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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Sejarah 

PT. Mitra Pinasthika Mustika Malang didirikan pada 1 januari 1988,  

meupakan salah satu cabang dari PT. Mitra Pinasthika Mustika Jakarta. Pendirian 

PT. Mitra Pinasthika Mustika Malang berdasarkan Akte Notaris Ny. Rukmasapti, 

SH  Nomor 87 tertanggal 31 oktober 1987 dan SIP No. 562/P/09-02/PB/1/1989. 

Sebelum memakai nama PT. Mitra Pinasthika Mustika Malang perusahaan 

ini memakai nama PT. Mitra Pratama Mustika. Pada mulanya perusahaan ini 

didirikan hanya untuk melayani penjualan sepeda motor merek Honda kepada sub 

dealer di kodya Malang dan kabupaten Malang. Dengan adanya perluasan wilayah 

pemasaran maka perusahaan ini membawahi pemasaran wilayah Malang dan 

Blitar. Selain sebagai dealer sepeda motor merek Honda PT. Mitra Pinasthika 

Mustika Malang juga menyediakan jasa perawatan dan perbaikan sepeda motor 

yang biasa disebut AHASS (Astra Honda Authorized Service Centre) sebagai 

pelengkap bidang usaha utamanya yaitu dealer sepeda motor merek Honda 

Pada saat didirikannya PT. Mitra Pinasthika Mustika Malang pernah 

menjadi dealer untuk produk : 

1. Produk sepeda merek “FEDERAL”. 

2. Mobil merek “FIAT”. 

3. Elektronik  merek “GOLDSTAR”. 

4. Spare parts Honda. 
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5. Spare parts pengganti merek “MPM” untuk sepeda motor dan mobil. 

6. Minyak pelumas merek “FEDERAL” : Oil, Federal Grand dan Caltex 

Karena dipandang bisnis tersebut telah keluar dari bisnis inti maka pihak 

manajemen PT. Mitra Pinasthika Mustika Malang memutuskan untuk 

berkonsentrasi ke bisnis inti yaitu menjadi dealer sepeda motor merek Honda 

sampai sekarang. 

 

4.1.2 Struktur Organisasi Bengkel AHASS Honda MPM 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Bengkel AHASS Honda MPM 
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Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab sumber daya manusia (SDM) pada 

AHASS HONDA MPM. 

1. Front line people 

A. Service Advisor 

Tugas : 

a. Menyambut dan menerima pelanggan pada saat pelanggan datang ke 

AHASS dan memberikan nomor antrian 

b. Melakukan pemeriksaan dan analisa awal terhadap keluhan yang 

disampaikan pelanggan dan menuangkannya pada form SA(Service 

Advisor) 

c. Memberikan bantuan rekomendasi pemeriksaan / perawatan / perbaikan / 

penggantian suku cadang jika diperlukan, termasuk menawarkan paket 

pekerjaan di bengkel 

d. Memberikan estimasi biaya dan waktu yang diperlukan untuk pekerjaan 

yang akan dilakukan 

e. Menjelaskan jenis pekerjaan yang telah dilakukan pada motor kepada 

pelanggan saat penyerahan kembali 

f. Menggali informasi seputar tren pasar dari pelanggan 

Tanggung jawab: 

a. Bertanggung jawab pada analisa awal yang akurat 

b. Bertanggung jawab terhadap komunikasi promosi dan program yang 

diadakan oleh AHASS, baik yang bersifat regular maupun insidentil 
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c. Bertanggung jawab terhadap layanan yang diberikan terhadap pelanggan, 

termasuk untuk meredakan suasana, jika ada kondisi yang memanas akibat 

komplain pelanggan 

d. Bertanggung jawab pada kelengkapan, kerapian dan kebersihan peralatan 

dan perlengkapan kerjanya 

e. Bertanggung jawab dalam memberikan rekomendasi terhadap jenis 

perawatan unit pada kunjungan selanjutnya 

f. Bertanggung jawab terhadap kepuasan pelanggan dan follow up call  

B. Petugas Front Desk 

Tugas: 

a. Menerima pelanggan di area Front Desk.  

