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LAMPIRAN 1 
 

Panduan Wawancara Pra Survey 
 

 

Perencanaan Suksesi Bengkel ASSA Baru Diesel Semarang 
 

 

1.  Kapan usaha Bengkel ASSA Baru Diesel ini berdiri ? 

 
2.  Kenapa Anda memilih usaha ini? 

 
3.  Berapa jumlah karyawan bengkel ASSA Baru Diesel saat ini? 

 
4.  Siapa saja pengelola dalam bisnis bengkel ASSA Baru Diesel ini? 

 
5.  Siapa saja pesaing sejenis dalam bisnis bengkel pompa injeksi ini? 

 
6.  Apa yang menjadi kelebihan bengkel ASSA Baru Diesel dibandingkan pesaing? 

 
7.  Siapa saja konsumen bengkel ASSA Baru Diesel? 

 
8.  Bagaimana perkembangan teknologi seputar pompa injeksi? 

 
9.  Sejauh ini bagaimana perkembangan bisnis bengkel ASSA Baru Diesel ? 



xvi
xvi
xvi 

 

LAMPIRAN 2 

 
Transkrip Wawancara Pra Survey 

 
Perencanaan Suksesi Bengkel ASSA Baru Diesel Semarang 

 
 
 
 

Peneliti             :Selamat siang, Saya Edwin dari Unika Soegijapranata. Saya ingin melakukan 

sedikit wawancara prasurvey untuk penelitian saya. Yang pertama, terkait bisnis 

Bengkel ASSA Baru Diesel ini. Bapak Bambang sendiri kapan memulai usaha 

ini ? 

Pemilik           :Saya mulai usaha tahun 2001. Tepatnya bulan Februari tanggal 14. 

Peneliti           :Kenapa memilih usaha ini ya? 

Pemilik           :Karena bengkel bospom atau injection pump, ditiap kota belum tentu ada banyak. 

 
Katakanlah jika dikota kecil hanya ada satu atau dua. Di Semarang pun sekarang 

paling banyak ada 10 yang besar. Jadi saya mengambil bengkel bospom ini karena 

peluangnya besar sekali. 

Peneliti           :Masih jarang begitu ya? 

Pemilik           :Iya. 

Peneliti           :Kemudian sejauh ini jumlah karyawannya ada berapa ya? 

 
Pemilik           :Karyawan saya 12. Tetapi saat ini ada yang sudah keluar, ada yang saya PHK. 

 
Sekarang tinggal 9. 

 
Peneliti           :Kemudian pengelola dalam bisnis Bengkel ASSA Baru Diesel ini siapa saja ? 

 
Maksudnya dalam manajemennya. 
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Pemilik           :Jadi untuk finance saya percayakan pada Adeline. Adeline adalah anak saya yang 

perempuan, yang kecil. Untuk marketing saya pilih Adrian. Untuk berhubungan 

dengan customer-customer. 

Peneliti           :Kemudian, tadi kan diceritakan bahwa Bengkel ASSA Baru Diesel ini dipilih 

karena pesaingnya masih sedikit. Hanya sekitar beberapa saja. Nah pesaing 

sejenisnya, kurang lebih kalau di Semarang ini mana saja ya? 

Pemilik           :Jadi bengkel injection pump yang sudah pernah ada, yang pertama Fortuna. Tapi 

sekarang  sudah  tutup.  Karyawannya  sekarang  buka  sendiri.  Karyawannya 

ngumpul sendiri , jadi yang bagian ngetes, bagian bongkar pasang itu ngumpul 

sendiri. Buka bengkel sendiri. Kemudian yang kedua Bengkel Laksana, ketiga 

Bengkel AUE di Halmahera. Itu juga sudah cukup lama, dia berdiri sekitar tahun 

80 an. Kemudian yang agak baru-baru itu tempat kita, Bengkel ASSA Baru tahun 

 
2001.  Lalu ada Bengkel Berkah, Bengkel Oto, Bengkel Anugerah, ada juga dari 

mekanik AUE keluar buka bengkel sendiri. Ada juga di majapahit dulu bengkel 

Jaya,  mekaniknya  dari  bengkel  Adam.  Sekarang  Bengkel  Adam  sudah  tutup 

karena pengelolanya kurang memperhatikan servisnya. Jadi dipercayakan pada 

karyawan sehingga kepercayaan orang untuk memasukkan kesana berkurang. 

Peneliti           :Kemudian yang menjadi kelebihan Bengkel ASSA Baru Diesel ini dibandingkan 

pesaing, menurut Bapak Bambang sendiri apa ya? 

Pemilik           :Kita melakukan jemput bola.  Jadi kita ada beberapa pelanggan besar katakanlah 

Astra Izuzu. Kita ambil jika dia ada tes. Telpon, nanti kita ambil. Kemudian ada 

dari Mitsubishi, Sidodadi Berlian, lalu dari Sosro, Adil Jaya, dan ada bengkel lain. 
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Kita kalo hanya dalam kota Semarang tidak bisa. Harus jemput bola, kita ambil 

dan jika sudah selesai kita antar. 

Peneliti           :Oke berarti lebih ke pelayanan tadi ya. 

Pemilik           :Iya. 

Peneliti             :Kemudian bisnis ini kan terkait mesin, bagaimana perkembangan teknologi 

seputar pompa injeksi sendiri? 

Pemilik             :Pompa injeksi sekarang sudah merambah ke yang jenisnya common rail. Dan 

saat ini kita juga sudah mulai memiliki alat untuk test injector. Namun memang 

masih jarang sekali yang masuk. Dan kita antisipasi jika nantinya sudah banyak 

mobil-mobil common rail rusak, kita bisa menanganinya. 

Peneliti             :Tadi diceritakan bahwa bisnis telah berdiri sejak tahun 2001. Bisa diceritakan 

sedikit perkembangan bisnisnya sejak tahun 2001 hingga sekarang? 

Pemilik             :Kita beroperasi mulai tahun 2001 dengan satu mekanik satu pembantu sampai 

tahun 2004. Sebentar, tahun 2001 kita bertempat di Jalan Industri XVI nomornya 

saya lupa. Luasnya hanya 120 meter persegi. Jadi paling kalau diisi satu mobil 

truk, sudah kita tidak bisa kerja yang lain lagi. Ini ada pengalaman yang berguna. 

Jadi waktu itu karena tempat didalam sudah tidak ada, mengerjakannya diluar. 

Berhubung kita tidak bisa menjaga mobil itu keamanannya, maka mobil itu 

diambil sama pemiliknya karena belum selesai atau gimana gitu. Jadi dia tidak 

bayar. Katanya mau kembali lagi padahal kan ndak. Kalau sekarang kita 

tempatnya luasnya 550 meter persegi. Jadi bisa menampung mobil 10 -12 bisa. 

Jadi seandainya belum selesai atau belum bayar, kita tidak memperbolehkan 

mengambil. Jadi aman didalam bengkel. Jadi tahun 2004 itu ada gudang dijual di 



xix
xix
xix 

 

Industri II no 85B yang akhirnya kita beli dan kita tempati hingga sekarang ini. 

Sehingga membuat kita dalam bekerja lebih tenang karena tempatnya luas. 

Karena tempatnya luas, maka yang masuk dengan membawa mobil semakin 

banyak. Maka kita tambah karyawan, ada juga yang tadinya training dari 

sekolahan jika  kita  lihat  hasil  kerjanya  bagus  maka  setelah  lulus  kita  tarik 

menjadi karyawan. Sehingga sampai tahun 2015 karyawan kita ada 12. Saat ini 

ada  yang  keluar  karena  mau  menikah,  karena  luar  kota.  Ada  juga  yang 

kinerjanya kurang bagus kita berhentikan. Ada juga yang meninggal. Jadi 

sekarang tinggal sembilan. Nanti kita juga akan berusaha dikit-dikit kalau yang 

tadinya praktik di tempat kita, jika sudah lulus kita tarik menjadi karyawan. 

Peneliti           :Terkait investasi mesinnya sendiri perkembangannya bagaimana ya? Dulu waktu 

masih awal itu mesinnya ada berapa ya? 

Pemilik           :Kita dulu mesinnya Cuma satu. Dan itupun sistimnya masih sistem timing bell 

atau gimana itu. Sekarang sudah inverter. Jadi sekarang kita mesinnya ada dua. 

Dengan mesin dua, kerjanya jadi lebih cepat. Karena satu injection pump dites, 

satunya lagi sudah disiapkan untuk pekerjaan berikutnya. 

Peneliti           :Berarti yang dua itu tadi belum termasuk mesin baru common rail ya? 

Pemilik           :Lain. 

Peneliti           :Oh beda lagi ya. Kemudian terkait keterlibatan anak anak sendiri bisa dijelaskan 

kapan mereka ikut membantu dalam bisnis ini? 

Pemilik           :Anak-anak ikut membantu karena anak kami yang pertama, Adrian itu bekerja di 

Jakarta. Kami lihat perkembangannya kurang bagus, maka saya suruh membantu 

untuk yang nantinya kalau memang saya sudah tidak bisa bekerja, mereka sudah 



xx
xx
xx 

 

paham dengan cara kerja yang dijalankan agar bengkel ini berkesinambungan bisa 

jalan terus. Karena biasanya bengkel itu didirikan orangtuanya, jika anak tidak 

terlibat maka setelah orangtuanya meninggal maka bengkel juga berhenti. 

Peneliti           :Kemudian kalau anak pertama tadi masih ingat tidak ya tahun berapa mulai 

membantu? 

Pemilik           :Tahun 2006. 

 
Peneliti           :Kalau tadi yang anak kedua ? 

Pemilik           :Anak kedua membantu tahun 2007. 

Peneliti           :Oke kurang lebih seperti itu saja dulu. Terimakasih waktunya. 

 
Mengetahui, 

 
 
 
 
 
 
 

Bambang Suanto Gunawan 
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LAMPIRAN 3 
 

Panduan Wawancara Penelitian terhadap Pemilik 
 

 

Perencanaan Suksesi Bengkel ASSA Baru Diesel Semarang 
 
 
 

 
Biodata narasumber 

 

 

Nama                                            : 
 
 

Tempat,Tanggal Lahir                 : 
 
 

Posisi / Jabatan                             : 
 
 
 

 
1.  Berapa rata – rata jumlah pemasukan yang diperoleh dari perbaikan pompa injeksi 

dan nozzle dalam satu bulan? 

 

2.  Berapa rata – rata jumlah pompa injeksi yang diservis dalam satu bulan? 
 

 
3.  Bentuk kontrol lapangan seperti apa yang akan dilakukan setelah suksesi? 

 

 
4.  Apa  saja  masukan  kepada  suksesor  mengenai  pengelolaan  Bengkel  ASSA  Baru 

 
Diesel? 

 

 
5.  Apa saja mesin baru yang akan diinvestasikan untuk operasional Bengkel ASSA Baru 

 
Diesel? 

 

 
6.  Dimana rencana perluasan lahan operasional bengkel dilakukan? 

 

 
7.  Apasaja  yang  menjadi  pertimbangan  dalam  menentukan  lokasi  perluasan  lahan 

operasional bengkel ? 
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8.  Apa saja kemampuan teknis karyawan yang hendak dikembangkan ? 
 

 
9.  Apa saja bentuk nilai kejujuran yang ingin diajarkan terhadap suksesor ? 

 

 
10. Bagaimana bentuk relasi dengan pelanggan yang ingin diajarkan terhadap suksesor ? 

 

 
11. Bagaimana  pembagian  tanggung jawab  pengelolaan  Bengkel  ASSA  Baru  Diesel 

diantara kedua suksesor ? 
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LAMPIRAN 4 
 

 

Panduan Wawancara Penelitian terhadap Calon Suksesor 
 

 

Perencanaan Suksesi Bengkel ASSA Baru Diesel Semarang 
 

 

Biodata narasumber 
 

 

Nama                                            : 
 
 

Tempat, TanggalLahir                 : 
 
 

Posisi / Jabatan                             : 
 
 
 

 
1.  Apa yang menjadi tujuan dan harapan Anda di masa depan ? 

 

 
2.  Apa yang Anda ketahui mengenai pompa injeksi ? 

 

 
3.  Apa yang Anda ketahui mengenai teknis perbaikan pompa injeksi ? 

 

 
4.  Apa yang Anda ketahui mengenai kompensasi karyawan ? 

 

 
5.  Apa yang Anda ketahui mengenai sparepart serta kegunaan masing-masing sparepart 

 
tersebut ? 

 

 
6.  Bagaimana  Anda  menjalin  relasi  dengan  pemasok  dan  pelanggan  dalam  hal 

administrasi data pelanggan serta keuangan ( pembayaran, penagihan ) ? 

 

7.  Apakah Anda mengetahui dan mampu membuat laporan laba rugi ? 



xxiv
xxiv
xxiv 

 

8.  Bagaimana cara Anda berkomunikasi untuk membangun relasi dengan pemasok dan 

pelanggan dalam  hal  pemasaran ?  (mempersuasi pelanggan, bernegosiasi dengan 

pemasok ) 

 

9.  Bagaimana cara Anda mengelola antrian pelanggan ? 
 

 
10. Bagaimana cara Anda dalam mengawasi proses perbaikan ? 

 

 
11. Bagaimana cara Anda dalam mengelola administrasi pencatatan data pelanggan dan 

stok barang ? 

 

12. Bagaimana bentuk laporan laba rugi yang diterapkan Bengkel ASSA BaruDiesel ? 
 

 
13. Apakah pelanggan sudah terbiasa menjalin komunikasi dengan Anda ? 

 

 
14. Apakah pemasok sudah terbiasa dan percaya ketika melakukan transaksi dengan 

 
Anda ? 

 

 
15. Apakah karyawan mendengarkan dan melaksanakan arahan Anda ? 
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LAMPIRAN 5 
 

 

Panduan Wawancara Penelitian terhadap Karyawan 
 

 

Perencanaan Suksesi Bengkel ASSA Baru Diesel Semarang 
 

 
 
 
 
 

Biodata narasumber 
 

 

Nama                                                  : 
 
 

Tempat, TanggalLahir                      : 
 
 

Posisi / Jabatan                                  : 
 

 
 
 

1. Apa yang menjadi tujuan dan harapan Anda di masa depan ? 
 
 
 
 

2.  Bagaimana tanggapan Anda terhadap saran dan arahan dari suksesor mengenai 

kinerja Anda? 
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LAMPIRAN 6 
 

Transkrip Wawancara Penelitian 
 

“ Perencanaan Suksesi Bengkel ASSA Baru Diesel Semarang “ 
 

Biodata narasumber 
 

Nama                                             :   Bambang Suanto Gunawan 
 

Tempat,Tanggal Lahir                  :   Semarang, 28 November 1958 
 

Posisi / Jabatan                              :   Pemilik Bengkel ASSA 
 
 

 

Peneliti           :Selamat  siang,  Saya  Edwin  dari  Unika  Soegijapranata  Semarang  jurusan 

Manajemen. Saya hendak melakukan penelitian Perencanaan Suksesi Bengkel 

ASSA Baru Diesel Semarang. Bisakah meminta waktunya sebentar untuk 

melakukan wawancara? 
 

Pemilik           : Iya bisa. 
 

Peneliti           :Bapak selaku pemilik Bengkel ASSA Baru Diesel tentunya akan melakukan 

suksesi. Dimana pengelolaan bengkel ini nantinya akan diteruskan oleh anak-anak 

Bapak. Nah. Setelah suksesi dilakukan, bentuk control lapangan seperti apa yang 

ingin dilakukan ? 
 

