan dalam hal 

administrasi data 

pelanggan serta 

keuangan? 

Relasi  keuangan  terkait 
termin pembayaran. 

Pembayaran kepada 

pemasok sesuai termin 

yang disepakati, biasanya 

satu bulan. Pelanggan 

yang memiliki usaha 

angkutan  diberikan 

termin pembayaran. 

 
Data pelanggan yang 

meliputi nama,nomor 

telepon, jenis kendaraan, 

keluhan, dan pergantian 

komponen  yang 

dilakukan direkap secara 

terkomputerisasi setiap 

bulannya. 

Merekap   data   pelanggan 
(nama,nomor telepon, jenis 

kendaraan, keluhan, dan 

pergantian komponen yang 

dilakukan) dalam format 

excel di komputer setiap 

bulannya. Tempo 

pembayaran  hanya 

diberikan pada pelanggan 

yang sudah dikenal dengan 

baik,  dan  menjadi 

langganan (umumnya 

pemilik usaha 

angkutan).Dengan 

pemasok, pembayaran 

dilakukan sesuai termin 

yang telah disepakati. 

Calon               suksesor 
membuat basis data 

pelanggan di computer, 

agar memiliki catatan 

historis kondisi pompa 

injeksi ataupun nozzle 

pelanggan. Dalam hal 

keuangan, relasi terkait 

termin pembayaran. 

Pembayaran kepada 

pemasok sesuai termin, 

dan  pelanggan  loyal 

pun diberikan termin 

pembayaran. 

4. Apakah            Anda 
mengetahui  detail 

dan  cara pembuatan 

laporan laba rugi ? 

Laporan laba rugi dibuat 
perbulan, untuk 

mengetahui  laba 

bersihnya yang dihitung 

dari omzet dikurangi 

pengeluaran. Biaya yang 

dicatat antara lain gaji 

karyawan, biaya listrik, 

dan pembelian solar. 

Pemasukannya dari 

penghasilan bengkel. 

Mengetahui   laporan   laba 
rugi.  Formatnya sederhana 

dimana penghitungannya 

hanya   pendapatan 

dikurangi biaya. 

Kedua  calon  suksesor 
mengetahui dan mampu 

membuat laporan laba 

rugi. 
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Keterampilan Aspek Pemasaran 

Pertanyaan Jawaban Adryan, anak 

 
pertama 

Jawaban Adeline,anak 

 
kedua 

Analisis 

1.Bagaimana cara Anda 
berkomunikasi untuk 

membangun relasi 

dengan  pelanggan 

dalam hal pemasaran? 

Berkomunikasi  menyapa 
pelanggan             dengan 

menyebut          namanya, 

dengan              demikian 

pelanggan  akan  merasa 

lebih    dihargai.    Relasi 

dekat  dengan  pelanggan 

dibentuk                  lewat 

keakraban.     Jika     ada 

pelanggan          disambut 

dengan    ramah,    diajak 

mengobrol        mengenai 

keluhannya, 

menginformasikan 

adanya garansi, serta 

membawakan komponen 

lama yang telah diganti 

untuk   menunjukan 

bahwa pergantian 

komponen sudah 

dilakukan. 

Relasi   dengan   pelanggan 
dalam hal pemasaran 

dibentuk 

dengan cara memberikan 

informasi mengenai 

kelebihan 

 
Bengkel      ASSA      Baru 

Diesel, antara lain: 

 
1.   Mengenai kejujuran 

dalam pergantian 

komponen. 

2.   Mengenai kepuasan 

pelanggan yang 

dibuktikan dengan 

banyaknya bengkel 

Agen Tunggal 

Pemegang Merk 

(ATPM) seperti 

Astra   Izuzu, 

Sidodai Berlian, 

Hyno, PT Cemako, 

Kedua  calon  suksesor 
mampu membangun 

relasi  dengan 

pelanggan. Adryan 

sebagai   pemasar 

mampu menjalin relasi 

dengan pelanggan lewat 

keakraban, sedangkan 

Adeline menjalin relasi 

dengan pelanggan 

dengan  cara 

memberikan informasi 

kelebihan Bengkel 

ASSA Baru Diesel 

dibandingkan bengkel 

lain kepada pelanggan. 
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  dan   Karya   Zirang 
yang menjadikan 

Bengkel ASSA 

sebagai rekanan 

dalam hal perbaikan 

pompa injeksi 

ataupun   mesin 

diesel pelanggan. 

