
41 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum IDA JAYA 

4.1.1 Sejarah IDA JAYA 

Bengkel motor IDA JAYA adalah bengkel pertama yang berdiri sebelum 

bengkel Maximun dan Sampangan Motor. Usaha bengkel motor ini telah berdiri 

cukup lama yaitu sejak tahun  1991. Yang berlokasi di Jalan Kelud Raya no.19, 

Kota Semarang. Pemilik bengkel adalah ibu Ida dan dalam menjalankan kegiatan 

oprasionalnya dibantu dengan empat orang karyawannya yang masing-masing 

bertugas sebagi montir. Bengkel mulai beroprasi dari jam 8 pagi hingga jam 5 

sore, untuk hari minggu digunakan untuk libur. Bengkel motor IDA JAYA 

memberikan pelayanan jasa perbaikan motor, penjualan spare part, penjualan oli, 

dan ban motor. Harga jasa yang ditawarkan juga lebih terjangkau dibandingkan 

dealer resmi serta kedua bengkel pesaingnya yang ada serta hasil pelayanan yang 

baik karena menjaga kepuasan pelanggan. Lokasi bengkel juga tepat dipinggir 

jalan raya dan bagian belakang bengkel adalah daerah perkampungan yang cukup 

padat penduduk. Lokasi bengkel ini bisa dibilang cukup startegis. 

 

4.1.2 Gambaran Umum Responden 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara 

dan kuesioner kepada sepuluh responden. Dari kesepuluh konsumen tersebut 

masing-masing berprofesi sebagi, lima orang sebagai mahasiswa, satu orang 
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pelajar, dua orang karyawan swasta, dan dua orang lagi sebagai wirausaha. Dari 

kelima mahasiswa yang termasuk dalam responden penelitian semuanya adalah 

pria yang berumur rata-rata 23-24 tahun. Responden yang berstatus sebagi pelajar 

yaitu perempuan yang berusia 18 tahun. Responden yang berprofesi sebagai 

karyawan swasta adalah satu orang pria dan satu wanita masing-masing berumur 

41 dan 26 tahun. Responden yang berprofesi sebagai wirausaha keduanya adalah 

laki-laki yang masing-masing berumur 21 dan 40 tahun. 

 

4.2 Strategi Bersaing IDA JAYA 

 Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pemilik IDA JAYA, 

strategi yang sudah diterapkan oleh pemilik IDA JAYA sejak awal membuka 

usaha ini adalah strategi kepemimpinan biaya atau Cost Leadership. Menurut 

Porter di dalam David (2009 : 273) kepemimpinan biaya atau cost leadership 

adalah strategi yang menekankan pada upaya memproduksi produk standar 

dengan memiliki biaya per unit yang sangat rendah. Berikut ini penjelasan 

mengenai kondisi yang mendukung IDA JAYA untuk melakukan kepemimpinan 

biaya seperti yang dipaparkan oleh David (2009 : 277), antara lain: 

a. Persaingan harga antar penjual pesaing sangat ketat.  

 Harga perbaikan yang ditawarkan oleh IDA JAYA tidak terlalu jauh 

berbeda dengan pesaingnya, seperti bengkel motor IDA JAYA unggul lebih 

murah yaitu Rp 30.000 dibandingkan dengan bengkel motor Maximum Rp 

33.000, dan bengkel Sampangan Motor Rp 35.000. Harga yang ditawarkan oleh 
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bengkel IDA JAYA, apabila dibandingkan dengan kedua pesaingnya, 

perbedaannya tidak banyak. 

 

b. Produk  pesaing pada pokoknya sama dan pasokan bahan baku tersedia bagi 

semua penjual.  

Di dalam usaha bengkel ini, pemasok bahan baku sangat mudah 

didapatkan, akan tetapi harga yang ditawarkan mungkin berbeda antara pemasok 

yang satu dengan yang lain. Harga yang berbeda berdasarkan pada siapa pemasok 

tersebut, apakah distributor atau pengecer selain itu jumlah pembelian juga 

berpengaruh dalam harga.  