Pemilik           :Kalau saat ini sudah sedikit sedikit saya lepas. Jadi untuk penanganan injection 

pump bisa ditangani anak-anak. 
 

Peneliti           :Kalau kedepannya itu nanti akan tetap melakukan kontrol disini atau bagaimana 

ya? 
 

Pemilik           :Ya kalau sudah bisa dilepas saya lepas. Paling sekali tempo datang lihat-lihat. 

Soalnya kalau kata orang, sudah tua , tidak ada kegiatan itu jadi pikun. 
 

Peneliti           : Kemudian, apa saja masukan Bapak kepada suksesor mengenai pengelolaan 

Bengkel ASSA Baru Diesel? 
 

Pemilik           :Jadi karena kita itu bidang jasa, dan lagi kita tidak bisa mengerjakan sendiri maka 

kita juga harus baik dengan karyawan. Kita bisa menjalin relasi yang baik karena 

tanpa mereka kita juga tidak bisa mengerjakan sendiri. 
 

Peneliti           : Bentuk relasi yang bagaimana misalnya Pak? 
 

Pemilik           : Misalnya dalam relasi antara anak – anak dengan karyawan dalam hal pekerjaan 

mana yang harus dikerjakan lebih dahulu atau ketika kerjaan menumpuk, mana 

yang harus didahulukan. Jadi terkait komunikasi dalam hal pekerjaan. 



 

Peneliti           :Untuk pemasok atau dengan pelanggan sendiri adakah saran agar kedua anak bisa 

menjalin relasi juga kedepannya? 
 

Pemilik           :Untuk pelanggan sementara ini sudah banyak yang ditangani oleh anak -anak. 

Jadi hubungan dengan pelanggan sudah baik. Katakanlah ada penggantian 

sparepart, mereka sudah terbiasa menghubungi pelanggan. Jadi relasi yang 

diharapkan adalah pelanggan dan anak – anak saling mengenal, sudah sering 

berhubungan langsung dengan pelanggan, menghubungi jika servis sudah selesai 

dilakukan. Untuk pemasok, sudah lama anak – anak mampu menjalin hubungan 

komunikasi , biasanya lewat BBM ataupun Whatsapp. Jadi ketika hendak 

memesan, tidak harus saya. 
 

Peneliti           :Kemudian apakah ada mesin baru yang ingin diinvestasikan untuk operasional 

bengkel kedepannya? 
 

Pemilik           :Ada. Karena saat ini untuk kendaraan diesel sudah banyak yang berganti dengan 

common rail, contohnya Toyota Kijang Innova, Fortuner, Toyota Hilux, Ford dan 

Izuzu semua sudah memakai sistim common rail. Kita sudah menyediakan mesin 

untuk test injector. 
 

Peneliti           :Berarti sudah ada persiapan ya. Kemudian apakah ada rencana perluasan lahan 

operasional bengkel? 
 

Pemilik           :Rencana ada, tetapi kemungkinan paling tempat diatas ruang kerja ditingkat. 

Nantinya bisa digunakan untuk ruang meeting, kalau bisa dibuat kantin. Jadi kalau 

perluasan tempat kelihatannya susah sekali karena terbatas lahannya. Peningkatan 

lahan dilakukan untuk memenuhi salah satu standar dari Denso, bahwa dealer 

resmi harus memiliki ruangan meeting. Kantin hanya tambahan saja. Sejauh ini 

meeting dilakukan dengan karyawan serta anak – anak di ruang tunggu untuk 

membahas  evaluasi  kinerja  yang  biasanya  dilakukan  paling  tidak  satu  tahun 

sekali. 
 

Peneliti           :Berarti   tidak   melakukan   perluasan   lahan   tetapi   meningkatkan   lahan   ya. 

Kemudian apa saja  kemampuan teknis karyawan yang hendak dikembangkan 

kedepannya ya? 
 

Pemilik           :Yang  pasti  karena  sistim  common  rail,  kami  sudah  merencanakan  training 

mekanik untuk tes injector. Anak kami juga akan ikut training. Jadi pemilik juga 

harus tau sedikit-sedikit mengenai sistim common rail tersebut. 
 

Peneliti           :Untuk  pengembangannya itu  sendiri  berarti  semacam  diikutkan  seminar  dan 

pelatihan seperti itu ya? 
 

Pemilik           :Iya. 
 

Peneliti           :Biasanya kalau seperti itu, seminarnya dari pihak mana yang menyelenggarakan? 
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Pemilik           :Kita sebagai bengkel resmi Denso. Jadi yang mengadakan dari Denso Jakarta. 

Hanya saja sejauh ini, pelatihan yang diberikan masih hal dasar dalam pompa 

injeksi. Karyawan merasa bahwa pelatihan tersebut kurang bermanfaat karena 

terdapat perbedaan antara praktik dan teorinya. 
 

Peneliti           :Kemudian untuk bisnis jasa tentu nilai kejujuran penting. Nah, apa saja bentuk 

nilai kejujuran yang ingin diajarkan kepada anak-anak selaku suksesor? 
 

Pemilik           :Kita harus sering ke lapangan, dalam arti bila ada penggantian sparepart kita 

harus melihat betul bahwa itu diganti dengan yang baru. Jangan nanti yang kami 

dengar katanya diganti tetapi tidak diganti. Biasanya dalam hal tersebut, mekanik 

menjual barang itu sendiri. Hal itu tidak kami inginkan. 
 

Peneliti           :Caranya berarti dengan melakukan pengawasan ya? 

Pemilik           :Iya. 

Peneliti           :Kemudian untuk relasi  dengan pelanggan sendiri apa  yang hendak diajarkan 

kepada anak-anak selaku suksesor? 
 

Pemilik           :Maksudnya? 
 

Peneliti           :Maksudnya dalam menjalin relasi dengan pelanggan itu sebaiknya apa saja saran 

untuk menghadapi dan melayani pelanggan? 
 

Pemilik           :  Pelanggan  kan  banyak  macamnya,  maka  harus  sabar.  Jangan  marah-marah 

dalam melayani. 
 

Peneliti           :Untuk pemasok sendiri, apakah ada saran? Mungkin supaya anak-anak mampu 

menjalin relasi jangka panjang dengan pemasok? 
 

Pemilik           :Untuk pemasok, kita sudah memulainya. Jadi untuk pemesanan sparepart tidak 

harus melalui saya, tetapi anak-anak sudah bisa juga. 
 

Peneliti           :Apakah ada keinginan untuk membuka cabang ? 
 

Pemilik           :Membuka cabang itu tidak mudah, karena kita memerlukan SDM yang bagus. 

Kita sangat bergantung dari mekanik. Maka tidak sembarang bisa buka cabang, 

apalagi  didalam  kota  yang  sama.  Sampai  saat  ini  belom  terpikirkan  untuk 

membuka cabang. 
 

Peneliti           : Tetapi kedepannya ada harapan supaya bengkel ini bisa dikelola dengan baik 

begitu ya? 
 

Pemilik           :  Iya, kita besarkan saja. Kita tingkatkan kualitasnya, kita tingkatkan sumber 

dayanya dengan pelatihan. Supaya hasil kinerjanya lebih bagus. 
 

Peneliti           :  Tadi  dikatakan  bahwa  sumber  daya  manusia  berperan  penting.  Sejauh  ini 

bagaimana perekrutan karyawan di Bengkel ASSA Baru Diesel ? 
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Pemilik           : Perekrutan karyawan dimulai dari nol, mereka tidak tahu apa  – apa. Disini 

mereka belajar. Nanti jika sudah beberapa tahun baru terbiasa. Jadi kita tidak 

mengambil karyawan dari luar yang sudah pandai dan berpengalaman, karena 

nantinya dapat menimbulkan persaingan diantara karyawan yang lama. Jadi 

karyawan disini pertama masuk belum bisa apa – apa. 
 

Peneliti           :  Sejauh  ini  sendiri  berarti  perekrutannya  caranya  bagaimana  ?  Dari  STM  ( 

Sekolah Teknik Mesin ) atau bagaimana ya ? 
 

Pemilik           :  Kita  utamakan  yang  sudah  pernah  ikut  praktik  kerja  disini.  Kita  lihat  jika 

orangnya rajin, pintar, nanti jika dia sudah lulus kita panggil. 
 

Peneliti           : Kemudian untuk sekarang ini yang dari proses tersebut sudah ada berapa orang 

ya ? 
 

Pemilik           : Ada tiga orang. 
 

Peneliti           : untuk STM ( Sekolah Teknik Mesin ) itu sendiri sejauh ini dari mana saja ya? 

Pemilik           : Dari SMK Mataram, Pelita Nusantara, STM Tlogosari. 

Peneliti           : Kemudian, dalam setiap bisnis ada kompetisinya. Bisa dari segi harga maupun 

pelayanan. Dalam bisnis Bengkel ASSA Baru Diesel ini sendiri kompetisinya 

dalam hal apa ya ? ( Kualitas layanan, atau harga ) 
 

Pemilik           : Kita kompetisinya dalam hal pelayanan dan kepercayaan pelanggan. Tenpat kita 

transparan  jadi  orang  bisa  melihat  apa  yang  kita  kerjakan.  Jadi  jika  ada 

penggantian komponen, pelanggan bisa tahu bahwa komponen benar  – benar 

diganti dengan sungguh – sungguh. Kita juga harus jaga kualitas agar perbaikan 

bisa bagus sekali jadi. 
 

Peneliti           : Berarti lebih dalam hal kejujuran seperti dalam hal penggantian komponen dan 

desain ruang bengkel yang transparan ya. 
 

Pemilik           : Iya. 
 

Peneliti           :  Kemudian  dari  segi  harga,  apakah  dalam  bisnis  bengkel  seperti  ini  terjadi 

semacam perang harga antara satu bengkel dengan yang lainnya ? 
 

Pemilik           : Kalau harga komponen relatif ya. Jika komponennya jarang maka harganya tentu 

lebih  mahal.  Jika  komponennya  yang  umum,  banyak  dijual,  maka  harga 

cenderung lebih murah. Jika dalam hal tarif layanan jasa pompa injeksi seperti 

pengetesan ada kesepakatan harga dengan bengkel - bengkel yang masuk dalam 

suatu asosiasi. Jadi harga sama semua. 
 

Peneliti           : Berarti kompetisinya lebih ke pelayanan dan kejujuran tadi ya. 
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Pemilik           : Iya. 
 

Peneliti           :Kemudian sebelumnya sudah dijelaskan mengenai teknologi common rail. Bisa 

dijelaskan menurut pengetahuan Bapak common rail itu yang seperti apa ? 
 

Pemilik           :Common  rail  injectornya  menggunakan  kelistrikan.  Dan  injection  pumpnya 

namanya supply pump. Untuk supply pump di Semarang belum ada bengkel yang 

bisa memperbaiki. Kita ditawari Denso untuk sistim tukar guling. Jadi ketika ada 

pelanggan yang supply pump nya bermasalah, maka akan ditukar dengan unit baru 

yang dititipkan kepada kita. Selanjutnya unit yang rusak tersebut akan dikirimkan 

ke Denso Jakarta. Supply pump itu jika pada model konvensional adalah injection. 

Jika injector istilahnya yang nozzle. Untuk test injector kita sudah punya mesin 

tesnya.  Biasanya  yang  rusak  adalah  injectornya.  Supply  pump  ini  adalah 

gandengan dari injector pada sistem common rail. 

Peneliti           : Kemudian perbedaan common rail dengan teknologi sebelumnya itu apa ya ? 

Pemilik           : Yang konvensional itu pembakarannya tanpa melalui kelistrikan atau komputer. 

Kalau yang supply pump sistemnya sudah pakai komputer. Jika yang biasa itu 

tanpa aki sudah bisa hidup. Tapi jika model baru mengandalkan penyetelan yang 

baik lewat komputer. 
 

Peneliti           : Terkait bengkel jasa seperti ini, bagaimana selera konsumennya? Dalam arti 

misalnya ada yang lebih suka komponen China yang lebih murah harganya, atau 

ada yang lebih suka komponen asli berharga mahal. 
 

Pemilik           : Kalau untuk komponen biasanya yang jual beli mobil cari yang murah. Kalau 

yang dipakai sendiri pakai orisinil. Lebih – lebih yang bidang alat berat atau 

kapal, selalu minta yang orisinil. 
 

Peneliti           : Disini sendiri ready ya untuk komponen yang orisinil ? 
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Pemilik           : Kita sedia   yang orisinil. Kalau dia cari yang imitasi, yang murah, baru kita 

pesankan. 

Peneliti           : Selain hal itu, apakah ada lagi mengenai selera konsumen yang bisa dijelaskan ? 

Pemilik           :  Ya  itu  seperti  orang ke  dokter. Walaupun jauh,  jika  sudah cocok  ya  tetap 

didatangi. Pelanggan kita tidak Cuma dari Semarang saja. Alat berat itu banyak 

dari luar kota seperti Sragen, Solo, Kudus, Juwana, Lasem. 
 

Peneliti           :Kemudian  yang  terakhir,  bagaimana pembagian tanggung jawab  pengelolaan 

bengkel untuk anak-anak? 
 

Pemilik           :Untuk Adryan di lapangan. Dia menangani injection pump masuk. Untuk Adeline 

bagian finance, karena dia yang mengatur bagian penagihan dan keuangan. Jika 

tidak diatur bisa menumpuk nantinya. 
 

Peneliti           :Baik terimakasih atas waktunya, maaf apabila mengganggu pekerjaan hari ini. 

Pemilik           :Iya, sama-sama. 

 

 
Mengetahui, 

 
 
 
 

 
Bambang Suanto Gunawan 
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Peneliti           :Selamat Pagi. Saya Edwin dari Unika Soegijapranata jurusan manajemen. Saya 

hendak melakukan penelitian mengenai perencanaan suksesi Bengkel ASSA Baru 

Diesel Semarang. Apakah saya bisa meminta waktunya sebentar untuk melakukan 

wawancara? 
 

Adryan           :Ya,selamat pagi. Silahkan. 
 

Peneliti           :Yang pertama, apa yang menjadi tujuan dan harapan Anda di masa depan? 
 

Adryan           :Tujuan saya untuk Bengkel ASSA Baru Diesel ini, supaya tetap berjalan terus 

sehingga bisa diteruskan ke generasi selanjutnya. Jadi, tidak berhenti di generasi 

awal saja. Jadi berjalan ke arah yang lebih baik, lebih profesional, servis kepada 

konsumen  lebih  baik,  dan  dapat  membantu  karyawan  meningkatkan  taraf 

hidupnya.  Penghasilan  juga  lebih  baik  lagi.  Jadi  pelayanan  lebih  baik  ke 

konsumen, namun juga lebih baik dalam organisasi pegawai yang bekerja. Lebih 

berkembang dari berbagai aspek. 
 

Peneliti           :Berarti fokus Anda di masa depan masih tetap pada bengkel ini ya? 

Adryan           :Iya, tetap di bengkel ini. 

Peneliti           :Kemudian Bengkel ASSA sendiri kan mengenai pompa injeksi. Nah seberapa 

Anda mengerti mengenai pompa injeksi? 
 

Adryan           :Mengenai pompa injeksi Saya betul-betul mengerti secara teori dan operasional. 

Tetapi untuk pengerjaannya mungkin tidak sedalam mekanik. Jadi secara garis 

besar saja. Jadi pompa injeksi itu sistim pembakaran di mobil solar, yang biasanya 

di mobil bensin itu menggunakan karburator untuk mobil lama sedangkan mobil 

baru sistem komputer, ecu. Pompa injeksi bekerja dengan cara menyemprotkan 

bahan bakar ke ruang bakar terus mensuply supaya solar dari tangki bisa ke ruang 

pembakaran. Jadi menyedot dari tangki lalu diteruskan ke ruang bakar. 
 

