
 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa jaringan sosial mendukung bisnis usaha bengkel motor Dunia 

Motor karena melalui jaringan sosial seperti mengikuti klub mobil, klub motor, klub 

olahraga maka usaha bengkel motor Dunia Motor dapat dikenal secara luas. 

Dukungan keluarga mendukung dalam usaha bengkel motor Dunia Motor adalah 

baik yaitu memberikan dukungan penuh dalam hal ide, support positf dan 

pengelolaan keuangan. Teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung 

bisnis usaha bengkel motor Dunia Motor adalah penting tetapi masih kurang dikuasai 

dan dipahami oleh pemilik bengkel motor Dunia Motor. Motivasi internal 

mendukung usaha bengkel motor Dunia Motor. Karena dengan adanya motivasi 

internal yang tinggi makan usaha bengkel motor akan semakin sukses. Dukungan 

karyawan dalam usaha bengkel motor Dunia Motor adalah mendukung. Misalnya 

selalu bekerja semaksimal mungkin, bertanggung jawab dan dapat dipercayai serta 

bisa bekerja dalam segala hal. 

 

 

 

 

 



 
 

5.2 Saran 

Saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini antara lain: 

1. Untuk jaringan sosial dapat dipertahankan dengan cara mengikuti lebih 

banyak mengikuti jaringan sosial mengikuti klub lai, dan perkumpulan 

pengusaha. 

2. Sebaiknya pihak bengkel motor Dunia Motor dapat mempertahankan 

dukungan dari keluarga, yang selama ini telah baik yang telah mendukung 

dalam bisnis keluarganya. Misalnya dengan tetap melakukan dekorasi 

ruangan yang lebih menarik lagi, mendesaign ruangan bengkel, dan 

melakukan up date informasi. 

3. Untuk teknologi informasi dan komunikasi sebaiknya pemilik, anggota 

keluarga, dan karyawan bengkel motor Dunia Motor lebih mengoptimalkan 

penguasaan teknologi dikemudian hari untuk semakin memajukan dan 

mengembangkan usahanya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti up 

date perkembangan teknologi untuk bisnis bengkel motor. 

4. Untuk motivasi internal dapat dipertahankan dengan cara melakukan 

pengembangan bengkel motor Dunia Motor ini dengan membuka cabang 

dan mengembangkan usaha lainnya. 

5. Sedangkan dukungan dari karyawan dapat dipertahankan dengan cara 

melakukan training atau pelatihan karyawan sehingga hasil pekerjaan 

karyawan lebih optimal dan maksimal dikemudian hari. 

 

 



 
 

 

 

JAWABAN PEMILIK / PENGELOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TABEL TANGGAPAN DAN JAWABAN PEMILIK 

 

1. Jaringan Sosial 

 

 

 

 

2. Dukungan Keluarga 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Teknologi Informasi dan Komunikasi 

 

 

 

 

 

 

4. Motivasi Internal 

 

INDIKATOR PENJELASAN 

MI 1 SS, supaya bisa mendapat omset yang lebih 

MI 2 TS, karena sudah ada pelanggan tetap dan susahnya 

mencari karyawan 

MI 3 SS, mencoba bisnis di bidang lain agar penghasilan 

bertambah 

 

 

 

INDIKATOR PENJELASAN 

JS 1 SS, supaya terus menjalin hubungan yang baik 

JS 2 S, agar bersaing dengan sehat dengan sesama 

pengusaha lainnya 

INDIKATOR PENJELASAN 

DK 1 SS, karena demi kemajuan usaha bersama 

DK 2 TS, karena sudah ada bagian setiap jobdesknya 

masing-masing 

DK 3 S, supaya bisa saling membantu satu sama lain 

INDIKATOR PENJELASAN 

TIK 1 SS, supaya memudahkan orang yang berada di luar 

semarang untuk dapat membeli melalui internet 

TIK 2 S, agar semakin banyak konsumen yang 

mengetahuinya 



 
 

5. Dukungan Karyawan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDIKATOR PENJELASAN 

DK 1 SS, karena tanpa karyawan usaha ini tidak akan maju 

DK 2 S, karena semua karyawan harus bisa dalam segala 

hal tidak hanya dengan keterampilan yang 

dimilikinya saja 



 
 

 

 

JAWABAN ANGGOTA KELUARGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TABEL TANGGAPAN DAN ANGGOTA KELUARGA 

 

1. Jaringan Sosial 

INDIKATOR AK 1 AK 2 

JS 1 SS, selalu berhubungan 

baik dengan semua 

karyawannya 

S, sangat baik menjaga 

hubungan dengan 

karyawan 

JS 2 SS, supaya semakin 

banyak channel dengan 

sesama pengusaha 

lainnya 

S, menjalin hubungan 

erat dengan semua 

pengusaha bengkel 

motor 

 

2. Dukungan Keluarga 

 

INDIKATOR AK 1 AK 2 

DK 1 S, karena saran akan 

membangun usaha ini 

SS, saran akan 

mempengaruhi 

keberhasilan usaha ini 

DK 2 TS, karena penyedian 

barang sudah diurus oleh 

karyawan 

S, ikut membantu 

dalam proses 

penyediaan barang di 

gudang 

DK 3 S, membantu melayani 

konsumen 

S, ikut turun tangan 

dalam melayani 

konsumen 

 

 

 

 

 