Pemasok IDA JAYA semua dari Kota Semarang, ada 2 tempat yaitu 

bengkel Budi Motor di Jalan Pamularsih yang merupakan pemasok oli bagi IDA 

JAYA, harga oli yang ditawarkan oleh Budi MotorRp 40.000,00. Dan untuk 

pemasok bahan baku seperti oli, kampas, ban semua dari satu tempat yaitu dari 

Toko murah didaerah Jalan Lesanpuro. Harga yang ditawarkan untuk oli yaitu Rp 

40.000,00, kanvas Rp 15.000,00, dan ban Rp 150.000,00. Kedua pemasok 

tersebut memiliki kesiapan untuk menyediakan pasokan bahan baku bagi IDA 

JAYA dengan pelayanan yang cepat, sehingga kapanpun saat IDA JAYA 

mendapatkan banyak pesanan. 

 

c. Ketika ada beberapa cara untuk melakukan diferensiasi produk yang memilikki 

nilai bagi pembeli 
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 Di dalam persaingan usaha bengkel ini ada cara – cara yang dapat 

digunakan untuk melakukan diferensiasi produk. Salah satu contoh cara untuk 

mencapai diferensiasi produk di dalam persaingan bengkel yang sudah dilakukan 

adalah kelengkapan spare part yang dilakukan oleh Maximum Motor. Maximum 

Motormenawarkan spare part yaitu cakram, kampas rem, kabel rem, dan ban 

berukuran besar. Sedangkan IDA JAYA juga melakukan diferensiasi produk 

dengan memberikan kualitas produk yang lebih baik dari produk pesaing yaitu 

menyediakan part yang lebih lengkap orisinil maupun kualitas murah.. 

 

d. Sebagian besar pembeli menggunakan produk dengan cara yang sama.  

Konsumen menggunakan spare part dengan cara yang sama yaitu kampas, 

oli, spare part, dan busi serta ban berukuran besar. 

 

e. Pendatang industri baru menggunakan harga perkenalan yang rendah untuk 

menarik pembeli dan membangun basis konsumen.  

Dalam usaha bengkel ini biasanya produsen bengkelbaru menawarkan 

harga yang lebih rendah dari para produsen lama, cara ini dilakukan untuk 

menarik konsumen untuk beralih ke produk mereka. Hal ini pernah dilakukan oleh 

IDA JAYA di saat awal didirikan pemilik IDA JAYA selalu memberikan harga 

spare part yang lebih murah Rp 3.000,00 dari Maximum. Bahkan hingga saat ini 

strategi tersebut tetap dilakukan.  

Dengan menerapkan strategi kepemimpinan biaya bukan berarti IDA 

JAYA memberikan produk dengan kualitas di bawah standar atau mengurangi 
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ukuran produk tersebut. Dengan menerapkan strategi kepemimpinan biaya, 

berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik IDA JAYA strategi ini juga 

didukung dengan pembelian bahan baku seperti spare part yang murah, karena 

langsung dibeli dari penjual grosir yang ada di Jalan Pmularsih dan Jalan 

Lesanpuro Semarang. Tetapi ada kelemahan pada IDA JAYA, yaitu usaha ini 

merupakan usaha rumah tangga dan anggota kerja sebagai tenaga kerja, akan 

tetapi penghitungan biaya tenaga kerja belum terhitung dengan jelas.  

 

4.3 Perumusan Strategi Bersaing dengan Pendekatan Blue Ocean Strategy 

 Dalam merumuskan strategi bersaing dengan pendekatan Blue Ocean 

Strategy ada tahap - tahap yang bisa digunakan untuk membantu merumuskan 

strategi tersebut. Tahapan dalam dalam merumuskan strategi bersaing dengan 

pendekatan Blue Ocean Strategy yaitu dengan membuat kanvas strategi, melihat 

peluang dengan kerangka kerja enam langkah, dan membuat kerangka kerja empat 

langkah. 

 

4.3.1 Kanvas Strategi 

 Kanvas strategi merupakan alat yang digunakan untuk membantu 

membuat strategi samudra biru dengan baik. Dengan membuat kanvas strategi 

akan terbantu dalam mengamati keadaan pasar saat ini sehingga bisa dilihat 

faktor-faktor apa saja yang menjadi ajang persaingan, dan ini membantu dalam 

merumuskan strategi bersaing berdasarkan pendekatan Blue Ocean Strategy. 
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Thailook (MoThai) adalah modifikasi ala Thailand, Di Indonesia pun 

banyak anak remaja yang memodifikasi motor dengan style Thailand. MoThai 

dikalangan remaja maupun modifikator sedang di inspirasikan karena modifikasi 

motor Thailand amatlah simple, keren. Thailook ini merupakan modifikasi 

bernuansa Thailand. Gaya yang simple dan berkesan menarik inilah yang menjadi 

sudut pandang dalam modofikasi ala Thailook ini. Dan sebagian besar motor yang 

dimodifikasi adalah motor matic. Ciri khas utama modifikasi Thailook ini terlihat 

dari kaki-kaki motor, seperti ukuran velg ring 17 serta ruji yang bervariasi serta 

aneka asesoris di sela CVT motor matic. 