Peneliti           : Untuk teknologi yang baru itu kan common rail, apa yang Anda ketahui tentang 

common rail itu sendiri ? 
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Adryan           : Common rail sistemnya secara garis besar sama dengan bospom konvensional 

yaitu pompa injeksi, hanya saja tekanan lebih tinggi sehingga menghasilkan emisi 

gas buang yang lebih sedikit, tenaga nya lebih besar, lebih efisien dalam 

penggunaan   konsumsi   bahan   bakar,   namun   juga   mempunyai   kelemahan. 

Perawatan lebih sulit karena nilai setane dari bahan bakar harus tinggi. Juga kadar 

sulfur harus rendah. Sedangkan di pasaran ini kebanyakan memakai bio solar itu 

sufurnya tinggi. Jadi harus sering menjaga kebersihan komponennya. Jadi 

perbedaannya kalau yang lama itu yang berfungsi bospom / pompa injeksi, kalau 

di common rail yang berfungsi seperti bospom adalah injector. 
 

Peneliti           :Untuk teknis perbaikan sendiri, seberapa dalam Anda mengerti tentang pompa 

injeksi ini? 
 

Adryan           :Kalau secara teknis, secara penyetelan ya mungkin kurang mengerti. Karena 

cuman sebatas teori dan sparepart. 
 

Peneliti           :Kemudian, tadi sudah disinggung sedikit mengenai sparepart. Seberapa dalam 

Anda mengerti kegunaannya ? 
 

Adryan           :Jika  mengenai  sparepart,  Saya  tahu  lebih  dalam  jika  dibandingkan  teknis 

operasional. Jadi jika dalam persentase, Saya mengetahui praktik pompa injeksi 

50% sedangkan sparepart 75-80%. Jadi lebih dalam dibandingkan operasional. 

Dalam pompa injeksi itu komponen utamanya nomor satu plunger, yang berfungsi 

memompa bahan bakar. Bagian ini mempertahankan supaya supply bahan bakar 

tetap terjaga. Kedua governor, jadi ini untuk mengatur berapa tinggi rpm yang 

perlu dicapai, konsumsi solarnya berapa. Pada bagian ini mekanik melakukan 

penyetelan. Ketiga adalah timer untuk mengatur kapan bospom mulai 

mengeluarkan solar. Jadi mengatur timing. 
 

Peneliti           :Berarti kegunaan masing-masing sparepart kurang lebih mengerti ya? 

Adryan           :Benar. 

Peneliti           :Kemudian bagaimana cara Anda dalam menjalin relasi dengan pemasok dan 

pelanggan dalam hal administrasi data pelanggan serta keuangan? Misalnya 

pembayaran, penagihan. 
 

Adryan           :Mengenai  pemasok, kita  baru  menjalin  kontak  ketika  ada  stok  kosong. Jadi 

repeat order.   Kita cenderung menjalin hubungan dengan pelanggan. Supaya 

operasional terus berjalan kan hubungannya dengan pelanggan. Jadi kita membina 

hubungan dengan pelanggan, misalnya ketika hari raya. Kita memberikan ucapan 

selamat dan memberi parcel. Kita juga menjalin hubungan dengan adanya garansi 

supaya mereka puas. Jika ada masalah bisa diklaimkan. Kita juga memberikan 

feedback dengan bertanya, apakah setelah dipakai ada keluhan. Permasalahan dan 

keluhannya sudah hilang belum. Jadi lebih cenderung membina hubungan dengan 
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pelanggan. Pemasok kan cenderung yang mendatangi kita, menawarkan barang. 

Jadi lebih intens ke pelanggan. 
 

Peneliti           :Kemudian   untuk   dengan   pelanggan   itu   sendiri,   bagaimana   melakukan 

penagihannya ? 
 

Adryan           :Kalau penagihan, karena secara komposisi lebih banyak end user. Maka sistim 

pembayarannya cash. Jadi komposisinya mungkin tidak sampai 30% yang tempo 

penagihan. Sebagian besar cash. Kita juga butuh cashfow supaya lancar, jadi lebih 

banyak yang cash. Sangat sedikit yang tempo, cenderung ke perusahaan besar. 

Jadi kan harus ada bukti ordernya, tanda terima, bayarnya pakai transfer. Itu yang 

penagihan. 
 

Peneliti           :Kalau dengan pemasok sendiri bagaimana pembayarannya? 
 

Adryan           :Kalau dengan pemasok kita tempo. Karena kita kan mengambilnya banyak. Jadi 

ada   tenggang   waktu.   Ada   yang   satu   bulan,   tetapi   juga   tergantung  dari 

pemasoknya. Hanya saja rata-rata satu bulan. 
 

Peneliti         :Untuk administrasi pencatatan data pelanggan sendiri, seberapa jauh anda 

mengetahuinya ? 
 

Adryan           :Jadi ada database pelanggan dan mengenai pompa injeksi yang masuk. Itu kan 

dicatat di computer. Jadi ada track recordnya dia masuk kapan, kondisinya 

bagaimana. Database itu dapat dibuka oleh siapapun jadi kita tahu kondisi 

sebelumnya, keluhannya apa, penggantiannya apa. Jadi saya benar-benar tahu 

mengenai hal ini. 
 

Peneliti           :Oke berarti jika menjalin relasi dengan pelanggan, administrasi data pelanggan 

ini bisa membantu mengecek kapan terakhir kali mereka ke bengkel untuk 

memeriksakan kendarannya begitu ya ? 
 

Adryan           :Ya, karena kita kan jasa jadi harus tahu kondisi sebelumnya bagaimana, terakhir 

masuk berapa bulan. Supaya kita tahu. Kan ada garansi, jadi tahu sudah lebih atau 

belum. Kita lihat sebelumnya kondisinya seperti ini, keluhannya sudah tertangani 

dengan baik atau belum, atau ada keluhan baru. Supaya kita tahu apa yang harus 

dilakukan selanjutnya. Apakah masih sama atau keluhan baru yang lain lagi. 
 

Peneliti           :Administrasi  data  pelanggan  sendiri  dilakukan  lewat  komputer  saja  atau 

dilakukan manual juga lewat pencatatan? 
 

Adryan           :Untuk pertama kali lewat manual, jadi dicatat per hari kemudian direkap. Baru 

dimasukan computer, jadi kita tahu datanya. Mungkin pelanggan masuk 3 tahun 

lalu,  berarti  kondisinya  baik.  Berarti  bisa  tahu  bertahan  berapa  lama  dari 

perbaikan terakhir. Jadi pertama ditulis sederhana dibuku kemudian direkap di 

komputer, agar lebih jelas dan mencegah data hilang. Serta lebih mudah di sortir 

kembali. 
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Peneliti           :Untuk stok barang sendiri bagaimana dalam mengelolanya ? 
 

Adryan           :Stok barang dalam  mengelola ada  inventory.  Jadi  setiap barang yang keluar 

khususnya sparepart besar, yang jarang keluar kita catat. Jadi tahu masih ada 

berapa pcs, jadi harus order kembali ke pemasok. Untuk mengecek harganya juga. 

Untuk sparepart kecil yang memang rutin keluar kita tidak masukan inventory 

karena jumlahnya ratusan. Jumlahnya banyak sehingga kemungkinan selisih kecil, 

sedangkan untuk sparepart yang besar kan jika selisih nilai nominalnya lumayan. 

Jadi kita catat yang nominalnya besar meski jumlahnya tidak banyak. Jadi 

komponen besar yang dicatat itu  plunger, dan nozzle. Kalau komponen kecil 

seperti karet, mur. 
 

Peneliti           :Kemudian saya hendak menanyakan mengenai cara Anda berkomunikasi dalam 

membangun relasi dengan pemasok dan pelanggan terkait pemasaran bisa 

dijelaskan? 
 

Adryan           :Komunikasi terkait dengan pemasok, kita cenderung tidak terlalu intens. Jadi 

untuk barang, jika ada order, baru kita kontak karena kita merasa bahwa yang 

lebih   butuh   kan   mereka.   Istilahnya   kalau   di   market   kan   mereka   yang 

membutuhkan pembeli. Kita hanya kontak ketika perlu saja. Pemasok kan 

jumlahnya lebih sedikit daripada pelanggan. Jadi kita tidak terlalu intens 

menghubungi pemasok. Jika pemasok kan mungkin hanya ada tiga atau empat, 

sedangkan  pelanggan  kan  banyak.  Cara  membina  komunikasi  yang  terutama 

adalah pelanggan merasa lebih dihargai kalau kita ingat namanya. Jadi berusaha 

mengingat namanya, juga terakhir masuk bagaimana kondisinya. Kalau nomor 

telepon kita catat di database pelanggan. Kalau nomor telepon kan kita sulit untuk 

mengingat,   cuman   untuk   nama-nama   saya   berusaha   mengingat   terutama 

pelanggan loyal yang sering kesini. Pelanggan loyal diantaranya dari bengkel 

ATPM ( Agen Tunggal Pemegang Merk ) seperti Astra, Mitsubishi, Mercy, Colt. 

Jadi  mereka  itu  seperti  reseller.  Kalau  untuk  perorangan  biasanya  armada 

angkutan seperti Saudara Makmur, Adil Jaya, OJK dan Pela Trans. 
 

Peneliti           :  Kemudian  ketika  awal  saat  bengkel  ini  hendak  berkembang  Anda  selaku 

pemasar kan melakukan door to door. Nah dulu itu siapa saja yang Anda kunjungi 

? 
 

Adryan           : Memasarkan ke bengkel resmi ATPM seperti Sidodadi Berlian, Astra Daihatsu, 

Karya Sirang, Izuzu. Cenderung bengkel resmi karena mereka kan reseller. Jika 

pribadi kan kita kurang mengerti alamatnya dimana. 
 

Peneliti           :Kemudian  apakah  ada  cara  khusus  untuk  mempersuasi  pelanggan  terutama 

pelanggan baru? 
 

Adryan           :Pelanggan baru secara persuasive ya kita ajak ngobrol, apa keluhannya, kok bisa 

tahu disini, mungkin kita tanya tinggalnya dimana. Kemudian juga kita beritahu 

bahwa  di  bengkel  ini  ada  garansi.  Kemudian  jika  ada  penggantian,  barang- 



xxxvi
xxxvi
xxxvi
xxxvi 

 

barangnya yang diganti kita bawakan. Ketika pertama kali masuk ya kita sambut. 

Jadi istilahnya kita kasi special appraisal cuman, itu sebenarnya berlaku juga 

untuk pelanggan lama. Jadi tidak ada perbedaan antara yang baru dan yang lama. 

Hanya kita sampaikan bahwa ada garansi, karena kemungkinan dia tidak tahu ada 

fasilitas itu. Kemudian kita kasi kartu nama supaya jika ada keluhan tinggal di 

kontak. Dan mungkin jika suatu saat mobilnya mogok, pernah itu kita datengin ke 

tempatnya. 

Peneliti           :Berarti bisa dari bengkel ini yang ke klien ya? Tidak harus kesini ya kliennya. 

Adryan           :Itu kalau  yang komplain dalam arti, dia kesini bawa mobil. Ternyata waktu 

perbaikan mobilnya belum sempurna. Mungkin ada bocor, apalagi kalau sampai 

mogok. Kan dia tidak bisa bawa kesini, jadi kita bertanggung jawab kesana. Tapi 

kita cenderung melayani disini aja, bukan mendatangi. Kecuali yang dibawa itu 

alatnya tidak bisa dilepas bospomnya. Seperti kapal, genset. Mungkin dia tidak 

ada teknisi yang melepas ya kita yang kesana. 
 

Peneliti           :Kemudian  kembali  lagi  ke  pemasok.  Sejauh  ini  negosiasi  dengan  pemasok 

lancar-lancar saja ya? 
 

Adryan           :Bernegosiasi paling harga  ya,  untuk  term  pembayaran sudah  fixed  biasanya. 

Paling harga kita tanya boleh kurang tidak. Cuman biasanya dari pemasok harga 

juga sudah pas. Jadi tidak sampai bernegosiasi. 
 

Peneliti           :Kemudian dalam bengkel ini sendiri kan ada antrian pelanggan. Bagaimana cara 

Anda dalam mengelola antrian pelanggan? 
 

Adryan           :Memang susah karena banyak orang sudah kenal, banyak  yang langsung ke 

mekanik minta dipercepat soalnya butuh. Kita lihat kasusnya dulu. Kita catat 

datangnya hari apa jam berapa di buku penerimaan. Lalu kita lihat per kasus, 

kalau memang darurat, atau dari luar kota kalau memang misalnya bisa dahulukan 

ya didahulukan, namun pada dasarnya tetap berdasarkan first in first out, first 

come first serve. Pada dasarnya itu, cuman kita lihat kasusnya dulu kalau memang 

darurat  atau  memang  mudah.  Jadi  yang  pertama  kali  mungkin  susah,  perlu 

tindakan lebih lanjut, jadi tidak bisa langsung dites ya bisa kita geser ke antrian 

selanjutnya yang langsung bisa ditangani. 
 

Peneliti           :Sejauh ini pernahkah ada klien yang bermasalah dengan antrian pelanggan ini? 

Maksudnya dikomplain kok tidak dikerjakan dahulu. Apakah pernah ? 
 

Adryan           :Ada, jadi dia sudah masuk dari awal dari pagi kok belum jadi. Malah yang 

setelahnya sudah selesai. Kan kita lihat juga, mungkin punya dia susah, atau 

mungkin ada pergantian barang, atau perlu tindakan khusus seperti dibawa ke 

tukang las jadi kita tetap berusaha sesuai antrian. Ada kelepasan, kita tidak tahu 

sebelumnya. Karena orangnya dekat dengan mekanik jadi langsung bypass. Hanya 



 

kita berusaha meminimalkan. Mengamati nomor antrian sudah sesuai belum. Kita 

berusaha supaya tetap first come first serve. 
 

Peneliti           :Pelanggan itu sendiri disini ada nomor antrian atau tidak? 
 

Adryan           :Nomor  antrian  belum  ada  karena  kondisi  nya  kan  berbeda-beda. Tidak  ada 

patokan yang pertama selesai pertama. 
 

Peneliti           :Kemudian bagaimana cara Anda dalam mengawasi proses perbaikan di bengkel 

ini? 
 

Adryan           :Proses perbaikan ya kita lihat, pertama kan kita sudah tanya dulu keluhannya di 

bagian penerimaan. Saya cenderung bagian customer. Jadi tanya bagaimana 

keluhannya kemudian kita catat. Karena gamungkin mekanik bisa inget semua. 

Pasti dia menerima namun belum tentu inget. Kita catat, nanti kalau ditanya kita 

sampaikan yang dibutuhkan ini, lalu kita cek sudah diperiksa belum berdasarkan 

yang tadi first come first serve. Terus kita cek, sudah diperiksa sudah ditangani 

kita lihat kemajuannya, perlu ada penggantian sparepart tidak. Lalu kita hubungi 

customer, kita kasi sparepartnya ke mekanik. Jadi menanganinya kita harus sering 

mengecek kedalam bengkel, melihat sudah dikerjakan belum. Tidak bisa dilepas 

mereka kerja sendiri. Harus tetap dikontrol. 
 

Peneliti           :Kemudian untuk bengkel ini sendiri tentu ada laporan laba ruginya. Bagaimana 

bentuk laporan laba rugi yang diterapkan di bengkel ini dan sejauh mana Anda 

mengetahui tentang pembuatan laporan laba rugi itu? 
 