 

Keterampilan Aspek Operasional 

Pertanyaan Jawaban Adryan, anak 

 
pertama 

Jawaban Adeline,anak 

 
kedua 

Analisis 

1. Bagaimana         cara 

Anda dalam 

mengelola antrian 

pelanggan? 

Pada dasarnya yang 

datang   terlebih   dahulu, 

yang dikerjakan lebih 

dahulu. Namun harus 

melihat kondisi mesin, 

apakah bisa langsung 

dikerjakan atau tidak. 

Mengerjakan yang datang 

terlebih    dahulu,    namun 

tetap  melihat  kondisi 

pompa injeksinya.  Apakah 

bisa langsung dikerjakan 

atau tidak. 

Antrian pelanggan pada 

umumnya      dilakukan 

dengan sistem 

pengerjaan dilakukan 

pada yang datang lebih 

dahulu. Namun tetap 

harus melihat kondisi 

pompa injeksinya, 

apakah bisa langsung 

dikerjakan. 

2. Bagaimana         cara 

Anda               dalam 

mengawasi     proses 

Mengawasi  dengan  cara 

sering               mengecek 

kedalam              bengkel, 

Mengontrol  ruang  bengkel 

untuk   mengetahui   sudah 

sampai tahap mana proses 

Proses            perbaikan 

diawasi  dengan  sering 

melakukan   kontrol   di 
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perbaikan di bengkel 
ini? 

mengontrol  setiap  tahap 
dalam                     proses 

perbaikannya. 

perbaikannya. ruang bengkel. 

Keterampilan Aspek Administrasi dan Keuangan 

Pertanyaan Jawaban Adryan, anak 

pertama 

Jawaban Adeline,anak 

kedua 

Analisis 

1. Bagaimana 
pencatatan data 

pelanggan dan stok 

barang? 

Pencatatan                 data 
pelanggan dilakukan 

secara manual per hari, 

baru kemudian direkap 

dalam format excel di 

komputer.Pencatatan 

data pelanggan meliputi 

tanggal masuknya 

kendaraan, nama dan 

nomor   telepon 

pelanggan, jenis 

kendaraan pelanggan, 

keluhan pelanggan, 

pergantian komponen 

yang dilakukan serta 

penyetelan pompa injeksi 

pelanggan. Pencatatan 

stok   komponen 

dilakukan hanya pada 

komponen bernilai besar 

yang  jarang  keluar 

seperti nozzle dan pompa 

Melakukan     rekap     data 
pelanggan  setiap  hari 

dengan mencatat tanggal 

masuknya kendaraan, nama 

dan nomor telepon 

pelanggan, jenis kendaraan 

pelanggan, keluhan 

pelanggan, pergantian 

komponen yang dilakukan 

serta penyetelan pompa 

injeksi pelanggan . 

Pencatatan stok barang 

dilakukan  dengan 

komputer. 

Pencatatan              data 
pelanggan dilakukan 

setiap hari secara 

tertulis, baru kemudian 

direkap di komputer 

setiap bulannya. Stok 

barang dicatat pada 

komputer. 
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 injeksi.   

2. Bagaimana 
pengelolaan        data 

pelanggan ? 

Pengelolaan dengan cara 
membuat basis data 

pelanggan berformat 

exceldi komputer 

Pengelolaan data pelanggan 
didasarkan atas nomor seri 

dan kode segel pada pompa 

injeksi 

Data              pelanggan 
dikelola               secara 

terkomputerisasi 

didasarkan pada nomor 

seri   dan   kode   segel 

pada pompa injeksi. 

3. Apakah            Anda 
mampu menghitung 

laporan laba rugi 

secara teliti ? 

Ya, mampu menghitung 
laporan laba rugi secara 

teliti. 

Ya,    mampu    menghitung 
laporan   laba   rugi   secara 

teliti. 

Kedua suksesor mampu 
menghitung       laporan 

laba rugi secara teliti 

 

Sumber : Data Primer Hasil Wawancara (Oktober 2016) 
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Tabel 4.8 : Rekapitulasi Penentuan Suksesor 
 

 

Aspek Adryan ( Calon Suksesor I) Adeline ( Calon Suksesor II ) 

Peningkatan pendapatan Mampu  membantu  pengelolaan 
bengkel      dan      meningkatkan 

pendapatan. 

