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,i\ NALltS I(i PnlOriSIr tri-lKTlf,' B E N GKEL SERVIS ELEKTRONIKA
Setruatrr tinjauan awal

Slarnet *)

,4bstrak
Rer;gkel .serv,;s'eleklronika ternlasltk usaha jtls'a ptsybsstgkelan yang masih mengalami pertumb-uhan seiring

clengan perli:.embangan teknoi'o11i elelit,,,,oni;ka. Usahfl ii.ta perbengkelan servis elektronika termasttk usaha iasa
sektor tersier sl,;:ala k.,zc'il dan mtenengah yang selalu twntbwh sesaai kebutuhan masyarakat yang sangat dinamik.

pengel,claan usoha in'i memet lukatt irtrL$tial skitl dan technical sl:iit yang memadai. Usaha iasa ini memiliki

keialfaatart sosial dan ekonorril 1;an5y sunfi'* berarti. ])erhtrubuhan usaha perbengkelan ini memerlukan partisipa'si

oktip 
-d,tnia 

pey,t:urudtl tingg,i ihur-r,,rr,1,n .iurusan teknik elektrorrika, dalam bidang pemikiran yang meliputi

pe ne litian, p e ndi dikan,clan pe i' a,tihan.

Kata kunci . heTtgkel ssrvi,s elektrc,nikft; ynar.,agerial slrill; iechnical skill, kemanfaaian sosial; kenrenfaatan ekonomi'

Pendahuh,ran
Mernbaca judui tuiiszin inLi. tnurigkin ait.an terbayattg
"papan nama" bengkel-LrerrgJsel sen'is R:udio-TV "
seadAnya". liutg te:rsetlar di pirlggir .ialern sampai
gang-gang [<.ecil. di kannpung perllor.ai:iin, at;tu bahkari
rnungkirr sa:npai di desa-desa. Mungkirl tral tersebut
tidak terlalu saheh. B:rtrkan dalamr petnikiran terbetik
suatu kebangg;.an sekalig;ur; berca:mpur harapan

tersetnbunyi Marnpul<illt ben61i<el''br3,rrgkcl kecitr

tersebut nrenjadi turnbuh dan bel*etnbang 'l

Narnpaknya justru lurnbuhnya tr,etrgl','l-bengketr

tersebut rnenjadi tiin.gguug jawalt moral para

.s take h o I der, tennasuk j r::iinbag,a pe'ndiriilc.an dalarn hal
ini Jrrrusan Pendidika.n T'ekruk Fiel.;t,rordll;:t Fak'rltas;

Teknik Unjt';:rsiias }.legcri Yogy'ak.erla. Beberapa
pertanyaan dapat dirnunculltan an[ara lain : a)

Bagairruuu*:rh rnasa,lcpan ut;alrzr.gas;a I'ennasuk jasa

sen'is elekrronika ? b) Bag;airrrariakah upaya
peningkatan manage.men trsifra pelbengJcelan jasa

sen'is elektronika yan.g sudah adit 'l r::) ,A,piftah yall€l

liams dilakukan perguru;tn tir:rggi untuL
riiengernba.ngkan usatra jasa sen'ir; elektronika'7

Pembahasarn
Dalarn perntrahasan irri alr,an cliu.rilikarn t€ntang usedra.

jasa khususrnya bengkel setvis ele'kmonika, serta.

kernanfaatarr sosial dan ekononitnyrl. Uridan akan

diberikan d;,rlam kajiarr teoritik dil<:nig;kapi dengait
sedikit duliungan datit empirik hmil penel;tian yang
pernah dilak:ukan.

Usaha jasa perben gk.eilan
Pada unlulntq'a produk dapat rliklasifikasilran dengan

berbagai cara' salah satu cardYnnlbzrnyal'l diiakulcarL

adalah klarirfik.asi i:errJasarlan da'ra terhan atau

berwuj ud tid aknya sutrtrr prodtrk. I}erd asi trlcan kriterizr.

ini, dari pendapat Tiiptono (1996) ada tiga kelornpok.

yaitu
(a) barang tidak tahan lama (nondurable goods),

O) barang tahan lama (durable goods), dan

(c) lasa (senice).
Barang tidak tahan lama adalalr barang yang

berwujud biasanya habis dikonsurnsi dalarn satu atau

beberapa kali pemakaian. Dengan kata lain urnur

ekonomisnya kurang dari satu tahun. Contoh^nya :

sabun, minuman, makanan ringan, garam gula, kaput

tulis dan sebagainya.
Barang tahan lama adalah barartg lansberwnjud dan
fahan latna biasanya menriliki umur ekcnomis iebih

dari satu tahun. Contohnyaantara.lain : kulkas- mesin

cuci, TV. komputer, dan rnobil. Jasa merupakan
aktivitas, manfaat, atau kepuasali yang ditawarkan
untuk dijual. Contohnya bengkel reparasi, salon

kecantikan, kursus keterampilan, irotel , dan rumah
sakit.
Dirnanakah posisi usaha iasa perbengkelan berada ?