  

Ada empat tahap yang perlu dilakukan di dalam membuat kanvas strategi : 

1. Menganalisis faktor-faktor yang dijadikan faktor kompetisi.  

Dalam usaha bengkel ini, ada beberapa faktor yang menjadi ajang kompetisi 

yang perlu diperhatikan. Berikut ini adalah faktor – faktor yang menjadi ajang 

persaingan usaha bengkel berdasarkan hasil pra – survey, faktor – faktor tersebut 

antara lain : 

a. Harga  

Harga adalah sebuah nominal uang yang harus dibayarkan oleh konsumen 

kepada bengkel motor IDA JAYA sebagai produsen atas penjualan dan 

pelayanan barang atau jasa yang diberikan. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan konsumen dan pemilik IDA JAYA serta melakukan observasi 

bengkel IDA JAYA memberikan tawaran harga lebih murah dibandingkan 

dengan pesaingnya. Bengkel IDA JAYA memberikan penawaran berupa 
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potongan harga atau diskon kepada konsumen setia yang telah berkunjung 

ke bengkel. 

Bengkel IDA JAYA memberikan promo atau hadiah menarik bagi 

konsumen seperti setiap penggantian oli akan mendapatkan hadiah 

souvenir berupa gantungan kunci, serta untuk konsumen yang sudah 

berkunjung sebanyak 5x.  

b. Jarak 

Jarak adalah panjang lintasan antara rumah konsumen dengan bengkel 

motor IDA JAYA.Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 responden 

konsumen IDA JAYA menyatakan bahwa lokasinya strategis, dekat 

dengan pusat kota dan mudah dijangkau oleh konsumen. 

c. Kelengkapan Spare Part 

Kelengkapan spare part adalah adanya ketersediaan barang yang 

dibutuhkan oleh konsumen saat ingin melakukan penggantian pada part 

motor konsumen tersebut.IDA JAYA memiliki produk yang lengkap dan 

harganya tidak mahal. produk yang paling sering dibeli di bengkel motor 

IDA JAYA adalah oli karena tiap servis motor yang diganti oli 

motor.bengkel motor IDA JAYA menjual spare part yang orisinilseperti 

produk asli Yamaha, Suzuki, Kawasaki, dan produk unggul dari astra 

motor. 

d. Hasil Perbaikan 

Hasil perbaikan adalah sebuah pelayanan perawatan yang diberikan dan 

diselesaikan dalam memperbaiki motor konsumen yang kurang baik 
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kondisinya sehingga dapat digunakan dalam kondisi yang lebih baik. 

montir yang bekerja di bengkel motor IDA JAYA memiliki keahlian yang 

mumpunidan mengerti seluk beluk tentang motor. Keunggulan sumber 

daya yang dimiliki bengkel motor IDA JAYAMontirnya ramah kalau 

ditanya mengenai masalah motor dan memberikan solusi jika ada masalah 

di motor. Hasil perbaikan yang dilakukan oleh bengkel motor IDA JAYA 

juga baik. 

e. Luas Tempat 

Luas tempat adalah ukuran lebar dan panjang pada tempat yang digunakan 

bengkel motor IDA JAYA untuk melakukan perbaikan motor dan tempat 

menunggu untuk para konsumen. Bengkel motor IDA JAYA memiliki 

tempat yang luas. Ada fasilitas ruang tunggu konsumen yang nyaman dan 

banyak tersedia tempat dudukmemiliki banyak tempat duduk untuk 

menunggu sata motor diservis.  

f. Jumlah Montir 

Jumlah montir adalah banyaknya tenaga ahli khusus yang bekerja untuk 

memberikan pelayanan perbaikan motor pada bengkel motor IDA 

JAYA.jumlah montir yang dimiliki bengkel motor IDA JAYA ada banyak, 

jadi waktu tunggu saat servis tidak lama. Montir tanggap terhadap 

permasalahan dan permintaan konsumen. kualitas montir yang dimiliki 

bengkel motor IDA JAYAmemiliki keahlian yang mumpuni 
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2.  Menggambar kanvas strategi. 