 
 

3. Teknologi Informasi dan Komunikasi 

 

INDIKATOR AK 1 AK 2 

TIK 1 S, agar memudahkan 

orang yang mau 

membeli lewat internet 

TS, karena konsumen 

senang jika datang 

langsung  

TIK 2 S, agar menarik 

perhatian untuk mencari 

pelanggan lagi 

S, supaya menarik 

pelanggan lebih banyak 

lagi 

 

4. Motivasi Internal 

INDIKATOR AK 1 AK 2 

MI 1 SS, agar bisa menjadi 

motivasi untuk 

semuanya 

S, agar selalu bekerja 

keras dan semangat 

MI 2 S, agar bisa mendapat 

penghasilan lebih 

SS, membuka cabang 

agar pendapatan 

meningkat 

MI 3 S, supaya bisa 

meningkatkan 

penghasilan untuk hidup 

kedepannya 

TS, karena susah 

mencari karyawan 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. Dukungan Karyawan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDIKATOR AK 1 AK 2 

DK 1 SS, karena tanpa 

dukungan karyawan 

usaha ini tidak akan 

maju 

S, karena karyawan 

berpengaruh sekali 

terhadap usaha ini 

DK 2 S, agar semua 

karyawan bisa bekerja 

semuanya 

S, supaya karyawan 

yang bekerja bisa 

menguasai semuanya 



 
 

 

 

JAWABAN KARYAWAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TABEL TANGGAPAN DAN JAWABAN KARYAWAN 

 

1. Jaringan Sosial 

 

INDIKATOR K 1 K 2 K 3 

JS 1 S, agar karyawan 

mudah 

menyampaikan 

pendapatnya 

TS, pemilik tidak 

mempunyai 

hubungan baik 

dengan karyawan 

SS, selalu 

menjaga 

hubungan baik 

dengan karyawan 

JS 2 S, selalu 

berhubungan baik 

dengan sesama 

pengusaha 

TS, kurangnya 

komunikasi 

dengan lainnya 

SS, supaya bisa 

bertukar informasi 

dengan sesama 

pengusaha lainnya 

 

2. Dukungan Keluarga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDIKATOR K 1 K 2 K 3 

DK 1 S, keluarga selalu 

memberikan 

semangat 

SS, saran keluarga 

sangat memberikan 

semangat 

SS, karena saran 

dari keluarga 

sangatlah penting 

dalam usaha ini 

DK 2 TS, anggota 

keluarga hanya 

memberikan saran 

dan masukan saja 

S, dengan keluarga 

lebih bisa 

berkoordinasi 

tentang penyedian 

barang 

S, karena keluarga 

bisa membantu 

dalam proses 

penyediaan barang 

DK 3 TS, anggota 

keluarga hanya 

memberikan 

perintah saja pada 

karyawannya 

TS, karna bisa jadi 

ada kesalahan 

dalam melayani 

dengan konsumen 

S, sebab keluarga 

bisa lebih dapat 

dipercaya untuk 

mengendalikan 

operasional 

usahanya 



 
 

3. Teknologi Informasi dan Komunikasi 

 

INDIKATOR K 1 K 2 K 3 

TIK 1 SS, karena 

zaman sudah 

modern dan 

semakin canggih 

SS, karena 

zaman sudah 

modern sehingga 

banyak customer 

yang memesan 

lewat internet 

S, zaman 

sekarang TIK 

memang sangat 

diperlukan dalam 

menjalankan 

usaha 

TIK 2 S, karena 

promosi lewat 

internet harus 

dilakukan agar 

semakin banyak 

pelanggan 

S, karena lebih 

mudah 

mempromosikan 

barang-barang 

kita di inetrnet 

S, semakin 

banyak 

pengusaha lain 

yang melakukan 

promosi e-

marketing 

 

4. Motivasi Internal 

 

INDIKATOR K 1 K 2 K 3 

MI 1 SS, harus 

mempunyai 

tekad dan 

semangat yang 

kuat 

S, karena bekerja 

dengan pakai hati 

lebih 

menyenangkan 

SS, semangat 

kerja yang baik 

mempengaruhi 

pada karyawan 

lainnya juga 

MI 2 S, harus maju 

dan berkembang 

karena zaman 

juga semakin 

berkembang 

S, karena ingin 

membuka usaha 

di tempat lain 

agar pendapatan 

semakin 

bertambah 

S, tetap harus bisa 

membuka cabang 

di tempat lainnya 

MI 3 SS, harus bisa 

mengembangka

n usahanya 

kedepan 

SS, karena setiap 

orang ingin 

mengembangkan 

usahanya masing-

masing 

S, walaupun 

persaingan 

semakin ketat 

tetapi tetap harus 

mengembangkan 

usahanya 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. Dukungan Karyawan 

 

INDIKATOR K 1 K 2 K 3 

DK 1 SS, karena 

kesuksesan 

seorang 

pengusaha itu 

adalah dari 

pengaruh 

karyawan 

S, dukungan 

karyawan sangat 

besar sekali 

SS, karena semua 

pekerjaan 

bertumpu pada 

karyawan 

DK 2 S, semua 

karyawan harus 

bisa bekerja di 

semua bidang 

SS, karena 

karyawan harus 

bekerja diluar 

kemampuan dan 

keterampilannya 

S, semua 

karyawan harus 

bekerja diluar 

kemampuannya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