Adryan         :Kita buat perbulan karena kita harus mengecek tiap tahun bagaimana 

perkembangannya. Karena di bisnis ini kita tidak bisa sembarangan menaikkan 

tarif. Harus ada pemberitahuan. Tidak seperti bengkel umum. Kita tidak bisa 

berkala menaikkan tarif. Kita lihat kondisi perekonomian juga operational cost. 

Jadi bikin laporan laba rugi perbulan, kemudian kita masukan omzet dan 

pengeluaran. Baru kita tahu bagaimana tahun ini kemajuannya. Laba bersihnya 

bagaimana. Jadi saya bisa tahu kondisi perusahaan labanya berapa, kondisinya 

bagaimana, kendalanya apa. Jadi saya betul-betul tau. Jadi yang kita catat biaya 

gaji karyawan, karena merupakan overhead cost yang sudah pasti. Kemudian 

listrik, biaya pembelian solar. Untuk pemasukan dari penghasilan. Nantinya kita 

hitung apakah marginnya masih terjaga. 
 

Peneliti           :Laporan laba ruginya sendiri lewat manual atau secara excel di computer ya? 

Adryan           :Masih sederhana tertulis di buku. 

Peneliti           :Kemudian terkait dengan suksesi itu sendiri. Sampai saat ini apakah pelanggan 

sudah terbiasa menjalin komunikasi dengan Anda selaku anak pemilik? 
 

Adryan           :Pelanggan sudah terbiasa. Saya bekerja membantu disini sudah lebih dari 10 

tahun.  Sedangkan  bengkel  ini  15  tahun.  Jadi  lebih  banyak  pelanggan  yang 
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mengenal daripada yang tidak mengenal. Dan juga karena saya dibagian 

penerimaan pelanggan, dan operasional, jadi mereka tahu saya. Karena saya yang 

handle, saya yang temuin. Jadi mereka kenal dekat. 
 

Peneliti           :Terkait dengan pemasok sendiri, apakah pemasok sudah terbiasa dan percaya 

ketika melakukan transaksi dengan Anda? 
 

Adryan           :Terus terang kalau pemasok masih sama orangtua. Mungkin karena hanya lewat 

telepon,  jadi  mungkin  pemasok  tidak  tahu  kalau  anaknya  membantu  disini. 

Karena pemasok hanya berhubungan dengan orangtua. Saya sama sekali tidak 

pernah  berhubungan dengan  pemasok. Hanya  tahu  suppliernya siapa.  Cuman 

tidak pernah in charge langsung. 
 

Peneliti           :Berarti dari pemilik sendiri sudah transparan dalam hal supplier, hanya Anda 

sendiri tidak menjalain hubungan langsung karena memang bukan jobdescnya ya? 
 

Adryan           :Iya. 
 

Peneliti           :Kemudian terkait karyawan, sejauh ini apakah karyawan sudah mendengarkan 

dan melaksanakan arahan Anda sebagai calon suksesor dari bengkel ini? 
 

Adryan           :Sebagian besar sudah. Karena ketika saya bekerja disini kan sudah 10 tahun, dan 

dari karyawan yang bekerja disini secara total masuk disini itu hampir sama 

dengan saya, kecuali karyawan senior. Istilahnya dia kan sudah ada sebelum saya 

disini.  Dan  saya  pun  dengan  usia  karyawan  senior  kan  lebih  tua  dia.  Jadi 

istilahnya saling menghormati. Cuman lebih mendengarkan apa kata orangtua. 

Cuman istilahnya kalau saya memberikan instruksi sendiri, dia akan mikir. Kalau 

menurut dia benar dijalankan, namun kalau dia ada cara kerja sendiripun dia akan 

menjalankan  dengan  caranya  sendiri.  Kan  dia  yang  lebih  tahu.  Hanya  utuk 

mekanik lain, yang usia kerjanya lebih lama saya ya mendengarkan arahan saya. 

Menghormati. 
 

Peneliti           : Saran dan arahannya biasanya dalam hal apa ya? 
 

Adryan           :  Biasanya dalam hal ketelitian. Karena kita servis cenderung kesalahan atau 

kekurangan pada human error. Jadi kita perlu ketelitian juga kita menyampaikan 

apa yang disampaikan pelanggan. Jadi kita sebagai perantara pelanggan ke 

mekanik. Jadi apa yang dirasakan pelanggan, permintaannya bagaimana itu yang 

kita sampaikan ke mekanik. Karena tidak semua pelanggan menyampaikan ke 

mekanik langsung. 

Peneliti           : Bisa dijelaskan lebih detail ketelitian yang dimaksud misalnya dalam kasus apa? 

Adryan           : Karena ini bengkel mobil jadi mereka kan alat transportasi yang terus digunakan 

dan jaraknya jauh – jauh. Jadi kita mengutamakan jangann sampai ada kebocoran 

oli atau solar ketika memasang. Jadi yang utama dalam hal pemasangan alat dan 

ketelitian jangan sampai ada barang yang ketuker.  Karena bentuk komponennya 
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kan hampir sama. Jangan sampai tertukar, karena pelanggan kan tidak mungkin 

meneliti satu persatu. Jadi saya kasih petunjuk ini punya siapa. 

Peneliti           : Kemudian karyawan disini sendiri itu jobdescnya dibagi menjadi berapa bagian? 

Adryan           : Jobdescnya disini yang pertama yang melakukan pengetesan injecton pump, 

kedua  bagian  pengetesan  nozzle  atau  injector,  ketiga  bagian  penggantian 

komponen, keempat bagian bongkar pasang injection pump. 
 

Peneliti           : Dari keempat bagian tersebut, biasanya saran dan arahan anda lebih dalam hal 

pemasangan komponen atau untuk setiap bagian sebenarnya memberikan saran 

dan arahan ? 
 

Adryan           :  Untuk  yang  pertama  paling  menyampaikan  keluhan  pelanggan  saja  karena 

bagian tes tentu bagian yang paling penting. Jangan sampai salah penanganannya. 

Kalau yang nozzle paling saya cuman kasi komponen penggantian, jadi tidak 

terlalu memberikan arahan. Ketiga paling juga hanya memberikan komponen apa 

yang diganti. Jadi yang utama pengetesan dan keempat yaitu pemasangan. Tahap 

keempat ini kan merupakan hasil akhir yang dilihat konsumen. Jadi harus dicek 

sudah benar belum pemasangannya, jangan sampai ada kebocoran. 
 

Peneliti           :Kemudian terkait karyawan sendiri tentunya ada kompensasi. Apa yang anda 

ketahui  mengenai  kompensasi  karyawan  di  perusahaan  Bengkel  ASSA  Baru 

Diesel ini? 
 

Adryan           :Kompensasi saya  tau.  Kan  ada  laporan  laba  rugi  per  bulan.  Jadi  saya  tahu 

kompensasinya berapa per orang, kenaikannya. Jadi dari orangtua juga memberi 

akses untuk tahu, sehingga saya benar-benar tahu mengenai kompensasi itu. Jadi 

dalam kompensasi ada gaji pokok, yang didapat setelah satu tahun bekerja. 

Kemudian ada uang makan yang didasarkan kehadiran, ada absensi.  Uang makan 

didapat semua karyawan. Untuk gaji pokok diperoleh setelah bekerja selama satu 

tahun. Kemudian ada bonus yang didasarkan pengerjaan, jadi kita memberikan 

bonus berdasarkan berapa banyak injection pump yang dikerjakan, brapa banyak 

pengetesan nozzle, berapa banyak mobil yang masuk. Terakhir kita beri tunjangan 

dalam bentuk mengikutkan karyawan BPJS Tenaga Kerja. 
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Peneliti           : Untuk gaji pokok sendiri apakah berbeda satu dengan yang lain atau sama? 
 

Adryan           : Gaji pokok berbeda karena didasarkan senioritas, jobdesc nya. Jadi semakin dia 

lama bekerja, mendapat lebih. 
 

Peneliti           :Oke terimakasih atas waktunya, sudah meluangkan untuk wawancara kali ini. 

Mohon maaf bila mengganggu pekerjaan hari ini. 

Adryan           :Oke sama-sama. 

 

 
Mengetahui, 

 
 
 
 

 
Adryan Gunawan 
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Peneliti           :Selamat Pagi. Perkenalkan saya Edwin dari Universitas Katolik Soegijapranata 

jurusan manajemen. Saya hendak melakukan penelitian mengenai perencanaan 

suksesi Bengkel ASSA Baru Diesel Semarang. Apakah saya bisa meminta 

waktunya sebentar untuk melakukan wawancara? 
 

Adeline           :Silahkan. 
 

Peneliti           :Pertama, yang hendak saya tanyakan adalah apa yang menjadi tujuan dan harapan 

Anda di masa depan? 
 

Adeline          :Tujuan dan harapan. Tentu saja karena ini adalah sebuah bisnis keluarga, berarti 

bagaimana kelangsungan hidup perusahaan ini bisa bertahan bukan hanya sampai 

di generasi Saya, tetapi juga turun ke anak dan sebagainya. Terus berlanjut 

mengikuti perkembangan teknologi yang ada karena kelangsungan hidup 

perusahaan keluarga bukan hanya dari kelangsungan operasional saja tanpa ada 

inovasi. Harus tetap ada perkembangan dari bisnis keluarga itu sendiri, entah dari 

manajemennya atau dari proses perbaikan dan sebagainya, juga inovasi di bidang 

teknologi. Proses manajemen yang saya harapkan adalah lebih terkomputerisasi, 

bukan pemilik yang melakukan kegiatan administrasi perusahaan. Jadi ada 

karyawan yang menangani masalah itu. Dengan segala sesuatu yang lebih 

terkomputerisasi tentu pemilik dalam hal ini bagian manajemen, dapat lebih fokus 

pada kegiatan lain yang lebih berguna. Kemudian untuk proses perbaikan 

sebenarnya saya ingin memaksimalkan kinerja dua mesin tes. Karena sejauh ini 

ketika Bapak Parjimin sebagai mekanik senior sedang mengkalibrasi pompa 

injeksi, asisten merasa sungkan untuk mengerjakan mesin milik pelanggan 

selanjutnya,  walaupun  kepala  mekanik  kami  juga  sebenarnya  lebih  merasa 

terbantu jika kinerja kedua mesin ini bisa berbarengan. Namun selain itu yang 

menjadi kendala adalah karyawan yang jumlahnya sedikit. Seperti kemarin ketika 

kepala mekanik izin satu minggu karena ada keperluan keluarga di luar pulau, 

kami keteteran. Karena asisten, Mas Dedi harus membantu pekerjaan bagian lain 

seperti meminta komponen pengganti, ataupun membantu pemasangan komponen 

ke kendaraan. 



 

Peneliti           : Jadi lebih ke arah penambahan karyawan berpengalaman ya? 
 

Adeline          : Iya, karena jika karyawan barunya adalah karyawan yang masih lulusan SMK 

atau  STM, mereka  justru  akan  menghambat kinerja.  Mereka  akan  cenderung 

bertanya. 
 

Peneliti           : Dalam perbaikan tadi berarti sebenarnya sekarang ada satu mesin yang nganggur 

begitu ya ? 
 

Adeline          :  Sebenarnya dikatakan  nganggur juga  tidak.  Misalnya  ketika satu  mesin  tes 

digunakan, maka harus diratakan dulu solarnya di satu mesin untuk pengetesan. 

Mas  Dedy  sebagai  asisten  juga  sebenarnya  bisa,  namun  dia  lebih  banyak 

membantu bagian pembongkaran pompa injeksi sehingga jika satu pompa injeksi 

sudah dites, urutan berikutnya siap naik untuk dites. Jadi lebih butuh karyawan 

bagian pembongkaran pompa injeksi. 

Peneliti           : Kemudian untuk manajemen sendiri tadi berarti lebih ke tenaga administrasi ya? 

Adeline          : Iya, jika memang mau dikelola secara profesional kita harus punya kepercayaan 

lebih kepada karyawan. 
 

Peneliti           :Berarti Anda tetap bertujuan untuk fokus pada bisnis ini di masa depan ya? 

Adeline           :Iya. 

Peneliti           :Kemudian Bengkel ASSA Baru Diesel ini sendiri kan bengkel pompa injeksi. 

Apa yang anda ketahui tentang pompa injeksi ini? 
 

Adeline          :Pompa  injeksi  setau  saya,  berdasarkan  yang  saya  baca  dari  google,  juga 

pengamatan di lapangan, pompa injeksi adalah sebuah bagian dari mesin diesel 

yang cara kerjanya memang saling support dengan mesin dieselnya. Jadi ada 

pompa yang tujuannya adalah memompakan bahan bakar dan sistem kerja mesin 

diesel disini memang berbeda dengan mesin bahan bakar bensin atau premium. 

Diesel itu menggunakan tekanan yang besar kemudian dimampatkan supaya 

kemudian bahan bakar  itu  keluar dalam  bentuk butiran sangat  halus.  Karena 

tekanan yang sangat tinggi jadi solar disemprotkan hingga menjadi butiran butiran 

yang sangat halus sekali, nah itulah  yang nantinya akan menggerakkan kerja 

mesin. Untuk lebih detailnya Edwin bisa lihat di internet, atau bisa baca tulisan 

yang pernah saya buat di facebook. 
 

Peneliti           :Baik, jika tadi sudah membahas mengenai pompa injeksi, sekarang saya mau 

membahas   lebih   dalam   lagi   yaitu   mengenai   teknis   perbaikannya   sendiri 

bagaimana ya? 
 

Adeline          :Teknis perbaikan sebenarnya ada prosedur ketika pelanggan membawa pompa 

injeksi  kesini.  Apakah  dia  hanya  membawa  pompanya  saja,  atau  membawa 

kendaraannya di bengkel ini. Ketika pelanggan datang dengan membawa truk 

ataupun   mobilnya   kesini,   otomatis   prosedur   perbaikannya   adalah   dengan 
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membongkar dulu. Pertama sebelum dibongkar, dilakukan pengecekan terhadap 

kendaraan  mengenai  apa   yang  dikeluhkan.  Entah  asapnya  banyak,  putih, 

mesinnya pincang dalam arti banyak getaran, atau mesinnya susah hidup. Jadi 

sebenarnya keluhan di mesin diesel itu banyak. Kemudian setelah dicek mekanik 

sekiranya jika memang kendaraan itu butuh diturunkan pompa injeksinya maka 

akan dilakukan pembongkaran. Tetapi kalau setelah dicek ternyata kondisi 

mesinnya yang kurang bagus atau  klepnya  yang bocor, maka kami tawarkan 

kepada pelanggan apakah mau diperbaiki mesinnya dulu atau pompa injeksinya 

dulu. Karena mesin, klep, dan pompa injeksi adalah satu kesatuan. Jadi sebuah 

mesin  diesel  dapat  bekerja  optimal  kalau  kondisi  semuanya  baik.  Jadi  kalau 

kondisi mesinnya saja yang baik, kondisi pompa injeksinya kurang baik maka 

kinerjanya tidak akan maksimal. Begitu pula sebaliknya. Jadi semua harus sejalan. 