l.{enurui penCapat Fitzsimmon cian Sullivan (1982)

yang drkutip Tjiptono ( 1996) ada lirna tahap
perkembangan akti'.'itas ekononti. yaitu (l) prirner.
(2) sekunder, (3) tersier, (4) kturter, (5) kuiner.
Bidang .jasa tennasuk tairap tersier, yang rneliputi
restoran, dan hotel, salon kecantirta, laundry, dan dr.v

cleaning, pemeliharaair dan repa,rasi. Nienurut
pendapat ini nampak bahwa usaha jasa perbengkelan

Lermasuk bengke! servis elektronika akan tnemputryai
masa depan yang cukuP baik.
Persoalannya apakah kelayakan pernikiran tersebut

didukunll hasil amatarr empirik yang trremadai.

Daiam situasi perekonornian negara yang belum

kunjung mernbaik ini, tennasuk tingginya angka
pengangguran, menjadi tantangan selnua pjhak urrtuk

berusaha nrenemukan solusinYa.

*) Do.sen Jurusnn Pendicltknn T'eknik Elitkitronika l;T UNl'
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'Iidak ada jalan lain selair:l nlemutar otak bargaimana

lremsaha rnelepask;rn beliran kesulitan inri. Suatu
bukti fakta yang mengge.:nbirakan aclalilh telah
inenjadi kenyatinn yang tak terbantahl:ari, hahwa
sektor perokornian kecil dan mene:ngah lennasuk
sektor infonnal lernya&l i,ebih talnl terlrad.ap badai
krisis ekonomi,. .Justnr sektor perek.ortomian
konglornerasi yang menyeret perekono,mian negara ke
jurang krisis,

Managemen us:rha bengkel .riervis r:l,ektr"omrik a
Usa,ha jasa s€:rvi$ elelclronika pada umumnya
berbentuk usaha swasta. dr:ngan skala usaha kecil dan
rnenengah. Menurut klasililcasi Ba nls: Indone:;sia, suatu
usaha . perdaga.ngan dan jrxa yang inemprm!'ai omsqt
usaha.' sampai dengan Rp.20.000.C0{i,00 tidak
tennasrik tenrFrat usaha cian tanaftr, trsrm:lsuk datam
kategori skala usaha ker;il. Menge'nai kar:,rktedstik
skala usah:r kecil. Mirhzid (llt76) menyetrutkan
karakterisdk skala rrsaha kecil ini., aclalah : (a)
rnempunyai perrnodalan usaha yang sangat terbatas,
(b) mempunyai keteraurpilan rnengr-rrus perusahaan

./ang kurang, dan (c) lnrrangnya l;:emampuan
rnemasarkan has il produlii;inya.
Keterbatasan dai am penntdalan, karena k ari*teristik
obyektip perusahaan yang demikian tcrltal.as, akan
rnengakibatkan dampak leinjutan trerupa k ett:rbatasan
dalam menranfaatkan surnber pendanaa:n dari luar
seperti jasa bank. Karr:na brurh ticlak mudali
nrcngucurkan rla.na krsdit;n1'a pada usatta skiila kecil.
'Keterbatasan dalarn mengurus penusahaan,, rXalam hal
ini rnenyangkut dua aspek. 1,aitu managerial ,skill dan
techitical skill.
it4anageria! skill menyangkut sikap nrcrrtarl sebagai
pengUsaho,, !a,fi1!, ternyata sengat dipenl;ar:uhi latar
belakang kehiclupan priberdi dan l<eluargl,r. Keluarga
yang sejak kecil memperrgaruhi kehiduparr sebaga:
pedagang akan berbeda d,:ngan k,:luarga pr:tani. Hal
ini tidak sesederirana seperli yang dibayaHgl(an orang
pada umulnnyzL Kelemah:m pemasaran bukzrn berarti
tidak ada pasar, tetapi kur:ang menniliki pengetahuan
tentang pemasiuiu1 sepefii dimana. ada pasar,

bagaimana cara mengolah dan merm:rrifaalkan potensi
pasar tersebut, tcrmasuk b'agaimaru nlempromosikan
produk usahanl'a supa:ia volurne p*qiualannya
rneningkat.
Technical .skill ildalah kemampuan tg:knii mengunrs
penrsaltaan yaxg sesuai der.gal jenis trsilra yang
digeluti. Berkaitan denp;an technical ,skill untuk
bengkel sen"is elektrorrika, job-deskr:ipsi yairg
dikernbangkan l?onieroy dldk. (1974',, ada.llah : (a)