b. Meregister unit motor dan menyalin ulang form SA kedalam form Perintah 

Kerja Bengkel (PKB). 

c. Mendata pelanggan. 

d. Mencetak form PKB, form Nota Suku Cadang (NSC) dan form Nota Jasa 

Bengkel (NJB). 

e. Melayani penjualan part dan oli baik penjualan langsung maupun penjualan 

melalui servis. 

f. Menerima pembayaran dari pelanggan, jika merangkap kasir. 

g. Menginformasikan fasilitas bagi pelanggan selama di AHASS. 

h. Melakukan pembayaran order yang telah jatuh tempo. 
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Tanggung Jawab: 

1. Memastikan tiap unit yang diterima telah diregister dengan baik dan 

memiliki form PKB. 

2. Bertanggungjawab dalam memastikan urutan pekerjaan unit. 

3. Bertanggung jawab dalam memberikan informasi ketersediaan suku cadang 

HGP kepada pemilik / Kepala Bengkel 

4. Bertanggungjawab terhadap transaksi keuangan dan uang kas. 

5. Bertanggungjawab pada kelengkapan, kerapian dan kebersihan peralatan, 

perlengkapan dan area kerjanya. 

6. Bertanggungjawab daham membuat laporan WPP. 

7. Bertanggungjawab dalam pelaporan keuangan bengkel kepada pemilik / 

Kepala Bengkel. 

 

2. Workshop People 

A. Mekanik 

Tugas: 

a. Melakukan pemeriksaan / perawatan / perbaikan /penggantian suku Cadang 

sesuai analisa Service Advisor yang tercantum dalam Perintah Kerja 

Bengkel (Work Order), dengan mengacu standarisasi pekerjaan yang telah 

ditetapkan. 

b. Memberi rekomendasi pemeriksaan / perawatan / perbaikan / penggantian 

suku cadang jika diperlukan. 

c. Melakukan pengecekan / tes unit motor yang telah diperbaiki. 

d. Menuliskan daftar pekerjaan yang telah dilakukan pada catatan khusus. 
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TanggungJawab: 

1. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah dilakukan terhadap unit 

motor. 

2. Bertanggungjawab pada kelengkapan, kerapian dan kebersihan peralatan, 

perlengkapan dan area kerjanya. 

3. Bertanggungjawab pada klaim pekerjaan ulang (job return). 

4. Memberikan informasi tertulis mengenai kualitas unit melalui LKH dan 

membuat form claim. 

 

B. Final Inspector 

Tugas: 

a. Memberi rekomendasi pemeriksaan / perawatan / perbaikan / penggantian 

suku cadang jika diperlukan pada servis berikutnya. 

b. Melakukan pengecekan / tes unit motor yang telah dikerjakan oleh mekanik, 

mengacu pada ukuran yang tercantum di Buku Pedoman reparasi (BPR). 

Tanggung Jawab: 

1. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah dilakukan terhadap unit 

motor. 

2. Bertanggungjawab pada kelengkapan, kerapian dan kebersihan peralatan, 

periengkapan dan area kerjanya. 

3. Bertanggungjawab pada klaim pekerjaan ulang (Job return). 

4. Memeriksa kinerja part yang berhubungan dengan unsur safety. 
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C. Part Keeper / Counter Staff 

Tugas: 

a. Menerima konsumen di area Front Desk. 

b. Mencetak form Nota Suku Cadang (NSC). 

c. Melayani penjualan part dan oil baik penjualan langsung maupun penjualan 

melalui servis. 

Tanggung Jawab: 

1. Bertanggung jawab pada area gudang spare part. 

2. Bertanggungjawab dalam memberikan inforrnasi ketersediaan suku cadang 

HGP dan oli kepada pemilik / Kepala Bengkel. 

