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ABSTRAKSI
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa atas segala rahmat dan
karunia-Nya sehingga Karya Ilmiah Lingkungan Bisnis dengan Tema “Peluang Bisnis”
berkonsentrasi pada “Bengkel Otomotif” dapat terselesaikan. Karya ilmiah ini saya buat
karena dirasa sangat diperlukan sebagai acuan bagi kita terutama bagi para remaja yang suka
ngotak-atik sepeda motor. Karena dilihat dari kenyataan sekarang banyak orang yang
menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi. Bahkan hampir setiap orang
mempunyai sepeda motor sendiri. Sehingga tak menutup kemungkinan sepeda motor itu
kadang rusak atau ada yang ingin memodifikasi.Oleh karena itu jasa bengkel motor sangat
dibutuhkan dan dicari oleh para konsumen.
Dengan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen-dosen pengampu
pada mata kuliah Lingkungan Bisnis yang telah membimbing kami dan mengajarkan kami
tentang banyak hal di dalam dunia lingkunagn bisnis. Mungkin karya ilmiah ini, jauh dari
kesempurnaan karena keterbatasan kami. Untuk itu kritik dan saran dalam pembuatan karya
ilmiah ini sangat saya harapkan demi kebaikan bersama.

PEMBAHASAN
I.

Pengertian Peluang Bisnis

Peluang Bisnis adalah kemampuan seseorang dalam meraih kesempatan berbisnis dengan
memberikan berbagai kreatifitas yang dimiliki. Peluang bisnis biasanya muncul pada saat
terdesak atau bisa juga ketika tidak sengaja muncul ide-ide yang unik. Seperti contohnya
yang sering kita ketahui peluang bisnis itu didasari oleh keahlian seperti yang ditulis dalam
buku “Smart in Entrepreneur”karangan Prof.Dr.M.Suyanto.Yang sebagai contoh dalam buku
tersebut adalah “Socichiro Honda” yang mempunyai keahlian mekanik.Contoh peluang usaha
bagi kita misalnya ahli mengotak-atik sepeda motor. Sekarang semakin banyak orang yang
memakai sepeda motor dan tak sedikit pula yang suka akan motor yang dimodifikasi
terutama para pecinta otomotif. Untuk itu bengkel motor mempunyai peluang besar dalam
situasi tersebut. Karena para konsumen yang kurang ahli dalam hal otomotif pasti akan
membawa motornya ke bengkel jika mau memperbaiki atau memodifikasi sepeda motornya.

II.

Memulai Bisnis

Usaha bisnis ini sangat mudah dan bisa dijalankan tanpa modal.Seperti yang ditulis dalam
buku “11 Rahasia Memulai Bisnis Tanpa Uang” karangan Prof.Dr.M.Suyanto,M.M bahwa
mengawali usaha ini bisa hanya dengan modal keahlian dalam hal otomotif,lalu kita masuk
menjadi karyawan dalam sebuah bengkel motor. Sehingga kita tanpa mengeluarkan uang
tetapi mendapatkan penghasilan dan pengetahuan lebih dalam tentang cara berbengkel motor.
Untuk memulai bisnis kita harus mempunyai motivasi tinggi dan niat yang kuat,supaya
usaha yang kita jalankan ini dapat berhasil. Don’t give Up !!!!

III.

Bisnis Bengkel Otomotif

Semakin hari penambahan populasi kendaraan bermotor makin meningkat. Bahkan
hampir setiap orang punya dan membutuhkan sepeda motor. Kepadatan aktivitas dijalan
menuntut kenyamanan.Untuk itu kendaraan yang dipakai harus selalu dalam keadaan
baik.Agar kendaraan selalu dalam keadaan baik,maka diperlukan perawatan dan service
berkala bahkan diperlukan juga perbaikan-perbaikan yang sekiranya rusak juga tak kalah
populernya memodifikasi motor kesukaannya. Untuk itu sangat dibutuhkan jasa bengkel
motor. Kondisi seperti inilah yang harus kita manfaatkan sebagai peluang usaha. Usaha
bengkel motor memang menjanjikan karena pengguna sepeda motor semakin banyak
jumlahnya. Hal ini terbukti dari meningkatnya produksi sepeda motor pertahun.

IV.

Pemasaran

Untuk menarik minat konsumen datang ke bengkel motor bisa dilakukan brosur,plakat
atau yang lebih populer dan merakyat yaitu lewat via internet seperti jejaring sosial
facebook,blog,twitter dll dan memberikan service gratis saat awal buka . Bagi bengkel umum

modifikasi sebaiknya jemput bola dengan mendekati kalangan komunitas atau ikut mailing
list di internet. Selain itu karyawan dan pemilik bengkel harus menerapkan pola kejujuran.
Kalau kita bisa tangani kita bilang iya dan beri tahu kondisi motor tersebut kepada
pemiliknya serta penyebab kerusakan sehingga kepercayaan muncul dan image bagus.
Seperti pendapat Phillip Kotler dalam bukunya yang berjudul Marketing Management yang
menyatakan bahwa “…. cara utama untuk membedakan perusahaan jasa adalah dengan
memberikan kualitas yang lebih tinggi secara konsisten”.
Untuk menjaga konsistensi kualitas jasa layanan, beberapa hal yang harus mendapat
perhatian adalah sebagai berikut:
1. Kehandalan, yaitu kemampuan untuk memberikan jasa layanan yang dijanjikan
dengan tepat dan terpercaya.
2. Responsif, yaitu membantu pelanggan dengan cepat dan tepat. Hal tersebut
memerlukan kerja keras dari seluruh pihak yang terlibat.
3. Keyakinan, yaitu sikap saling percaya dalan menangani konsumen secara bijaksana
sehingga timbul rasa kepercayaan dan keyakinan.
4. Empati, yaitu kepedulian dan memberi perhatian pribadi bagi pelanggan.
5. Wujud, yaitu penampilan fasilitas fisik, peralatan dan SDM.

V.
Keuntungan
Dari berbagi jenis bengkel tersebut, keuntungan servis terbesar adalah modifikasi
misalnya modifikasi costum body bahan fiber dari motor bebek jadi motor Trail bisa
mematok Rp 1,5-2 juta, padahal harga untuk pengerjaan hanya Rp 500 ribu atau keuntungan
sekitar 67% . Hal ini karena hasil modifikasi tergantung kepuasan konsumen
VI.
Kendala
Untuk tenaga mekanik yang handal masih menjadi kendala bagi pelaku usaha bengkel
motor, juga bila ada konsumen yang komplain, sehingga solusinya dengan mendengarkan
keluhan konsumen dan bisa juga menerapkan sistem garansi dalam pengerjaan.
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