Berikut ini adalah kanvas strategi yang menunjukkan persaingan di dalam 

usaha bengkel Ida Jaya dan bengkel motor Maximum di Semarang.  

Kanvas Strategi IDA JAYA 

 

Gambar 4.1 

Kanvas strategi Bengkel Ida Jaya 

Sumber : Hasil Wawancara 

Tabel 4.1. Perbandingan Bengkel IDA JAYA dengan Maximum 

 

Bengkel Motor 

IDA JAYA 

Bengkel Motor 

Maximum 

Harga 3,60 3,30 

Jarak 3,23 3,13 

Kelengkapan Spare Part 3,00 3,17 

Hasil Perbaikan 2,93 3,00 

Luas Tempat 3,03 3,20 

Jumlah Montir 2,77 2,93 

 

 Dari gambar di atas tinggi rendahnya nilai faktor – faktor tersebut 

berdasarkan dari hasil wawancara dengan 10 responden konsumen yang terdiri 
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dari lima orang mahasiswa, satu pelajar, dan empat orang pekerja. Responden 

yang ada adalah responden yang pernah berkunjung ke bengkel Ida Jaya maupun 

Bengkel Maximum. (hasil wawancara bisa dilihat di lampiran 2). Dari faktor 

harga, IDA JAYA lebih murah dari Maximum. Berdasarkan hasil rata – rata dari 

penilaian konsumen terhadap harga IDA JAYA mendapat angka 3,60 sehingga 

harga yang ditawarkan IDA JAYA menurut konsumen termasuk lebih murah. 

Berdasarkan dari hasil rata – rata penilaian konsumen mengenai harga, bengkel 

Maximum mendapat angka 3,30. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan harga 

antara bengkel motor IDA JAYA dan Maximum lebih murah IDA JAYA. 

Pada faktor jarak, IDA JAYA mendapat angka 3,23 sedangkan bengkel 

Maximum mendapat angka 3,13. IDA JAYA dan Maximum keduanya 

mendapatkan angka yang menurut konsumen masuk ke dalam kategori yang dekat 

dengan rumah. Akan tetapi nilai yang didapat dari IDA JAYA lebih rendah dari 

Maximum, sehingga dapat dikatakan bahwa bagi konsumen jarak antara IDA 

JAYA dan bengkel motor Maximum lebih dekat bengkel motor IDA JAYA. 

Berdasarkan dari penilaian responden konsumen IDA JAYA (hasil 

penilaian responden konsumen dari sisi kelengkapan spare part IDA JAYA 

mendapat nilai 3 dan ini termasuk kategori lengkap. Untuk kelengkapan Spare 

part dari bengkel Maximum mendapat angka 3,17 dan dapat dikatakan biasa saja 

Maximum. Dari angka yang didapat oleh masing – masing produsen bengkel 

tersebut dapat disimpulkan bahwa konsumen lebih menyukai kelengkapan spare 

part dari IDA JAYA.  
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Faktor hasil perbaikan penilaian responden konsumen IDA JAYA 

mendapat angka 2,93 dari hasil perbaikan ini termasuk dalam kategori bagus, dan 

bengkel Maximum mendapat angka 3 dan ini termasuk dalam kategori yang 

bagus. Namun dari hasil penilain responden konsumen dari kedua bengkel motor 

tersebut bengkel IDA JAYA lebih baik. 

Faktor luas tempat, berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik IDA 

JAYA,  pemilik IDA JAYA menilai luas tempatIDA JAYA sebesar 3,03. 

Sedangkan nilai untuk Maximum lebih tinggi yaitu 3,20, dan dapat disimpulkan 

bahwa luas tempat bengkel motor Maximum lebih luas. 