rnernasang dan rnereparas:i alat elektronikit hiburan di
rurnah ta$gga (entertainment), tenna.suk T'V,' radio,
HIFI Stereo. &) :rnempunyai kernarnprnn
rnenggunakan alat-alat k,:ija (handtools)', lhembaca
dan menginterpretasikan gambar rangkaia.n dan buku
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petunjuk (manuals), (c) mendiagnosis kesalahan yang

teqiadi pada pesawat elektronik yang direparasi. (d)

menaksir biaya reparasi, dan (e) rnenjaga hubungan

baik dengan petanggan. Ketnampuan yang
didesknpsikan tersebut menggambarkan bahwa

kemarnpuan teknik dalam bengkel servis eiektronika
ternyata tidak sederhana. Minimal tnernedukan
kursus datarn jangka waktu tenentu, belurn lagi
diperhitungkan perkembangan teknolo gi yang dipakai
pada peralatan elektronika yang sernakin tinggi. Hal
ini memerlukan kajian yang rnendalam dan
sisternatik. PemL,inaan kedua kemampuan dalarn
managerial s'kill dan technical .skill dapat dilakukan
melalui program-progranr pelatihan yar.g intensip.
bahkan bila perlu pendidikan fonnal.

Tinjauan kemanfaatan sosial
Daliur tinjauan kemanfaatan sosial. ternyaia bengkel
servis elektronika mernpunyai tnanfaat yang tidak
kecii. Seseorang yang mempunyai kegiatan reparasi
elektronika jelas acialah seorang pekerja dan bukan
penganggur. Walaupun rnungkirt hasiln,',a belum
mencukupi kebur"rhan hidup. Namun dapat
dibayangkan kalau scorang pada usia kerja tidak
rnemanfaatkan tenaganya secara produkiip.
BerCasarkan tinjauan ini bengkel sen'is elektronika
betapapun kecii voiurne usahanya, akan rnerupaka4
aset yarg penting di masa yang akan Catang. Kalau
sudah berani mernbuka usaha bengkei. rnaka langkah
berikutnya adalah berani menghadapi tantangan unr.rk

tetap hidup.
Ada dua keuittungan sosial yang telah diper'olclt. yaitu
pertama bahwa seseorang telah bennar.ibat bagi diri
dan keluarganya (dari iinbalan yang diperoleh).
Keuntungan kedua bahwa teiah terjadi kontrak sosial

secrua tidak langsung. Dalatn hal ini bengkel
rnengemban fungsi sosial dalaur arti sebagai lernbaga
penjual jasa yang dibutuhkan rnasyarakat
lingkungannya. Dengan adanya bengke! yang dekat
orang tidak perlu lagi pergi ke tempat yang jauh.
kalau usaha jasa yang ditawarkan mampu
nrcmberikan kepuasan kepada para pelanggannya.

Dalarn hd ini kualitas pelayanan adalah jaminan
hiciup usaha jasa servis di tnasa ciepan, ini larninan
yang tidak mudah.
Ada kemanfaatzur sosia! lain. selain kedua keuntungan
tersebut di atas, yaitu ternyata bengkel ini juga

berperan serta dalam dunia pendidikan kejuruan.

Dengan adanya program pendidikan sistetti ganda

(PSG), bengkel servis elektronika dalarn hasil

penelitian A.Fatchi (1995) juga berperan dalam ikut
menangani PSG sebagai mitra kerja sekolah

menengah kejuruan (SMK) khususnya jurusan

elektronika.
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Tinj auan ltt:uni anfn at:uru ekonrlnri
Pada tahap tertentrLr, orang bilang "po,int of nc'

return " atau , ti,riak acla jalan tielairn hrlnls trlrus maju.

Serrrula heurya sebatas h,ohb|,, sr:kaiilrrg sudah adar

orang )'ang niembutuhkan 'dan bahkirn, mungki:l
rnencari ka:rer12 tnerasa cocok ileng:rn. lntltut pelayanan

r-ang diberikan. Tetrapi dilain pihirJ< munglcinr

pendapal,an yang d,iterimanyrl m.i'sih belum
mencukupi l.:etrutuhzrn tridupnl'a secar:t nuntap. Inilatr
tantangan untuk. sut'vtv.! j'allg kruncinya aclralah tekad
hati unruk terus maju rlan tidak lxrleh nrr.rdah padatn.