3. Bertanggungjawab pada kelengkapan, kerapian dan kebersihan peralatan, 

perlengkapan dan area kerjanya. 

4. Bertanggung jawab pada inventory suku cadang bengkel. 

 

3.  Penanggungjawab Bengkel 

A. Kepala Mekanik 

Tugas: 

a. Memberikan pembagian tugas kerja kepada mekanik atas dasar keahlian, 

hasil kerja dan azas keadilan. 

b. Mengawasi kinerja mekanik sehari-hari dibandingkan terhadap prosedur 

yang ada. 

c. Melakukan pembinaan terhadap kualitas mekanik (coaching). 

d. Mengusulkan nama mekanik yang akan ditraining dan kebutuhannya 

e. Mengembangkan proses kerja efisien dan efektif maupun proses kerja baru. 
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f. Memberikan solusi terhadap masalah teknis yang tidak bisa dipecahkan oleh 

mekanik. 

Tanggung jawab: 

a. Bertanggungjawab pada pengelolaan dan manajemen peralatan dan 

perlengkapan, termasuk peremajaannya. 

b. Bertanggungjawab atas hasil kerja mekanik dan melakukan fungsi kontrol 

c. Bertanggungjawab pada distribusi informasi terkait ITI, produk baru, 

maupun kasus yang membutuhkan penanganan khusus pada mekanik dan 

FLP. 

d. Bertanggungjawab pada pengambilan keputusan untuk melakukan 

pekerjaan luar. 

e. Memastikan form claim atau form LKH terisi dengan benar. 

B. Kepala Bengkel  

Tugas: 

a. Memimpin operasional bengkel sesuai dengan peraturan dan kesepakatan 

yang telah ditetapkan baik oleh ATPM, Main Dealer maupun pemilik 

AHASS 

b. Menjamin terlaksananya program ATPM dan Main Dealer di AHASS 

c. Melakukan pembinaan terhadap anak buah (coaching, conseling, 

correcting) 

d. Menunjuk mekanik yang akan ditraining dan kebutuhannya 

e. Mengembangkan proses kerja yang efisien dan efektif maupun proses kerja 

baru 

f. Melakukan evaluasi kinerja bengkel dan kinerja bawahannya secara berkala 
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Tanggung jawab: 

a. Bertanggungjawab pada kelengkapan, kerapian dan kebersihan peraiatan 

dan perlengkapan kerja bengkel secara umum 

b. Bertanggungjawab atas hasil kerja SDM dan melakukan fungsi kontrol 

internal 

c. Bertanggungjawab pada pengembangan program marketing bengkel, 

promosi dan komunikasinya 

d. Bertanggungjawab dalam mengembangkan bisnis AHASS serta dalam 

membangun reputasi AHASS, baik terhadap konsumen maupun lingkungan 

sekitarnya 

e. Bertanggungjawab masalah kewajiban dan hak AHASS terhadap Main 

Dealer dan terhadap pemilik AHASS. 

 

 

4.1.3 Organisasi dan Personalia 

Jam kerja bengkel 

Senin – Jum’at : 07.30 – 15.30 

Sabtu   : 07.30 – 12.30 istirahat : 12.00 – 13.00 

Minggu  : 07.30 – 12.30 

 

Karyawan AHAS MPM 

Kepala Bengkel : 1 orang 

Service Advisor : 1 orang 

Front Desk  : 1 orang 

Kepala Mekanik : 1 orang 
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Final Inspector : 1 orang 

Mekanik   : 10 orang 

Kasir   : 1 orang 

Part keeper  : 2 orang 

Jadi keseluruhan karyawan berjumlah 18 orang. 