 Yang terakhir jumlah montir, berdasarkan hasil wawancara dengan 10 

responden konsumen IDA JAYA dapat disimpulkan bahwa 10 responden 

konsumen mengatakan bahwa jumlah montir di bengkel motor IDA JAYA lebih 

sedikit dibanding bengkel motor Maximum untuk IDA JAYA sendiri mendapat 

angka 2,77 dan Bengkel Maximum 2,93. Dari hasil penilaian tersebut dapat 

dikatan bengkel motor Maximum memiliki jumlah montir lebih banyak dari 

bengkel IDA JAYA.  
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Gambar 4.2 

Kanvas Strategi Yellow tail Ida Jaya 

Dunia otomotif adalah dunia yang selalu memiliki daya tarik, hal tersebut 

tidak memandang usia bagi penggemarnya. Dari tahun ke tahun kontes modifikasi 

otomotif juga tidak pernah sepi peminatnya. Berbagai kreatifitas modifikasi motor 

dipamerkan dengan tujuan motor menjadi lebih menarik. Salah satu modifikasi 

yang tak pernah sepi adalah Thailook. Modifikasi Thailook adalah modifikasi 

motor ala Thailand, dimana modifikasi tersebut menampilkan tampilan motor 

dengan warna yang cerah dan mencolok pada cat body dan seluruh kaki-kaki 

motor serta mengganti roda ban dengan ukuran lebih kecil dengan diameter 17 

inci. Thailook dikalangan para remaja maupun modifikator sedang di inspirasikan 

karna modifikasi motor thailand sangat simpledan juga keren, karena hanya 

mengganti sedikit part pada bagian kaki-kaki motor dengan bentuk dan perpaduan 

warna pada velg sudah terlihat menarik. Thailook ini merupakan modifikasi motor 

bernuansa Thailand, gaya yang simple dan berkesan menarik inilah yang menjadi 
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sudut pandang dalam modif ala Thailook ini. Dan biasanya sebagian besar motor 

yang dijadikan modifikasi Thailook ini adalah motor-motor matic, walaupun ada 

sebagian yang menggunakan motor bebek. Ciri khas utama modifikasi 

ala Thailook ini berawal dari kaki-kaki motor, seperti ukuran velg jari-jari yang 

berdiameter 17inci, dan aneka macam acesoris di sela-sela CVT motor matic ini. 

 

4.3.2 Melihat Peluang dengan Kerangka Enam Jalan. 

Untuk bisa menciptakan samudra biru perusahaan harus bisa keluar dari 

persaingan di samudra merah, salah satu cara yang perlu dilakukan adalah dengan 

mendobrak batasan – batasan pasar di samudra merah. Berikut ini adalah analisa 

dari enam jalan untuk mengamati batasan – batasan pasar dan peluang apa saja 

yang ada di dalam usaha bengkel.   

1. Mencermati Industri – Industri Alternatif:  

Industri alternatif pada usaha bengkel motor ini adalah penyedia jasa tambal 

ban disekitar sampangan, selain mereka melayani tambal ban yang dilakukan 

penyedia jasa tambal ban juga bisa melakukan penggantian oli serta perbaikan 

ringan sperti ganti busi, perbaikan rantai. Dari mencermati hal tersebut peluang 

yang didapat adalah bengkel IDA JAYA dapat pula menyediakan jasa tambal 

ban serta menjual berbagai ukuran ban dari segala jenis motor. 

2. Mencermati Kelompok – Kelompok Strategis dalam Industri. 

Dalam hal ini dilakukan pengamatan  industri otomotif seperti bengkel dan 

kemajuannya. Dari hal tersebut maka Bengkel IDA JAYA dapat menemukan 

dan mempelajari faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi 
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perpindahaan naik atau turunnya keputusan-keputusan konsumen ke bengkel 

lainnya. Dari hasil wawancara diketahui bahwa lokasi bengkel Maximum lebih 

baik, montirnya lebih banyak dan luas tempatnya lebih luas dari bengkel Ida 

Jaya, namun bengkel Maximum tidak menyediakan variasi modifikasi 

Thailook, dari situ dapat dijadikan sebuah peluang untuk bengkel Ida jaya 

menyediakan variasi Thailook yang banyak dibutuhkan konsumen.  

3. Mencermati Rantai Pembeli 

Kunci dari mengamati rantai pembeli adalah untuk menentukan sasaran 

konsumen yang selama ini terabaikan. Dalam menciptakan usaha modofikasi 

ala Thailook konsumen yang ditargetkan adalah anak muda sekelas pelajar dan 

mahasiswa dan juga mereka yang memiliki club-club motor ala Thailook. 