Itu   jika   mereka   membawa   kendaraannya.  Kalau   misalnya   mereka   hanya 

membawa pompa injeksi atau nozzle nya saja ya langsung kami tanya apa 

keluhannya. Setelah mereka menyampaikan keluhan, biasanya kami akan 

memberikan tanda terima bahwa barang itu sudah sampai disini. Sebagai bukti 

bahwa memang sampai ke tempat tujuan. Supaya ketika mereka melapor kepada 

bos atau pimpinan mereka, ada bukti bahwa barang sudah diserahkan ke Bengkel 

ASSA.  Setelah itu pompa injeksi atau nozzle akan dicuci untuk membersihkan 

kotoran-kotoran yang menempel. Selanjutnya baru dibawa ke ruang bengkel. Di 

ruang bengkel akan dicek lagi oleh mekanik kami apakah pompa injeksi tersebut 

bisa langsung naik ke mesin tes, namanya mesin untuk kalibrasi, ataukah harus 

dilakukan  pembongkaran dahulu.  Nah  kalau  misalnya  bisa  langsung  naik  ke 

mesin, berarti setelah dicuci langsung dites. Jadi kita bisa melihat berapa jumlah 

bahan bakar yang keluar dalam putaran rpm. Kemudian dilihat kondisinya. Suatu 

pompa injeksi dikatakan baik jika plungernya baik. Plunger adalah bagian dari 

pompa injeksi yamg fungsinya memompa bahan bakar ( solar ). Jika kondisi 

plunger lemah, maka kondisi pompa injeksi jelek. Maka butuh penggantian 

sparepart. Otomatis setelah dicek kondisinya, mesin diturunkan. Kemudian kami 

tanyakan  kepada  pelanggan. Apakah  mau  diganti  sparepart. Seandainya  mau 

diganti, kami akan mengajukan anggaran atau perincian biayanya. Tinggal nanti 

pelanggan mau  tidak.  Jika  mau  maka akan  kami  jelaskan  butuh penggantian 

sparepart yang mana saja. Begitu selesai dirakit nantinya akan kembali dites 

ulang. Dites ulang supaya tahu. Karena kan tetap butuh disetel. Jika sudah selesai 

baru kami laporan kembali kepada pelanggan bahwa pompa injeksi bapak atau ibu 

sudah selesai. Bisa diambil. Seperti itu prosedurnya. Sama sih dengan yang 

membawa kendaraan. Setelah dibongkar nanti kemudian juga akan dicuci, 

prosesnya sama. Dicuci kemudian apakah bisa langsung naik ke mesin atau tidak. 

Kalau tidak maka butuh dibongkar dulu, terutama jika ada keluhan bocor, macet. 

Kemudian apakah ada kerusakan di dalamnya. Jika ada berarti kami akan laporan 

lagi ke pelanggan. Nah jika sudah selesai, kondisinya baik maka akan kembali 
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dipasang di kendaraan. Kemudian dinyalakan untuk mengetahui apakah sudah 

menjadi lebih baik atau belum. 
 

Peneliti           :Dalam  pompa  injeksi  tersebut  tentu  ada  sparepart-sparepart  tertentu.  Yang 

hendak saya tanyakan adalah apa yang Anda ketahui tentang sparepart-sparepart 

tersebut? Serta apa saja kegunaan sparepart-sparepart tersebut? 
 

Adeline          :Sebenarnya untuk komponen pompa injeksi banyak. Seperti yang bisa dilihat 

disini, ada banyak. Nanti bisa difoto. Mulai dari karet, plunger dan lain-lain. 

Plunger itu yang berfungsi memompa bahan bakar solar supaya bisa naik lalu 

disemprotkan  ke  nozzle.  Nozzle  yang  nantinya  akan  mengabutkan  menjadi 

partikel lebih kecil. Kalau nozzle sebenarnya terpisah dari pompa injeksi, namun 

saling melengkapi. Jadi pompa injeksi dibagi menjadi dua. Yang pertama bentuk 

V  atau  rotary  sedangkan yang kedua jenis  in  line.  Kedua pompa injeksi  ini 

memiliki struktur yang berbeda. Jadi bentuknya saja sudah beda, jika in line kan 

sejajar  baut  bautnya  yang  disambungkan ke  selang  nozzle.  Kalau  rortary itu 

distributor jadi hanya ada satu kotak yang sebagai plungernya. Jika in line 

plungernya sejumlah lubang solar. Jika rotary dari satu plunger akan 

didistribusikan ke banyak selang. Komponen sparepartnya juga berbeda. Ada 

yang sama seperti noken as, tetapi bentuknya beda. Ada juga per plunger namun 

beda juga  bentuknya. Namun secara  konsep sama.  Jadi  dalam  komponen itu 

sangat banyak sekali. Ketika di bongkar, bisa saja ganti plunger, per, nomer as, 

masing-masing memiliki fungsinya sendiri. Selain itu setiap mobil memiliki 

komponennya sendiri, walaupun jenis komponennya sama. Misalnya antara 

mitsubishi dan Panther tentu komponen nya berbeda. Memang terus terang jika 

saya disuruh menjelaskan detail mengenai komponen yang ada di pompa injeksi, 

saya kesulitan. Tetapi paling tidak saya tahu garis besarnya. Harus tahu karena 

setidaknya  ketika  memberi  laporan  ke  pelanggan  harus  mampu  menjelaskan 

bagian apa saja yang rusak dan harus diganti. 
 

Peneliti           : Komponen apa saja yang ready stock disini ? 
 

Adeline          : Terutama yang umum dalam arti sering terjadi pergantian. Seperti ring, karet o 

ring, karet plunger, noken as, plunger. 
 

Peneliti           :Kemudian jika tadi dalam penjelasan awal terdapat dua jenis pompa injeksi. Nah 

untuk disini sendiri lebih banyak yang mana? 
 

Adeline           :Lebih banyak tipe in line. 
 

Peneliti           :Kemudian terkait penjelasannya kan menyinggung mengenai pelanggan. Saya 

hendak  menanyakan  bagaimana  cara  Anda  menjalin  relasi  dengan  pelanggan 

dalam hal administrasi data pelanggan serta keuangan? Juga dengan pemasok ya . 
 

Adeline          :Mengenai data pelanggan memang kami selalu merekap jumlah pompa injeksi 

yang masuk setiap harinya. Beserta keluhan yang mereka sampaikan kemudian 
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hasil setelah dites seperti apa. Penggantian sparepartnya apa saja. Supaya kami 

memiliki catatan historis mengenai pompa injeksi itu. Seringnya pelanggan 

mengatakan  bahwa  kondisinya  kok  seperti  ini  ya.  Namun  setelah  kami  cek 

datanya, ternyata sudah setahun yang lalu. Seringnya pelanggan merasa barusan 

saja diganti seperti ini, tetapi kok kondisinya jelek. Padahal ketika kami teliti lagi, 

kondisinya sudah setahun yang lalu. Malah pernah ada yang bilang setahun tetapi 

ternyata tiga tahun. Jadi pelanggan kadang merasa lupa bahwa mereka sudah 

pakai dalam kurun waktu yang cukup lama. Jadi mulai terekap secara komputer 

dengan excel. Data sederhana dari tahun 2008. 
 

Peneliti           :Berarti per klien sudah ada foldernya sendirikah? 
 

Adeline          :Tidak. Kami membuatnya per bulan, jadi supaya tahu setiap bulan jumlah pompa 

injeksi yang masuk berapa. Karena kalau kita buat folder, akan ada sangat banyak 

sekali pelanggan. Dalam satu bulan saja mungkin bisa masuk 50 pelanggan lebih 

yang berbeda. 
 

Peneliti           : Bentuk komunikasi yang bagaimana dan dalam hal apa yang anda jalin dengan 

pelanggan ? 
 

Adeline          :  Biasanya  dalam  hal  penagihan,  ataupun  untuk  konfirmasi  bahwa  butuh 

penggantian komponen, penawaran pergantian komponen ataupun memberi 

informasi bahwa kendaraan sudah selesai diperbaiki dan siap diambil. Biasanya 

saya berkomunikasi dengan cara SMS ataupun telepon. Ada juga lewat email 

untuk perusahaan besar dan birokrasinya lama seperti kemarin dari Astra Nissan 

butuh  pergantian  jumlahnya  cukup  banyak.  Dia  butuh  perincian  dan  minta 

diemail. 
 

Peneliti           :Untuk tadi yang Anda jelaskan mengenai kapan terakhir kali mereka mengecekan 

kendaraan mereka disini, itu bagaimana caranya? 
 

Adeline          :Jadi  dalam  sebuah  pompa  injeksi  terdapat  plat/  nomor.  Nah  masing-masing 

pompa injeksi memiliki nomor yang berbeda. Jadi begitu saya masukan nomor itu, 

pasti akan terlihat tanggal berapa masuk. Karena memang dibuatnya pertahun, 

pasti harus dilihat ada segel juga. Jadi ketika kami menservis sebuah pompa 

injeksi, itu ada segel yang kami beri kode tertentu. Jadi setiap tahun kodenya 

berubah. Jadi tujuannya supaya tahu. Misalnya kami membuatnya dengan huruf 

alphabet. Sekarang sudah sampai M kalau tidak salah. Jadi supaya kami tahu 

bahwa M berarti tahun 2016. 
 

Peneliti           :Berarti segelnya memang dari sini sendiri ya? 
 

Adeline          :iya. Untuk memudahkan kami mengecek. Pasti bengkel lain pun melakukan hal 

serupa, entah kodenya seperti apa. 
 

Peneliti           :Itu tadi kan khusus pompa injeksi. Jika part lain adakah kode seperti itu? 
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Adeline          :Sebenarnya yang agak sulit adalah nozzle. Jika dalam pompa injeksi kan ada 

segel, kemudian kami beri kawat. Jika kawat itu diputus berarti sudah hilang 

garansinya.  Kami  memberikan  garansi  lewat  segel  itu.  Ketika  segel  putus, 

otomatis kami akan mengatakan bawah ini sudah berubah setelannya. Kami tidak 

tahu  lagi  kondisinya seperti  apa.  Jadi  seandainya pelanggan mengatakan kok 

tenaganya masih kurang. Kami tidak bisa mengira-ngira berapa jumlah aliran 

solar yang harus ditambahkan untuk menyetel kembali. Akan menjadi berbeda 

ketika segelnya masih utuh, dan pelanggan komplain, kami bisa memperkirakan 

penyetelannya. 
 

Peneliti           :Berarti tadi selain ada semacam nomor khusus, kode khusus berbentuk alphabet, 

juga ada segel berbentuk kawat ya. 
 

Adeline          :Iya, makanya ketika nozzle itu sulit. Nozzle tidak bisa disegel. Kemudian cara 

membukanya juga  mudah,  jadi  bisa  saja  nozzle  seorang pelanggan  baru  saja 

diganti, kemudian dicopot oleh mekanik lalu ditukar dengan nozzle yang jelek 

juga tidak ada buktinya. Itu yang menbuat menjadi susah. Cuman catatan kami 

mengatakan bahwa dulu pernah ganti nozzle, tetapi kok kondisinya sudah jelek. 

Kita paling bisa lihat dari kondisi fisiknya saja. 
 

Peneliti           :Kemudian tadi kan dibahas sedikit mengenai garansi. Itu berapa lama ya? 
 

Adeline          :Garansi hanya satu bulan. Sebenarnya ketika sebuah pompa injeksi memang 

langsung  dipakai  setelah  diservis  dari  Bengkel  ASSA,  seharusnya  pelanggan 

sudah langsung tahu kondisinya menjadi lebih baik, sama, atau bisa jadi justru 

menjadi lebih buruk misalnya. Karena tidak semua pompa injeksi yang dibawa 

kesini langsung dengan kendaraannya. Terutama untuk genset kan tidak mungkin 

dibawa langsung seutuhnya. Jadi dibawa pompa injeksinya saja. Atau kapal, kan 

tidak mungkin kapalnya dibawa kesini. Atau juga alat berat, jadi hanya dibawa 

pompanya saja. Kadang mereka mengeluhkan kok masih asapnya banyak ya? 

Kami kembali bertanya apakah pemasangannya sudah tepat? Kalau ternyata tidak 

pas, atau orang mekanik biasa bilang timingnya tidak pas maka disitu 

kesalahannya. Karena belum tentu semua kesalahan pada penyetelan. Bisa jadi 

kurang pas di pemasangan. Yang menjadi susah adalah pompa injeksi yang telah 

diservis atau dikalibrasi disini kemudian didongkrokkan, dalam arti tidak langsung 

dipakai. Hanya sebagai cadangan saja. Kemudian baru dipakai 5 bulan kemudian. 

Terus terang garansi kan sudah habis, karena kami hanya memberi garansi satu 

bulan. Nah ini yang menjadi dilemma ketika berhubungan dengan pelanggan. 

Kami selalu mengatakan garansi dimana-mana hanya satu bulan. 
 

Peneliti           :Garansi satu bulan sendiri adalah standard untuk setiap bengkel atau bagaimana 

ya? 
 

Adeline           :Sama semua. 



 

Peneliti           :Kemudian tadi kan mengenai administrasi data pelanggan, sedangkan mengenai 

hubungan keuangan dengan pelanggan, maksudnya semacam pembayaran, 

penagihan bagaimana Anda menjalin relasinya ya? 
 

Adeline          :Untuk penagihan biasanya hanya untuk pelanggan yang sudah kami kenal dengan 

baik, kemudian yang rutin. Dimana dalam satu bulan dapat menservis pompa 

injeksi lebih dari satu. Dan biasanya mereka adalah yang memiliki perusahaan 

angkutan dalam jumlah cukup banyak. Dan mengenai penagihan biasanya satu 

bulan. 
 

Peneliti           :Untuk terminnya begituya? 
 

Adeline          :Iya termin pembayarannya. Kadang ada juga yang 2 minggu, dan biasanya untuk 

yang pembayaran secara tunai adalah pelanggan perorangan. Karena kan sifatnya 

pelanggan lepas. Dalam arti hanya punya satu kendaraan pribadi dan mungkin 

akan kembali lagi dalam waktu yang lama. Kan hanya satu kendaraan. Tentu akan 

menjadi   lain   jika   perusahaan   angkutan   atau   bengkel   umum.   Pasti   kami 

memberikan termin waktu, untuk menjalin relasi juga. Karena jumlah pompa 

injeksi yang diservis kan cukup lumayan. 
 

Peneliti           :Sedangkan dengan pemasok, bagaimana cara Anda menjalin relasinya terkait 

pembayaran? 
 

Adeline          :Pembayaran tetap sama. Kami juga mendapat termin tenggat waktu pembayaran 

tertentu. Dan biasanya pembayaran kami lakukan dengan transfer tapi ada juga 

bagian pemasarannya yang menagih ke kami. 
 

Peneliti           :Kemudian bagaimana cara Anda berkomunikasi untuk membangun relasi dengan 

pemasok maupun pelanggan? Khususnya dalam hal pemasaran karena ini kan 

bisnis jasa. 
 

Adeline          :Kalau untuk pemasok selama ini ketika kami pesan komponen pompa injeksi 

sering lewat telepon atau dengan BBM atau WA. Ketika butuh mengirimkan foto 

yang  mungkin  kami  sulit  menjelaskan  bisa  dikirimkan  foto  dulu  sebelum 

memesan. Kemudian kalau dengan pelangan, pemasaran justru dilakukan oleh 

pelangan yang sudah loyal. Dalam bisnis jasa, pelanggan loyal menjadi alat 

pemasaran yang cukup baik. Biasanya mereka akan menularkan kepuasan mereka 

kepada teman atau kerabat, sesama bengkel angkutan atau bengkel umum. Dalam 

bisnis jasa  mengutamakan servis, meskipun kami  tidak  bisa  menjamin 100% 

pelayanan kami, tapi kami selalu berusaha melakukan yang terbaik. Kami juga 

memberi kejujuran mengenai informasi dan komponen yang diganti kepada 

pelanggan. Kalau komponen rusak maka kami akan mengatakan sejujurnya bahwa 

kondisi komponen sudah jelek dan harus diganti. Apabila diganti pun kami akan 

membawakan komponen yang lama ke pelanggan. 
 