 

4.1.4 Aktivitas Usaha 

4.1.4.1 Proses Kegiatan Pelayanan Servis 

Berikut ini adalah proses kegiatan pelayanan servis di AHASS Honda MPM : 

1. Konsumen datang, service advisor menganalisis kerusakan sepeda motor 

2. Konsumen mendaftar servis di bagian pendaftaran 

3. Konsumen menunggu di ruang tunggu 

4. Mekanik memperbaiki sesuai dengan perintah kerja bengkel dan membawa 

motornya 

5. a. Mekanik mengambil suku cadang pengganti di gudang parts 

    b. kembali mengerjakan perbaikan dengan juga membawa suku cadang  

6. Petugas final check memeriksa ulang hasil kerja dan mengoper kartu pelanggan 

ke pendaftaran. Motor ditempatkan di bagian penyelesaian. 

7. Pekerjaan selesai, petugas memanggil konsumen di ruang tunggu. Konsumen 

membayar biaya servis di kasir. 

8. Konsumen mengambil motor yang sudah selesai diperbaiki. 
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4.1.4.2 Hasil Produksi   

Tabel 4.1 

Daftar Paket-paket service AHASS HONDA MPM 

No. Paket Service 
Jenis Motor Harga (Rp) 

1 Paket service Kartu Perawatan Berkala 

(KPB) + cuci gratis 

- KPB I    : Gratis Oli mesin dan service 

- KPB II  : Gratis service 

- KPB III : Gratis service 

- KPB IV: Gratis service 

  

2 Paket service Ringan → 9 poin service 

(25 menit + cuci gratis) 

a. Bersihkan karburator 

b. Setel karburator 

c. Bersihkan saringan udara 

d. Periksa ganti oli 

e. Bersihkan busi 

f. Setel dan lumasi rantai roda 

g. Setel rem depan dan belakang 

h. Periksa, tambah aki 

i. Periksa lampu/klakson 

CUB 

Skuter 

Sport/GL 

City sport 

Tiger 

30.000 

33.500 

33.500 

37.500 

37.500 

3. Paket service Ganti Olie Plus → 5 poin 

service (5 menit) 

a. Periksa/ganti oli 

b. Setel/lumasi rantai roda 

c. Setel rem depan/belakang 

d. Periksa angin ban 

e. Periksa lampu/klakson 

CUB (AHM Oil 

MPX 1 0,8 liter) 

Skuter (AHM Oil 

MPX 0,8 liter)   

City sport (AHM 

Oil MPX 1 liter)  

Sport (AHM Oil 

MPX 1 1 liter)  

30.500 

 

33.000 

 

37.500 

 

37.500 
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Lanjutan tabel 4.1 

No. Paket Service 
Jenis Motor Harga (Rp) 

4. Paket Overhaul CVT (Matic) → 5 poin 

service (50 menit) 

a. Pembersihan drive pully  

b. Pembersihan drive belt 

c. Pembersihan driven pully 

d. Pembersihan driven gear, starter 

e. Pembersihan starter pinion 

Vario    

Beat    

Vario CBS    

40.000 

40.000 

40.000 

5. Paket Pembersihan kerak karbon → 2 

poin service (30 menit) 

a. Pembersihan karburator 

b. Pembersihan ruang bakar 

CST   

 

30.000 

6.  Paket service lengkap → 15 poin service 

(35 menit) 

a. Bersihkan karburator 

b. Setel karburator 

c. Bersihkan saringan udara 

d. Periksa/ganti oli 

e. Bersihkan busi 

f. Setel/lumasi rantai roda 

g. Setel rem depan/belakang 

h. Periksa/tambah air aki 

i. Periksa lampu/klakson 

j. Setel/lumasi kabel gas 

k. Periksa/stel stang kemudi 

l. Kencangkan mur dan baut 

m. Periksa roda ban 

n. Stel klep 

o. Stel kopling 

CUB    

Skuter    

Sport/GL .  

City sport   

Tiger    

 

40.000 

45.000 

45.000 

50.000 

50.000 

Sumber : AHASS HONDA MPM, 2011 