 

4. Mencermati Produk dan Jasa Pelengkap. 

Dalam hal ini  mengamati produk dan jasa bengkel seperti apa jasa dan produk 

yang ditawarkan yaitu menyediakan minuman ringan serta modifikasi ala 

Thaillook. Dengan mengembangkan modifikasi ala Thaillook pada Bengkel Ida 

Jaya menjadi kelebihan dibandingkan Bengkel Maximum. Jasa pelengkap yang 

dimiliki Bengkel IDA JAYA adalah karyawan mau menerima modifan motor 

sesuai dengan selera pelanggan. 

5. Mencermati Daya Tarik Emosional dan Fungsional. 

Kunci dari mencermati produk dan jasa pelengkap adalah memikirkan apa 

yang dibutuhkan konsumen sebelum, selama, dan sesudah memakai produk 

dan jasa. Dalam hal ini peneliti mengamati daya tarik bahwa konsumen tertarik 
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untuk memodifikasi motornya ala Thailook yang membedakan bengkel Ida 

Jaya dengan bengkel lainnya. Modifikasi Thailook lebih disukai karena 

tampilan yang dihasilkan sangat stylis dan proses midifikasinya tidak ribet. Hal 

itulah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen. 

 

 

6. Mencermati Waktu. 

Di zaman yang semakin modern seperti sekarang tren modifikasi dari tahun ke 

tahun terus mgalami perkembangan. Banyak juga modifikasi unik yang 

dikeluarkan, untuk itu pelaku usaha otomotif harus mampu menangkap tren 

apa  yang selalu berkembang tersebut untuk dapat menciptakan sebuah inovasi. 

Modifikasi Thailook banyak digemari saat ini karena proses modifikasi yang 

mudah namun hasil yang dihasilkan sangat stylis, mulai dari perpaduan warna 

cat body motor, penggantian velg dengan ring 17, serta asesoris warna dari 

baut mesin dan masih banyak lagi. Dari melihat tren yang sedang dicari dan 

digemari saat ini khususnya bengkel Ida jaya mampu menciptakan sebuah 

inovasi baru. 

 

4.3.3 Kerangka Kerja Empat Langkah 

 Untuk merekonstruksi nilai – nilai baru bagi pembeli dibutuhkan kerangka 

kerja empat langkah untuk dapat menemukan faktor – faktor tersebut. Berikut ini 

adalah kerangka kerja empat langkah untuk IDA JAYA, antara lain : 

a. Hapuskan 
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Pada bagian ini perusahaan berusaha untuk menghilangkan faktor – faktor 

apa saja yang ada di dalam persaingan saat ini. Faktor – faktor yang 

dihapuskan adalah faktor-faktor yang dianggap mengurangi nilai atau 

dianggap sudah tidak memiliki nilai lagi. Di dalam persaingan usaha 

bengkel saat ini tidak ada faktor-faktor yang perlu dihapuskan, karena 

semua faktor – faktor tersebut dianggap penting dan mempengaruhi 

keputusan konsumen dalam melakukan pembelian spare part. 

Faktor – faktor di dalam ajang persaingan tersebut tidak perlu dihapuskan, 

karena faktor – faktor tersebut semuanya penting dan merupakan alasan 

konsumen untuk membeli produk bengkel. Jika dihapuskan akan sangat 

mempengaruhi kinerja dan penjualan IDA JAYA, misalnya jika faktor 

kemasan jika dihapuskan maka konsumen akan merasa tidak puas 

membeli spare part di IDA JAYA karena IDA JAYA tidak memperhatikan 

jarak. 

 

b. Kurangi 

Pada tahap kurangi ini perusahaan berusaha untuk mengurangi faktor – 

faktor yang dianggap tidak memberikan peningkatan manfaat. Di dalam 

persaingan usaha bengkel saat ini tidak ada yang perlu dikurangi, karena 

jika ada faktor yang dikurangi akan mengurangi kinerja IDA JAYA sendiri 

dan tingkat pembelian konsumen. Misalnya jika faktor – faktor seperti 

harga, kelengkapan sparepart, dan hasil perbaikan tersebut dikurangi akan 
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mengurangi tingkat pembelian konsumen terhadap produk IDA JAYA dan 

jika fakor harga dikurangi akan merugikan IDA JAYA. 