,Dalarn tahap ini pe,rxrilik b,errgkel iuitnl; berfikir
rasional. []erapapun hzrsil yang diter:inra Cari hasil
usairanya. lirlrus dieva,ittasi ser:ana cermat sr3tiap saat.

lrarian, nring;gua n, dali bularran.'Hants; di pcr:hitungkan

apakah hasil yu,ntg diterima rata-rala setiiap bulan
sudhh bisa rnelebihi pengeluarran. K;daru sudah bisar

berarti,rav'irrg; harus di.lakukan trctapa'pun kecilnya.
Kalau hasil rata-raLl setiap bulan mas,ih belutn
rnencukupi. lnrus ditiqiau , uianig, apakah
penyebabnyz! pe:ngelua.ran terlalu berlar ? Kalau ya

berarti harus dilakukan reduksi salttp:ti ite pokok-
pckok kebutuhan saja. Dan ha;nrs diiperhitungkan
apakah .rar.'irig nrasih rlapat dilakukan.
Rasicnalnl'a .saving ini lnemen.a,g lu'mrs clilakukan.
karene siapu.purr tidalr: pernah tahu k,tpiln {alangnya
han-hari s':rupit. yaitur kebutrrhan yan;g tidak terduga
Seseop:rg metirang tidak per'nrrir ttilru dilrl
rnengharapki'n terjadirrya tapi tc'il tetl.p w;r.iar terjaCi.
Apalagi kzrl;lu sudair memanl] direnc'anak.iln, sepertt
isteii rnelal,irkiln. d:rna kesehatan keluarga dapat.

disisrhkarr ,lari hasil sdvirt,Z ini. Et;anvak kasus

keuangan usiiha terllenggu atau b;rhktrn rlrctryebabkut
usaha teqpaksa bang;krut karena kasus lemahrrya
keuangan kelu:rrga .tiri. Bagai.nmn€rpun seseorang
perlu biaya untuk utemenuhi. sertu:r kebutuhan
hidupnya. Dalarn hal ini rrsalur jasa servi,s eiektronik-a
betapapun 

-kr;sil1ry/a 
pati.rt tnendeipatkan prerhatian dan

pan stakehalcler.
Tentang prugtrasilan, usaha jasa bengtel servis
elektronika, ada temuiur nteuarill rlari ha'sitr penelitiar,
A.Fatchi (11)9-5) yang menyangkrt pen,;ghtrsilan dari
responden pr:nelitian seb.a.nyak 55 orarrg yarlg tersebar
di ciaerah lstimeu,a Yogyzr]a-rta. Sc;bitnyak 'i94'

berpenghasilan rata.,rata per but;m di ban'ah
Rp.100.000,')(). Sebersar hantprtr 6?'A, urernpunyai
penghasilan ratft-rata per bularn iultara F:.p. 100.000,00
sarnpai dengan P,.p. 3(t(1.()00,01). Sebarryak sekitar 9%,

berpenghasilan raiit-.rata per bulan, sntare,

Rp.300.000.,10 sarni;rai dengan Rp.7t)0:000.00
Sebanyak 71lo berpenlglhits:iian r:lta-ra'ia per bulan di
atas Rp.80l).0t10.0(). Dari has:il 1rc:aelitiar iuga
terungkap b;lhw'a, perrgusaha sr:niis l{rar;$ih tergolong
tradisional, terhukti sebagian besar rrrasih ,beh.un

mernanfaatkan -[asa perbankan, walatlpr.rn sampai di

desa-des:r sudah tersedia usaha bank seperti BRI Unit'
Bagi sebagian besar responden (yaitu sebesar 69%)

yang be:r'penghasilan kurang dari Rp. 100.000,00

sampai dengan Rp.300.000,00 rata-rata per bulan
jelas perlu diupayakan pembinaan lebih lanjut.
Berlitik tolak dari uraian tersebul nampak bahwa

sektor usaha jasa bengkel servis elektronika rnerniliki
prospek yang tidak boleh diabaikan pada masa yang

akan datang. Namun data enrpiris terbatas

mencerrninkan bahwa sebagian besar bengkel sen'is

elektronika masilt tergolong lemah.: Secara teoritik
kelemahan tersebut mencerrninkan lemahnl'a
managerial skill maupun technical skill dan sumber

daya manusianya. Itulah pelmasalahan )'ang harus

digaris'bawahi dari tinlauan arval ini untuk rnenjadi

bahan leajian ataupun pengembangarl kegiatan
pelatihaq pada masa Ysng:.211uu datang.

.1.:
Kesimpulan
Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa

l. Benglkel seryis elektronika rnerniliki potensi yang
perlu dikernbangkan, karena ternyata'merniliki
kemanfaatan baik sosial maupun eksr,otrti yang

tidak dapat diabaikan.
2. Upaya pembinaan bengkel servis

dapat dilakukan lnenyaltgkut
managerial skili dan technical skill

:,
elektionika

:peningkatan

surnber daya
manusianya. ":

3. Perrrikiran dan kajian lnasa depan usaha jasa

termasuk pembinaan managei,ren bengkcl servis

elektl'onika ternyata masih terbuka lebar.
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