Peneliti           : Bisa disebutkan pelanggan rutinnya siapa saja ? 
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Adeline          : Beberapa bengkel resmi seperti Astra Izuzu, Sidodai Berlian, Hyno, PT Cemako, 

kemudian ada juga Karya Sirang serta beberapa bengkel umum seperti di 

Siliwangi, Majapahit juga ada. Ada juga beberapa perusahaan angkutan seperti 

Sodara Makmur, Jaya Transport. Ada juga perusahaan bis seperti PO Nugroho. 
 

Peneliti           :Baik  jika  tadi  sudah  banyak  membicarakan  pelanggan  loyal,  saya  sekarang 

hendak bertanya bagaimana cara Anda mempersuasi pelanggan baru? 
 

Adeline          :Pelanggan baru biasanya datang karena diberi tahu kenalan mereka. Karena pasti 

antar pelanggan memiliki relasi. Namun ada juga yang disarankan oleh bengkel 

resmi  maupun  bengkel  umum.  Jadi  memang  bisnis  jasa  itu  kelangsungan 

hidupnya  sangat  bergantung  pada  pelanggan  loyal,  yang  sudah  puas  dengan 

kinerja kami. 
 

Peneliti           :Lalu dari Bengkel ASSA Baru Diesel ini cara pemasarannya bagaimana ya? 

Tentunya untuk mendapatkan pelanggan ada pemasarannya. 
 

Adeline          :Jadi sebelum bengkel ini beroperasi di Industri II, lokasi kami memang lebih 

dalam.  Di  Industri  gang  16.  Untuk  itu  kami  cara  memasarkannya  datang 

membawa   pricelist   servis.   Kami   menceritakan   kelebihan   kelebihan   kami, 

misalnya kami sebagai bengkel resmi yang ditunjuk oleh dealer pusat dari Jepang, 

ada sertifikat resmi. Dan sekarang juga lokasinya luas, bisa untuk bongkar pasang. 

Jadi apabila tidak selesai aman. Karena ada juga bengkel yang tidak ada tempat 

bongkar pasang. Jadi ketika hujan atau belum selesai dibongkar takutnya ada yang 

hilang. Jadi lebih menawarkan sambil membawa daftar harga dan kartu nama. 

Biasanya kami mendatangi bagian servis kendaraan, perusahaan angkutan besar. 

Yang memiliki kendaraan minimal lebih dari lima. 
 

Peneliti           :Berarti modelnya semacam door to door ya? 
 

Adeline          :Iya benar. Jadi kami akan melihat di yellow pages, mencari perusahaan angkutan. 

Biasanya kami akan bertanya biasa servisnya dimana. 

Peneliti           :Kalau sekarang sendiri pemasarannya bagaimana ya? 

Adeline          :Sekarang kami sudah jarang melakukan itu. Ketakutan dari dalam kami sendiri 

ketika pelanggan yang masuk banyak kemudian proses perbaikan servis lama 

tentu menjadi kelemahan juga. Tentu orang jika servis tidak mau lama menunggu. 

Sekarang ini setiap hari selalu ada pompa injeksi yang masuk. Dari kami sendiri 

memang ingin yang masuk banyak, tetapi ketika yang mengerjakan tidak ada kan 

percuma. Sebenarnya dengan dua mesin servis yang ada, sudah lebih dari cukup 

untuk sekarang. Hanya saja beberapa bulan sebelumnya ada beberapa karyawan 

kami keluar dalam jumlah signifikan. Tentunya akan mempengaruhi jumlah 

pelayanannya. 
 

Peneliti           :Untuk pemasok sendiri bagaimana cara Anda berkomunikasi, menjalin relasi? 

Misalnya dalam hal bernegosiasi begitu 
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Adeline          :Kami sudah punya daftar pemasok, untuk menawar harga biasanya hanya lewat 

bbm,WA, ataupun telepon. Karena juga tidak ada sales dari pemasok luar kota. 

Jadi kami hanya memesan lewat telepon saja atau lewat WA. Dan mereka juga 

sangat percaya. Seperti tenggat termin pembayaran satu bulan, kami juga selalu 

tepat. Jadi itu menjadi bentuk kepercayaan. 
 

Peneliti           :Oke, kemudian tadi sudah sedikit dijelaskan mengenai pelanggan dan perbaikan. 

Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara Anda mengelola antrian pelanggan 

di Bengkel ASSA Baru Diesel ? 
 

Adeline          :Mengenai antrian, memang yang dikerjakan yang masuk dahulu. Namun tetap 

juga melihat kondisi pompa injeksinya sendiri. Apakah bisa langsung naik mesin 

atau  tidak.  Jika  langsung  bisa  naik  ke  mesin  maka  langsung  dikerjakan. 

Seandainya yang masuk urusan pertama ternyata butuh pembongkaran maka 

otomatis akan menjadi tertunda. Hanya saja kami tetap mengontrol apakah yang 

tadi  harus  dibongkar sudah  sampai  tahap  apa,  atau  membutuhkan pergantian 

sparepart apa. Ini dilakukan supaya kami bisa segera memberitahu pelanggan 

tersebut. Akan menjadi lain jika kami sudah memberitahu kerusakannya seperti 

ini,   pergantian   sparepartnya   seperti   ini,   pelanggan   menunggu   konfirmasi 

pimpinan. Atau mau mencari sendiri sparepartnya. Tentu akan terlewati. Bahkan 

kadang ada yang menunggu 2- 3 hari baru memberi keputusan. Akhirnya kan 

menjadi lama disini. 
 

Peneliti           :Berarti tadi tergantung kondisinya juga ya? 
 

Adeline          :Iya  bukan  dari  urutannya  saja.  Tetapi  kami  akan  terus  mengontrol  karena 

terutama untuk pelanggan luar kota, mekanik kami berpikir kan sudah jauh-jauh 

kesini. Jadi harapannya sehari selesai. Terutama untuk daerah pantura, kudus, pati, 

sragen. Kadang jika sudah dibawa kesini, jika kondisinya baik bisa langsung 

selesai jika antrian tidak banyak. Takutnya justru pelanggan yang telah datang 

lebih   dahulu   dan   bukan   dari   luar   kota   justru   tidak   dikerjakan   karena 

mendahulukan yang dari luar kota. 
 

Peneliti           :Berdasarkan pengalaman sendiri pernahkan sampai menolak pelanggan karena 

antriannya sudah padat? 
 

Adeline          :Biasanya  kami  tawarkan  pelanggan.  Apakah  mau  menunggu  dengan  antrian 

seperti ini atau bagaimana? Jika pelanggan mau menunggu ya kami terima. 

Biasanya keputusan pelanggan adalah menarik dulu, baru besoknya dimasukan ke 

bengkel kami.   Namun ada juga  yang memang jika bongkaran, sudah penuh 

sekail, tidak ada tempat lagi untuk memarkirkan kendaraan. Otomatis kami bilang 

maaf pak sudah penuh hari ini. Pernah kami menolak karena memang tempatnya 

sudah tidak cukup, dan tenaga kerjanya juga tidak mencukupi. 
 

Peneliti           :Kemudian bagaimana pengawasannya? 
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Adeline          :Biasanya kami mengontrol di ruang bengkel untuk mengetahui prosesnya sudah 

sampai mana. Ruang bengkel sendiri kami seting meggunakan kaca transparan 

sehingga pelanggan bisa melihat proses perbaikan. Ketika penggantian sparepart 

mereka juga bisa terus mengawasi. Jadi bukan ruang tertutup yang tidak bisa 

dilihat. 
 

Peneliti           :Terkait antrian pelanggan, Saya ada yang ingin tanyakan lagi. Dalam satu hari 

rata-rata sebenarnya berapa yang mampu ditampung? 
 

Adeline          :Kalau dikatakan ditampung kami harus melihat dulu dihari sebelumnya adakah 

sisa pekerjaan yang masih ada. Jika tidak ada sisa seharusnya bisa 10. Namun 

tergantung situasi dan kondisi pompa injeksi itu sendiri. Jika semua lancar saja, 10 

lebih  bisa.  Namun  kadang  kan  ada  pompa  injeksi  yang  macet  atau  butuh 

dibongkar. Kan berarti dibutuhkan lebih banyak waktu untuk mengerjakan pompa 

injeksi tersebut. 
 

Peneliti           :Kembali lagi mengenai data pelanggan. Tadi memang suda sempat dijelaskan 

mengenai   administrasinya.Yang   hendak   saya   tanyakan   sekarang   adalah 

bagaimana sih caranya mengelola pencatatan datanya? Dan juga stok barangnya 

bagaimana mencatatnya? 
 

Adeline          :Kami melakukan rekap setiap hari. Tinggal dimasukan saja nama pelanggan, 

keluhannya apa. Yang penting kami bisa menelusuri jejaknya apakah suatu pompa 

injeksi sudah pernah diservis atau belum. 
 

Peneliti           :Menurut tadi yang diinfokan, datanya ditulis dalam bentuk digital. Apakah ada 

backup nya? 
 

Adeline          :Backup nya dalam bentuk data tertulis. Kemudian juga ada data yang nantinya 

kami laporkan ke pusat setiap bulannya ke Denso Jakarta. Setiap bulan sudah 

dibentuk database sehingga setiap bulan kami mengirimkan laporan ke Jakarta. 
 

Peneliti           :Kemudian untuk stok barang bagaimana ya? 
 

Adeline          :Ada sparepart yang sering keluar dalam artian dipakai, namun ada juga yang 

jarang.  Biasanya  yang  komponen  sering  dipakai  kami  ada  persediaan  disini. 

Supaya ketika ada penggantian tidak menunggu lama. Namun untuk yang jarang 

dan  harganya  relative  mahal  biasanya  kami  memesan  dulu  lewat  telepon 

kemudian dikirim. Jadi ketika ada kerusakan kami tawarkan dulu ke pelanggan 

mau diganti tidak. Karena daripada kami menyediakan tetapi lama jualnya kan 

buat apa. 
 

Peneliti           :Kemudian  untuk  stok  barang  sendiri  pencatatannya  dengan  computer  atau 

bagaimana ya? 
 

Adeline          :Ia dengan komputer. Namun namanya saja perusahaan keluarga, sempat terjadi 

selisih antara catatan dan barang. 
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Peneliti           :Untuk stok barangnya sendiri juga dibuat backup dalam catatan manual? 

Adeline           :Untuk itu tidak. 

Peneliti           :Lalu mengenai laporan laba rugi. Untuk laporan laba rugi sendiri apakah Anda 

mengetahui detail dan mampu membuatnya? 
 

Adeline          :Iya, itupun kami membuat laporan laba rugi dalam bentuk laporan sederhana. 

Kan perusahaan jasa, otomatis menghitung laba rugi hanya pendapatan dikurangi 

biaya. Bukan seperti perusahaan dagang dimana kami harus menghitung harga 

pokok penjualan atau perusahaan manufaktur yang harus menghitung harga pokok 

produksi. 
 

Peneliti           :Lalu terkait pelanggan lagi. Apakah mereka sudah terbiasa menjalin komunikasi 

dengan Anda? 
 

Adeline          :Ada beberapa pelanggan yang ketika saya mengangkat telepon yang memang 

masih mencari pemilik, padal hanya menanyakan apakah pompa injeksi sudah 

jadi. 
 

Peneliti           :Lalu masih terkait perusahaan keluarga tadi, apakah Anda juga sudah terbiasa 

menjalin transaksi dengan pemasok? 
 

Adeline          :Biasanya saya ketika mencari suatu komponen akan menanyakan stok kepada 

pemasok hanya lewat bbm. Sejauh ini terjalin relasi yang cukup baik, terutama 

ketika pemilik sedang berhalangan. Saya mampu menjalin relasi yang baik dengan 

pemasok. 
 

Peneliti           :Berarti dengan pemasok tidak masalah, hanya dengan beberapa pelanggan masih 

ada yang mencari pemilik ya? 
 

Adeline          :Benar. Atau ada juga yang lebih mencari kakak saya karena ketika menawarkan 

jasa, yang datang kesana kaka saya sebagai pemasar. 
 

Peneliti           :Jika tadi sudah berbicara banyak mengenai pemasok dan pelanggan, sekarang 

saya akan mencoba menanyakan mengenai karyawan. Karyawan kan ada 

kompensasi. Nah seberapa jauh Anda mengetahui tentang kompensasi karyawan 

ini? 
 

Adeline          :Memang untuk perhitungan kompensasi karyawan beserta tunjangan lain, lebih 

banyak   saya   yang   menyiapkan.   Karena   saya   banyak   mengurus   bagian 

administrasi, termasuk kompensasi. Jadi otomatis setiap bulan yang menyiapkan 

saya sendiri. Jadi dalam kompensasi ada gaji bulanan, gaji mingguan, bonus, 

kemudian untuk karyawan yang relatif lama diberi tunjangan kesehatan dan 

keselamatan kerja dari Jamsostek dan BPJS Kesehatan. 
 

Peneliti           :Kembali mengenai karyawan, apakah karyawan itu sendiri mendengarkan dan 

melaksanakan arahan dari Anda? 
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Adeline          :Setau  saya  iya,  hanya  kadang  ketika  mengerjakan  sesuatu  kadang  mungkin 

mereka  beberapa  menggunakan  kehendak  mereka  sendiri.  Dalam  arti  lepas 

kontrol. Seperti dalam hal antrian pelanggan tadi misalnya. Mereka mendahulukan 

yang luar kota. Sering kami menegur juga ketika ada pelanggan datang bersamaan 

kemudian yang luar kota selesai lebih dahulu daripada yang dalam kota, kan akan 

muncul ketidakenakan hati. Pernah juga sebelumnya sama-sama dari luar kota, 

dan kebetulan sekampung, jadi saling kenal. Ternyata yang satu didahulukan. Dan 

ketika saya serta pemilik menegur, mereka mengatakan salah prosedur. Mereka 

tidak tahu bahwa keduanya sama-sama menunggu. Yang masuk lebih awal juga 

menunggu. Kami selalu menekankan bahwa jika memang ada kondisi tertentu 

yang mengakibatkan sebuah pompa injeksi tertunda pengerjaannya tidak masalah. 

Tetapi jika sama-sama siap dikerjakan, kerjakan sesuai dengan mana yang masuk 

terlebih dahulu. 
 

Peneliti           : Biasanya dalam hal apa ya saran dan arahan yang diberikan ? 
 

Adeline          :  Dalam  hal  antrian  pelanggan,  mana  yang  harus  dikerjakan  lebih  dahulu. 

Kemudian  mengingatkan  keluhan  dari  pelanggan  ke  mekanik,  agar 

penanganannya tepat. Saya juga memberi arahan dalan hal penggantian komponen 

dimana saya yang pro aktif memberikan komponen pengganti kepada mekanik. 
 

Peneliti           :Kemudian disini terkait antrian pelanggan, menurut saya cukup menarik untuk 

dibahas lebih dalam. Apakah ada semacam nomor antrian? 
 

Adeline          :Tidak ada. Sempat kami menuliskan jam masuk ketika pompa injeksi itu datang, 

supaya bisa mengontrol mana yang datang lebih dahulu dikerjakan. Pernah ada 

beberapa pelanggan telepon menanyakan apakah tempatnya kosong. Terutama 

mereka yang membawa truk atau kendaraan besar. Saya katakan                bnnb 

kosong pak. Bisa langsung berangkat.Namun jika dalam perjalanan ada kendaraan 

lain yang datang lebih dahulu, kami mengutamakan yang datang. 
 