 

c. Tingkatkan 

Perusahaan pada tahap ini berusaha untuk meningkatkan investasi pada 

faktor- faktor yang dianggap memberikan peningkatan manfaat secara 

signifikan bagi konsumen. Faktor – faktor yang ditingkatkan tersebut, 

antara lain: 

1. Menambah spare part: menambah spare part ala Thailook 

2. Meningkatkan servis yang dilakukan montir yaitu pengecekan ulang 

semua komponen kendaraan dari mulai lampu, rem, lampu sein. 

Memastikan perbaikan sesuai keluhan konsumen, serta 

memberikan garansi perbaikan apabila terjadi kerusakan selama 

seminggu. 

 

d. Ciptakan 

Pada tahap ini perusahaan berusahaa untuk menciptakan faktor – faktor 

baru yang belum pernah ada dan belum pernah ditawarkan oleh industri. 

Dengan menciptakan faktor – faktor baru tersebut akan menambah nilai 

baru bagi konsumen. Faktor  baru yang dapat diciptakan, yaitu : 

1. Modifikasi Thailook adalah modifikasi ala Tahiland dimana motor matic 

yang dimodifikasi lengkap dengan asesoris motor yang berwarna warni 

pada seluruh bagian body motor, lampu, mur dan baut, tromol, serta 
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penggantian velg dengan ring 17 inci, dan kenalpot. Thailook menjadi 

kegemaran saat ini karena modifikasinya sangat simpel dan keren. Banyak 

sekali pilihan warna mulai dari velg dengan ruji chrome yang mengkilap 

serta pilihan warna pada chrome tersebut. Banyak sekali pilihan 

penggantian part motor yang akan diganti dengan part modifikasi Thailook 

sesuai selera modifikatornya juga, maka dari itu banyak sekali peminat 

dari modifikasi Thailook ini.    

 

Dari hasil kerangka kerja empat langkah di atas bisa dirangkum di dalam 

tabel di bawah ini. Berikut ini adalah tabel yang berisi hasil kerangka kerja empat 

langkah yaitu faktor – faktor apa saja yang perlu dihapuskan, dikurangi, 

ditingkatkan, dan diciptakan.  

Tabel 4.2 

Kerangka Kerja Empat Langkah IDA JAYA 

Hapuskan Tingkatkan 

Tidak Ada - Menambah spare part 

- Meningkatkan servis yang dilakukan 

montir 

- Menambah jumlah montir 

Kurangi Ciptakan 

Tidak Ada - Modifikasi Thailook 

Data Primer diolah (2017) 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kerangka kerja 

empah langkah bengkel IDA JAYA adalah meningkatkan menambah spare part 
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dan meningkatkan servis kepada konsumen untuk menjamin kepuasan konsumen 

dan melakukan modifikasi Thailook sesuai keinginan konsumen. Spare part yang 

ditambahkan adalah: 

 

1. Kenalpot variasi ala thailook memiliki bentuk dan warna yang unik 

pada lehernya serta suara yang lebih mantap. 

 

Gambar 4.3 

2. Hand grip yang nyaman serta pilihan warna yang cerah sehingga 

menambah menarik pada modifikasi motor. 
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Gambar 4.4 

3. Pilihan warna yang banyak pada ring untuk baut pada body serta mesin 

motor. 

 

Gambar 4.5 

4. Pilihan untuk shockbreeaker dengan warna yang cerah dan tampilan 

lebih stylish 

 

Gambar 4.6 

5. Pilihan hadle rem tangan yang  bervariasi dengan warna yang cerah 

dan menarik. 
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Gambar 4.7 

6. Variasi pada slebor bandepan motor yang menyediakan banyak pilihan 

warna yang menarik 

 

Gambar 4.8 

7. Pilihan menarik pada bentuk tromol rem belakang  yang lebih menarik. 
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Gambar 4.9 

8. Pilihan menarik yang memiliki warna yang cerah pada porok belakang. 

 

Gambar 4.10 

9. Pilihan warna velg serta bentuk bentuk yang menarik pada variasi 

Thailook 

 

Gambar 4.11 
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10. Menyediakan variasi bentuk lampu belakang serta cakram rem depan 

depan khusu variasi Thailook 

 

Gambar 4.12 

 

11. Ini adalah salah satu contoh dari modifikasi Thailook  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 

 

 

 

 