Mampu  membantu  pengelolaan 
bengkel      dan      meningkatkan 

pendapatan. 

Keterlibatan Fokus dalam pengelolaan bisnis 
bagian pemasaran. 

Fokus  dalam  pengelolaan  bisnis 
bagian         administrasi         dan 

keuangan 

Investasi Mau     mempelajari     teknologi 
terbaru    pada    bisnis    bengkel 

pompa injeksi. 

Mau     mempelajari     teknologi 
terbaru    pada    bisnis    bengkel 

pompa injeksi 

Nilai Kejujuran Menerapkan     nilai     kejujuran 
dalam pengelolaan bisnis. 

Menerapkan     nilai      kejujuran 
dalam pengelolaan bisnis. 

Tujuan dan harapan Berkomitmen  dan   fokus  pada 
pengelolaan     Bengkel     ASSA 

Baru Diesel. 

Berkomitmen   dan   fokus   pada 
pengelolaan Bengkel ASSA Baru 

Diesel. 

Pengetahuan produk Mengerti      gambaran      umum 
pompa injeksi. 

Mengerti      gambaran      umum 
pompa injeksi. 

Teknis perbaikan pompa injeksi Kurang    mengerti    dalam    hal 
teknis,  tetapi  mengerti  tahapan 

proses perbaikan pompa injeksi. 

Kurang    mengerti    dalam    hal 
teknis,  tetapi  mengerti  tahapan 

proses perbaikan pompa injeksi. 

Kompensasi   dan   kesejahteraan 
karyawan 

Mengerti      komposisi      dalam 
kompensasi karyawan. 

Mengerti      komposisi      dalam 
kompensasi karyawan dan 

bertanggung jawab dalam 

menyiapkan  kompensasi 

karyawan setiap bulannya. 

Komponen dan kegunaannya Mengerti    komponen    penting 
dalam pompa injeksi 

Mengerti     komponen     penting 
dalam pompa injeksi 
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Relasi   dengan   pemasok   dan 
pelanggan terkait data pelanggan 

dan termin pembayaran 

Mengetahui informasi yang ada 
pada data pelanggan serta termin 

pembayaran kepada pemasok 

maupun  termin  pembayaran 

yang  diberikan  kepada 

pelanggan 

Bertanggung       jawab       dalam 
merekap data pelanggan serta 

mengurus administrasi terkait 

termin pembayaran pelanggan 

maupun pemasok. 

Pembuatan laporan laba rugi Mengetahui        dan        mampu 
membuat laporan laba rugi 

Mengetahui        dan        mampu 
membuat laporan laba rugi serta 

bertanggung jawab dalam 

pembuatannya. 

Komunikasi dan menjalin relasi 
dengan pelanggan 

Menjalin         relasi         dengan 
pelanggan lewat keakraban. 

Menjalin relasi dengan pelanggan 
dengan cara memberikan 

informasi kelebihan Bengkel 

ASSA Baru Diesel. 

Pengelolaan      proses      antrian 

pelanggan 

Mampu      mengelola      proses 

antrian pelanggan 

Mampu mengelola proses antrian 

pelanggan 

Pengawasan proses perbaikan Terbiasa melakukan pengawasan 
proses  perbaikan  dan 

bertanggung  jawab  dalam 

kontrol ruang bengkel. 

Sesekali melakukan pengawasan 
perbaikan. 

Ketelitian      pencatatan      data 
pelanggan dan stok barang 

Mampu mencatat data pelanggan 
dan stok barang secara teliti 

Mampu mencatat data pelanggan 
dan stok barang secara teliti. 

Mengelola data pelanggan Mengetahui    cara    pengelolaan 
data pelanggan. 

Bertanggung       jawab       dalam 
pengelolaan data pelanggan. 

Menghitung   laba   rugi   secara 
teliti 

Mampu  menghitung  laba  rugi 
secara teliti 

Mampu   menghitung   laba   rugi 
secara teliti 

Lanjutan Tabel 4.8 : Rekapitulasi Penentuan Suksesor 
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