Peneliti           :Baik terimakasih atas waktunya, maaf bila mengganggu pekerjaan hari ini. 

Adeline           :Oke, sama-sama. 

 

 
Mengetahui, 

 
 
 
 

 
Adeline Gunawan 
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Transkripsi Wawancara Penelitian 
 

“ Perencanaan Suksesi Bengkel ASSA Baru Diesel Semarang “ 
 

Biodata narasumber 
 

Nama                                              :  Assadullah 
 

Tempat,Tanggal Lahir                  :   Semarang 10 Juli 1976 
 

Posisi / Jabatan                              :   Mekanik Senior 
 
 

 

Peneliti        : Selamat pagi Pak. Saya dari Unika Soegijapranata jurusan Manajemen. Nama saya 

Edwin. Saya hendak melakukan penelitian mengenai perencanaan suksesi bengkel 

ASSA baru diesel Semarang. Nah, bolehkah meminta waktunya sebentar untuk 

wawancara ? 
 

Assadullah   : Boleh mas. Silahkan. 

Peneliti        : Dengan Bapak siap 

Assadullah  : Bapak Assadullah. 

Peneliti       : Bapak Assadullah ya. 

Assadullah  : Iya. 

Peneliti       : Disini Bapak sebagai karyawan senior. Nah, Saya hendak menanyakan mengenai 

tujuan  dan harapan Bapak sendiri di masa depan itu apa ya ? 
 

Assadullah  : Untuk bengkel ini atau untuk sendiri ? 
 

Peneliti      :Iya untuk sendiri. Maksudnya kedepannya itu ada rencana untuk membuka usaha 

sendiri atau tetap disini ? 
 

Assadullah  :Kalau kemungkinan, kalau memang ada uang ya mungkin bisa buka sendiri. Tapi 

kalau untuk selanjutnya bisa mensejahterakan keluarga ya bisa saja saya disini 

terus. 
 

Peneliti         :  oh begitu ya. 

Assadullah    : Iya. 

Peneliti         : Kalau harapan usaha sendiri untuk bengkel ini ? 
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Assadullah    :Usaha sendiri untuk bengkel ini belom terpikirkan. Ada keinginan,  tetapi terlalu 

mahal biayanya. Terlalu banyak. Jadi kemungkinan untuk selanjutnya masih dalam 

angan-angan. 
 

Peneliti         :Tetapi dari Bapak sendiri kalau suatu saat ingin membuka usaha sendiri ? 

Assadullah   : Iya. 

Peneliti           :Kemudian, sejauh ini tentunya dalam operasional bengkel kan ada arahan dari 

anak  pemilik.  Bagaimana  tanggapan  Bapak  terhadap  saran  dan  arahan  anak 

pemilik selaku suksesor dari bisnis ini mengenai kinerja Bapak ? 
 

Assadullah      : Kalau memang untuk karyawan itu mengembangkan masalah bengkel ini dari .. 

Peneliti           :Anak pemilik. 

Assadullah      :Anak pemilik sendiri. 

Peneliti           :Arahannya bagaimana Pak ? 

Assadullah      :Arahannya dari pemilik atau dari saya sendiri ? 
 

Peneliti           :Dari pemilik untuk karyawan, jadi untuk Bapak itu, menurut Bapak sudah tepat ? 

Maksudnya   dalam   mengarahkan   operasional   bengkel   ini.   Misalnya   harus 

prosesnya ini dulu atau kesini dulu, apakah sudah tepat atau belum arahan- 

arahannya, nasihatnya gitu ? 
 

Assadullah     :Arahannya kalau  memang masalah  dalam  kerjaan  sendiri  masih  kurang  lah. 

Maksudnya ini masih bertahap. Masih dalam proses lah. Jadi tidak monoton,nanti 

ada pengembangan lain arahan-arahan itu tadi. Masalah kecil juga diseimbangkan 

dengan kinerja. Disesuaikan dengan kerjaan. Kekurangan yang dimaksud adalah 

dari bagian penerimaan barang, yang mana yang didahulukan masih ribet. 

Kemudian untuk pengerjaan juga belum tahu, lalu arahan juga masih kurang 

dalam hal instruksi. Biasanya dalam pergantian sparepart ataupun mana yang 

didahulukan. Jadinya kami bingung mengerjakan yang mana dahulu. 
 

Peneltiti          : Kekurang dalam hal instruksi dan informasi itu berarti ke pelanggan atau ke 

bapak ? 
 

Asadullah      : Keduanya, karena konsumen biasanya mengira bahwa kok milik dia tidak 

dikerjakan. Padahal sudah dicek, dikerjakan tetapi butuh penanganan khusus yang 

butuh waktu. Sedangkan karyawan sendiri kurang dberi instruksi mana dulu mesin 

pompa injeksi yang harus dikerjakan. 
 

Peneliti           :Menurut Bapak sendiri sejauh ini saran dari anak pemilik sudah membantu ya 

tapi ya ? 
 

Assadullah      :Iya sudah membantu walaupun masih ada kekurangan paling sedikit saja. 
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Peneliti           :Kalau menurut Bapak sendiri, ini kan anak pemilik ada dua, yang lebih banyak 

memberikan saran dan arahan itu yang mana Pak? Berimbang atau lebih banyak 

anak pertama ? 
 

Assadullah      :Maksudnya dari dua anak itu tadi? 
 

Peneliti           :Iya, yang memberikan arahan ke karyawan-karyawan. 

Assadullah      :Lebih ke anak yang cewek. Lebih jelas, lebih masuk akal, lebih realistis lah. 

Peneliti           :Oke. Untuk anak pertama sendiri kurang memberikan arahan , lebih banyak 

memantau proses perbaikan atau sesekali juga memberikan arahan ? 
 

Assadullah     :Ya mungkin dari anaknya sendiri saya kira juga mungkin dari orangtuanya juga 

bisa. Memberikan saran kemudian disampaikan pada karyawan. 
 

Peneliti           :Berarti sejauh ini yang Bapak rasakan adalah lebih mudah dipahami dan realistis 

dari yang anak kedua, yang cewek ya. Cuman keduanya sama-sama sudah 

memberikan arahan, membantu begitu ya? 
 

Assadullah      :Iya. 
 

Peneliti           :Terimakasih waktunya Pak. Maaf mengganggu pekerjaan hari ini. 

Assadullah      : Iya sama-sama mas. 

 

 
Mengetahui, 

 
 
 
 

 
Assadullah 
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Transkripsi Wawancara Penelitian 
 

“ Perencanaan Suksesi Bengkel ASSA Baru Diesel Semarang “ 
 

Biodata narasumber 
 

Nama                                             :   Parjimin 
 

Tempat,Tanggal Lahir                  :   Grobogan, 1 Mei 1967 
 

Posisi / Jabatan                              :   Mekanik Senior 
 
 

 

Peneliti           :Saya Edwin dari Unika Pak. 

Parjimin          :Dari? 

Peneliti           :Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, jurusan manajemen. Saya  mau 

mengadakan  penelitian  mengenai  perencanaan  suksesi  Bengkel  ASSA  Baru 

Diesel Semarang. 
 

Parjimin          :Apa itu suksesi ? 
 

Peneliti           :Jadi kalau dalam bisnis keluarga itu kan tentunya orang tua suatu saat akan 

meneruskan   bisnisnya   kepada   anak-anaknya.   Nah,   disini   saya    hendak 

menanyakan beberapa pertanyaan terkait karyawan senior dalam Bengkel ASSA 

Baru Diesel ini. Kan tentunya peran karyawan juga mempengaruhi dari proses 

suksesi itu sendiri, karena nantinya karyawan senior ini juga pasti banyak 

membantu anak-anak dalam menjalankan operasional bengkel. Hal pertama yang 

hendak saya tanyakan , apa yang menjadi harapan Bapak di masa depan ? 
 

Parjimin         : Ya namanya orang tentunya ingin kedepannya hidupnya lebih sejahtera pasti. 

Sampai hari tuanya nggak miskin. Kan kadang ada orang kerjanya enak, sesudah 

pensiun kekurangan ekonomi. Inginnya purna tugas pun serba kecukupan. Entah 

yang mencukupi siapa kita nggak tau. Rezeki itu ngga cuma disini kan. Bisa 

selanjutnya dari orang lain kita nggak tau juga. Intinya orang hidup itu berharap 

hari tuanya bahagia. Poinnya itu. Kalau perlu dunia akhirat bahagia. Dah itu aja. 
 

Peneliti           :Di masa depan belum terpikirkan untuk usaha sendiri ya berarti Pak? 
 

Parjimin         :Saya nggak mikir sampai situ. Kerja itu yang penting suasana kerja nyaman dan 

kebutuhan kecukupan. Jadi suasana kerja nyaman dalam artian peraturannya tidak 

ketat.  Bukan  disiplin  kaku  tetapi  disiplin  bijaksana  yang  luwes,  fleksibel. 

Misalnya telat sedikit, ada gangguan ban bocor bisa memahami. 
 

Peneliti           :Kalau dua itu sudah tercukupi sudah cukup ya Pak ? 
 

Parjimin         :Iya. Salah satu nggak tercukupi baru orang mikir. Nyaman tapi kurang terus. 

Mungkin  cari  tempat  lain  atau  alih  usaha.  Orang  harus  radikal,  melakukan 



 

perubahan. Saya pikir kalau situasi kerja nyaman dan kebutuhan cukup, pasti 

orang kerasan. 
 

Peneliti            :Berarti sejauh ini sudah merasa nyaman disini ya Pak? 
 

Parjimin            :Iya, sampai saat  ini. Nggak tau  kedepannya. Karena bisa berubah. Artinya 

berubah seperti ini, wah mendadak kebutuhan saya banyak sekali, disini tidak 

mencukupi. Atau kebalikannya,sebetulnya kebutuhan saya biasa saja tetapi disini 

kayaknya sudah ngga pakai. Sampai saat ini tidak ada masalah, tinggal saling 

menjaga saja. 
 

Peneliti           :Menjaga supaya saling nyaman begitu ya Pak? 
 

Parjimin          :Iya benar. Kalau ngga nyaman, ngga mungkin saya bertahan 16 tahun. 

Peneliti           :Bapak sudah dari pertama ya? 

Parjimin         :Dari pertama, orang pertama Saya. Itu bukti, selama masih cukup dan nyaman, 

oke. 
 

Peneliti             :Pertanyaan kedua Pak. Bagaimana tanggapan Bapak terkait kalau anak dari 

pemilik memberikan saran dan arahan, apakah sudah oke? 
 

Parjimin            :Saran itu semuanya bagus. Bahkan kritik yang sifatnya kita kurang cocok aja, 

sebetulnya baik juga. Nggak ada masalah, kita itu terbuka. Orang ngga bisa 

mokong pendapatnya sendiri. Pendapat orang lain juga bisa kita pakai. Karena 

kalau kita hanya melhat diri sendiri tidak cukup. Secara umum masih kurang ya 

kita perlu masukan juga. Jangankan anak, orang luarpun kita terima kok. Orang 

luar  itu  maksudnya  orang  dandan.  Tidak  mesti  harus  keluarga.  Ngga  ada 

masalah. Orang ngasi masukan itu siapa saja boleh. 
 

Peneliti             : Saran dan arahan dari anak pemilik dalam hal apa contohnya ? 
 

Parjimin            : Dalam hal waktu dalam arti  pengerjannya dilakukan sesuai urutan mana dulu 

pelanggan yang datang. Tetapi itu tidak bisa berlaku 100 %, karena jika 

barangnya  banyak  masalah  dan  harus  mengalami  pembongkaran  yang  lama 

maka tidak bisa naik tes duluan. Sementara mungkin mesin berikutnya sudah 

bisa naik tes duluan ya dites duluan. Ini untuk menghindari kesan wah digarap 

keri soale rak  dikei duid sih. Kita jelaskan bukan masalah ada uang atau tidak 

mas, semua saya kerjakan dengan sungguh – sungguh. Kan penanganan satu 

bospom dengan yang lain berbeda. 
 

Peneliti             :Sejauh ini, saran dan arahan dari anak pertama atau kedua yang lebih banyak 

membantu memberikan arahan ? 

Parjimin            :Maksudnya antara Mas Adrie dan Mba Adeline? 

Peneliti             :Iya Pak. 
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Parjimin            :Sebetulnya sama aja.  Sering memberi masukan. Namun Mas Adrie kadang 

memberi masukan ketika kerja. Sementara Mba Adeline ketika resmi.  Pada 

dasarnya saya bisa menerima pendapat orang lain. Nggak masalah, sama saja. 

Tergantung nanti yang paling enak yang mana. Kan saya pelaksana kerjanya. 

Intinya biar bengkel ini semakin baik semakin maju. 

Peneliti             :Sejau ini tapi sudah oke Pak saran-sarannya? Atau mungkin ada yang kurang? 

Parjimin            :Nek saya sing ngrasano. Kan orang tergantung penerimaan to mas. Artinya 

begini kalau orangnya ngga seneng dikasi masukan ya bilangnya rewel. Wong 

kok senenge ngajari. Kalau saya itu ndak. Mau saya pakai apa ngga kan 

tergantung saya. Masukan itu kan bagian dari perhatian. Saya hargai. Dengan 

siapapun saya paling ngga ada masalah. Yang penting bekerja dengan baik, 

orang dandan iso mari, dapet uang. Poinnya itu ada orang dandan iso nggarap 

rak ? Nek iso nggarap dengan baik, mbayare wajar ngga kemahalen, wong 

seneng,  pasien  banyak,  dapet  uang  kan  sudah  poinnya  itu.  Sing  kerjo  iso 

nggarap, entuk duid sudah. Tiwas situasinya bagus, saling menghormati dan 

sebagainya tapi raiso nyambut gawe, gawean raiso ngatasi,wong akhire ASSA 

saiki garapane elek. Poinnya satu, kerja yang baik dulu, dapat uang, kan tinggal 

mengatur keseluruhannya. Karyawan wajar, berkecukupan maksudnya. 

Masalahnya kan ada yang ngga cocok. Rumongsone wes kerjo apik, bayarane 

kok kurang. 
 

Peneliti           :Oh ada yang seperti itu ya Pak? 
 

Parjimin         :Ada,  semua  kan  tergantung  orangnya.  Ono  sing  nrimonan,  ono  sing  rak 

trimonan. Kalau Anda merasa mampu bekerja dengan baik, mau pindah silahkan. 

Tanya saja Pak Bambang. Tawaran masih ada, artinya dari dulu sampai sekarang 

orang ngajak saya kerja itu ada. Bayarannya lebih dari sini, pasti. Tapi saya belum 

tertarik. Bayaran itu bukan masalah. Yang penting itu tadi suasana kerja dan 

mampu memenuhi kebutuhan. Nek kene butuh tapi tidak mencukupi, ndelalah 

ada orang ngajak kerja ya apa boleh buat. Sudah, apalagi? 
 

Peneliti           : Pengalaman kerja nya sebelum disini dimana saja pak ? 
 

Parjimin         : Saya di Wonosobo setengah tahun sebagai teknis, Fortuna 6 bulan, dan 13 tahun 

di Brebes. Semua sebagai teknisi bospom. 
 

Peneliti           : Pendidikan terakhirnya apa pak? 

Parjimin          : STM di SMK / SMK Pembangunan. 

Peneliti           :Itu saja Pak, sudah cukup. Makasih atas waktunya. Maaf mengganggu pekerjaan 

hari ini. 
 

Parjimin         :Saya kira omongan saya itu, untuk siapa saja hampir sama. Paling beberapa orang 

ada yang lebih keras lagi. Kalau saya kan lihat situasi. Kalau saya kan mungkin 
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sudah cukup. Kalau nggak gitu kan gak mungkin awet saya. Sudah pergi dari 

dulu. Tetapi kan saya sampai sekarang masih bertahan. Mudah-mudahan 

kedepannya semakin baik. Mensyukuri, kerja karyawan kan harus ada timbal 

balik. Jika karyawan ngepeng, manajemen mengikuti ya oke. Tapi jika statis tidak 

ada perubahan, lo kene kerjo ngepeng kok perhatiane malah menurun dari yang 

dulu-dulu. Kan berarti ada masalah. Kalau masih berimbang terus, berarti tidak 

ada masalah. Berimbang berarti kinerjanya baik, kerja kerasnya juga baik 
 

Peneliti           :Kalau  sejauh  ini  Bapak  selaku  karyawan  senior  apakah  juga  memberikan 

pelatihan kepada karyawan yang lain? 
 

Parjimin         :Dari  dulu.  Siapapun.  Kalau  nggak,  nggak  bisa  kerja.  Semuanya  dari  nol. 

Termasuk yang Dul senior. Bukan dari nol tapi ya kelas satu atau kelas dualah. 

Namun basicnya masih lemah. Cuman saya sendiri yang pengalaman. 
 

Peneliti           :Bapak yang mendidik yang lain ya? 
 

Parjimin         :Iya.  Tetapi  tidak  semuanya  saya  yang  mengajarkan,  kan  ada  tingkatannya. 

Ibaratnya SMP mengajari SD, dan SMA mengajari SMP. Pada dasarnya semua 

dari nol untuk Bospom, meskipun SMK. Tidak ada yang bisa kerja kalau tidak 

diajari. Karena Bospom itu unik. Membutuhkan analisa karena dipakai untuk 

mesin dan kaitannya dengan mesin, dan settingannya bervariasi. Ada komposisi. 

Barang sama, tetapi buat apa dulu? Mobil? Mesin Genset? Mesin Pompa Air? 

Setelannya nggak statis nggak monoton. Sekali disetel belum tentu jadi. 
 

Peneliti           :Kemudian pertanyaan terakhir Pak. Apakah selama ini Bapak juga diikutkan 

pelatihan oleh pemilik? 
 

Parjimin         :Nek Saya sebenernya diikutkan atau tidak, itu ngga penting. Lebih baik yang lain 

ikut, nanti kalau dapat ilmu saya dikasi tahu. Kan rugi waktu buat saya. Masak 

harus yang senior. Yang lain saja belajar, kalau dapat ilmu temennya dikasih tau, 

begitu saja. 
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Peneliti           :Sejauh ini setiap tahun ada Pak? 
 

Parjimin         :Dua tahun sekali. Kalau saya yang berangkat, saya rugi. Seminggu disana saya 

dapat kerjaan berapa? Yang nangani orang lain kan keteteran. 
 

Peneliti           :Karena yang tahu lebih banyak Bapak ya? 

Parjimin          :Iya. Perusahaan rugi, saya sendiri juga rugi. Yasudah, Saya kerja dulu mas. 

Peneliti           :Baik Pak, terimakasih banyak ya. 
 

Mengetahui, 
 
 
 
 

 
Parjimin 
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Form Data Pelanggan Bengkel ASSA Baru Diesel November 2016 
 

 
ID 

 
User Category 

 
User Name 

 
Licence Plate No 

 
Bland 

Vehicle 
Bland 

 
Model Name 

 
Type 

Actual Complaint from 
Customer 

21143 End User Bp. Ali  DENSO Other Hino Dutro IN-Line  
 

21144 
 
End User 

 
Bp. Adi 

  
Zexcel 

 
Other 

Cummins 6 
Cyl 

 
IN-Line 

 
susah hidup, bocor oli 

21145 End User Agung Abadi  Zexcel Other Elf IN-Line pincang 
 

21146 
 
End User 

Mitra 
Perdana 

  
DENSO 

 
Other 

 
Hino MA 

 
IN-Line 

 

21147 End User Bp. Agus H 1706 ZC DENSO Mitsubishi L300 VE asap putih 
 

21148 
 
End User 

Bumi 
Pratama 

  
Zexcel 

 
Other 

 
Dozer 6 Cyl 

 
IN-Line 

 
asap putih 

 
21149 

 
End User 

 
Bp. Yanto 

  
Zexcel 

 
Other 

Cummins 6 
Cyl 

 
IN-Line 

 
boros, tidak ada tenaga 

21150 End User Bp. Wandi  DENSO Mitsubishi Fighter IN-Line tidak ada tenaga 
 

21151 
General 
Garage 

 
Teguh Jaya 

 
H 1708 SH 

 
Zexcel 

 
Other 

 
Panther 2.5 

 
VE 

 
kalibrasi 

21152 End User Bp. Yanto H 8978 NL Zexcel Other Renault VE  
21153 End User ATLAS ES  Zexcel Other Elf VE tidak bisa hidup 
21154 End User Bp. Agus  Zexcel Mitsubishi 8 DC IN-Line bocor solar 
21155 End User Bp. Arif  Zexcel Other Yanmar IN-Line kalibrasi 

 
21156 

General 
Garage 

 
Bkl. Dinar 

  
DENSO 

 
Daihatsu 

 
Taft 

 
VE 

 
bocor solar 

21157 End User Bp. Yitno  DENSO Mitsubishi L300 VE kalibrasi 
21158 End User Bp. Puguh  Zexcel Mitsubishi 6D 22 IN-Line  
21159 End User Teguh Jasa  Zexcel Other Cummins VE oli campur solar 
21160 End User Bp. Ismanto  Zexcel Mitsubishi 8 DC IN-Line  
21161 End User Djati Agung  Zexcel Other Hino 8 cyl IN-Line bocor solar 
21162 End User Hidup Baru BA 9951 BI Zexcel Ford  VE asap putih 
21163 End User Bp. Yanto  Zexcel Ford  VE kalibrasi 
21164 End User Bp. Eko H 1924 DF Other Other FAW IN-Line kalibrasi 
21165 End User Bp. Dodok  Zexcel Mitsubishi Selep IN-Line asap putih, tidak ada tenaga 
21166 End User Bp. Syukur  DENSO Other Forklift VE asap putih, tidak ada tenaga 
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21167 End User Bp. Samali H 1435 NA DENSO Mitsubishi PS IN-Line bocor oli + solar 
21168 End User NN S 8987 H Zexcel Other Elf IN-Line kalibrasi 
21169 End User Bp. Yoso  DENSO Other Hino NA IN-Line  
21170 End User Podo Rukun  Zexcel Other Komatsu IN-Line kalibrasi 
21171 End User Bp. Yanto  DENSO Daihatsu Delta VE  
21172 End User Bp. Nanda B 9802 UEH Bosch Mercedes OH Prima IN-Line susah starter, boros 

 
21173 

 
End User 

 
Bp. Pri 

  
Zexcel 

 
Other 

Holden 
Gemini 

 
VE 

 

 
21174 

 
End User 

Putra 
Palagan 

 
H 1529 BC 

 
DENSO 

 
Mitsubishi 

 
PS 120 

 
IN-Line 

 
oli campur solar 

 
21175 

 
End User 

 
Bp. Eko 

  
DENSO 

 
Toyota 

Rino 
Intercooler 

 
IN-Line 

 
kalibrasi 

21176 End User Bp. Fariqin K 1727 SV DENSO Mitsubishi L300 VE kalau panas susah hidup 
21177 End User Bp. Ridwan H 1929 KP DENSO Mitsubishi L300 VE bocor solar 
21178 End User Bp. Chandra  Other Other Perkins 6 Cyl VE kalibrasi 
21179 End User Langsa  DENSO Other Hino Louhan IN-Line  
21180 End User Bp. Nowo  DENSO Daihatsu Taft VE  
21181 End User Bp. Ulin  DENSO Other Hino MA IN-Line kalibrasi 

 
21182 

 
Car Dealer 

PT. Astra 
Isuzu 

  
Zexcel 

 
Other 

 
Panther 2.5 

 
VE 

 
kalibrasi 

21183 End User P.O Harum  Bosch Mercedes Mercy/T IN-Line kalibrasi 
21184 End User Bp. Muslimin  Bosch Mercedes OF IN-Line gas tidak stabil 
21185 End User Tugu Beton  Other Other Yanmar IN-Line  
21186 End User Sido Rukun  Bosch Mercedes Mercy/T IN-Line kalibrasi 

 
21187 

 
End User 

Bp. 
Muksimin 

  
DENSO 

 
Mitsubishi 

  
IN-Line 

 

21188 End User Bp. Mustofa  Other Mitsubishi 6D 22 IN-Line tenaga kurang 
 

21189 
 
End User 

Bumi Nur 
Cahya 

  
DENSO 

 
Mitsubishi 

 
6D 16/T2 

 
IN-Line 

 
kalibrasi 

21190 End User Pualam Mas  DENSO Other Hino Louhan IN-Line  
21191 End User Podo Rukun  DENSO Other Begu 6 Cyl IN-Line kalibrasi 
21192 End User Morodadi H 1860 GS DENSO Mitsubishi Intercooler IN-Line tidak ada tenaga, asap putih 

 
21193 

 
End User 

Mang 
Engking 

 
H 9362 DF 

 
DENSO 

 
Toyota 

 
Kijang 

 
VE 

 
bocor 
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21194 End User Teguh Jasa  Zexcel Other Begu 6 Cyl IN-Line susah hidup, asap putih 
21195 End User Bp. Slamet  Zexcel Other Komatsu IN-Line tidak bisa digas 
21196 End User Bp. Solikin  Bosch Mercedes  IN-Line  
21197 End User Bp. Bayu  DENSO Toyota Rino HT IN-Line  
21198 End User Bp. Muslimin  Bosch Mercedes Mercy/T IN-Line  
21199 End User DK  DENSO Other Hino Louhan IN-Line  
21200 End User Bp. Wandi  DENSO Other Hino Louhan IN-Line tidak ada tenaga 

 
21201 

 
Car Dealer 

PT. Sidodadi Berlian 
Motors 

  
DENSO 

 
Mitsubishi 

 
PS 100 

 
IN-Line 

 
kalibrasi 

21202 End User Langsa H 1888 DR Zexcel Mitsubishi 6D 16/T IN-Line asap putih 
 

21203 
 
Car Dealer 

PT. Sidodadi Berlian 
Motors 

  
DENSO 

 
Mitsubishi 

 
L300 

 
VE 

 
kalibrasi 

21204 End User Bp. Bowo  Zexcel Other Cummins IN-Line  
21205 End User SSP  DENSO Other Hino Louhan IN-Line kalibrasi 
21206 End User Bp. Tomi  Zexcel Mitsubishi Kuda VE bocor 
21207 End User Bp. Satriyo AD 8404 PS Zexcel Mitsubishi Kuda VE boros, tenaga kurang 

 
21208 

 
End User 

 
Bp. Sunar 

  
Zexcel 

 
Mitsubishi 

 
Kapal 

 
IN-Line 

boros, tidak ada tenaga, asap 
banyak 

21209 End User Bp. Sunar  Zexcel Mitsubishi Kapal IN-Line kalibrasi 
21210 End User Bp. Sunar  Zexcel Nissan GNZ 8 Cyl IN-Line kalibrasi 
21211 End User Teruna Gema Nusa H 1749 WS DENSO Mitsubishi L300 VE kalibrasi 

 
21212 

 
End User 

 
BCK 

  
Zexcel 

 
Other 

Hino FM 
320/TI 

 
IN-Line 

 
kalibrasi 

21213 End User HIRA I H 1549 RH DENSO Mitsubishi PS 100 IN-Line pagi susah hidup 
21214 End User Bp. Andi H 1548 MG DENSO Mitsubishi PS 120 IN-Line tidak ada tenaga 
21215 End User BPC H 1803 ZS DENSO Mitsubishi L300 VE  
21216 End User Bp. Syukur  Zexcel Other Forklift VE  
21217 End User Bp. Har  Bosch Mercedes Mercy/T IN-Line kalibrasi 
21218 End User HIRA II  Zexcel Nissan  IN-Line  

 
21219 

 
End User 

 
AKR 

 
B 9744 AU 

 
DENSO 

 
Other 

Dutro 
Intercooler 

 
IN-Line 

 
tidak bisa stationer 

21220 End User Bp. Gunawan  Zexcel Other Elf IN-Line  
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21221 End User Bp. Sumarkip H 1779 PR DENSO Mitsubishi L300 VE susah hidup 
21222 End User AMG  Zexcel Other Begu IN-Line  
21223 End User Wahyyu Sejati  Zexcel Other Komatsu IN-Line asap tebal, susah hidup 
21224 End User Bp. Bambang  DENSO Other Hino NA IN-Line kalibrasi 
21225 End User RELA  Zexcel Nissan PE 6 IN-Line kalibrasi 

 
21226 

 
End User 

Tirta Makin 
Makmur 

  
DENSO 

 
Mitsubishi 

 
L300 

 
VE 

 
kalibrasi 

21227 End User Tri Karya  Zexcel Other Begu IN-Line kalibrasi 
21228 End User Podo Rukun  Zexcel Other Komatsu IN-Line bocor oli 
21229 End User Sofamarwa  Bosch Mercedes OH Prima IN-Line kalibrasi 
21230 End User Bp. Adi H 1302 US DENSO Mitsubishi PS IN-Line  
21231 End User Sofamarwa  Bosch Mercedes Mercy/T IN-Line kalibrasi 
21232 End User Bp. Bambang H 9081 GH Zexcel Other Panther 2.5 VE kalibrasi 
21233 End User Bp. Antok B 1278 GF Zexcel Other Panther 2.3 VE gasa tidak bisa balik 
21234 End User Bp. Hadi  DENSO Toyota Kijang VE  
21235 End User Bp. Irawan  DENSO Daihatsu Delta VE kalibrasi 

 
21236 

General 
Garage 

 
Rudi Motor 

  
DENSO 

 
Mitsubishi 

 
Intercooler 

 
IN-Line 

 

21237 End User Bp. Darmadji  Other Other Perkins 4 Cyl VE tidak ada tenaga 
21238 End User DK H 1871 CY DENSO Other Hino Louhan IN-Line tidak ada tenaga 
21239 End User Bp. Edi  Zexcel Other Panther 2.5 VE kalibrasi 
21240 End User Bp. Baidi  Zexcel Other Elf IN-Line  

 
21241 

 
End User 

 
Bp. Jamil 

  
DENSO 

 
Other 

Dutro 
Intercooler 

 
VE 

 
kalibrasi 

21242 End User Bp. Saud  Zexcel Other Elf IN-Line kalibrasi 
21243 End User Bp. Syukur  Zexcel Other Forklift VE  
21244 End User Lestari Jaya  Zexcel Other Forklift VE kalibrasi 
21245 End User Bp. Wahyudi  DENSO Other Hino IN-Line  
21246 End User Bp. Bambang  Bosch Other Landrover VE  
21247 End User Bp. Dul  DENSO Other Hino MA VE kalibrasi 

 
21248 

General 
Garage 

 
Rudi Motor 

  
DENSO 

 
Mitsubishi 

 
L300 

 
VE 

 
pincang 

21249 End User Teguh Jasa  Zexcel Mitsubishi 6D 15 IN-Line  
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