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BAB III 

PRAKTEK PEMESANAN PANEL 

DI UD. VARIA INDAH GRESIK 

 

A. Profil UD. Varia Indah 

1. Letak Geografis 

       UD. Varia Indah berada di jalan Usman Sadar No. 18b-c Kec. Gresik 

Kab. Gresik. Gresik terkenal dengan sebutan kota industri karena 

banyaknya industri-industri yang berada di kota Gresik, seperti pabrik-

pabrik dengan skala kecil sampai besar. Gresik juga termasuk kota besar 

yang sedang berkembang di segala jenis bidang usaha, mulai dari bidang 

perdagangan, jasa dan produksi. Baik usaha kecil maupun besar, mereka 

berlomba-lomba untuk memasarkan produk-produk mereka.
1
 

       Kecamatan Gresik dapat dikatakan sebagai pusat kota Gresik karena 

letaknya yang berada di tengah-tengah kota Gresik. Di kecamatan Gresik 

terdapat bangunan-bangunan penting dari kota Gresik seperti pasar kota, 

alun-alun kota, kantor DPRD Gresik, perpus daerah Gresik dan 

sebagainya. Selain itu, karena letaknya yang menjadi pusat kota sehingga 

kebanyakan warganya mendirikan usaha kecilnya, mulai dari usaha 

kuliner, foto copy, rental komputer, percetakan, jasa cuci motor, took 

bahan bangunan, took cat dan sebagainya. Baik itu usaha yang didirikan 
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mulai dari nol, maupun meneruskan usaha milik keluarga mereka menjadi 

owner untuk usahanya sendiri.
2
 

       UD. Varia Indah terletak sangat strategis, yaitu berada di pusat kota 

dan masuk di area pasar kota Gresik. Posisi strategisnya membuat 

banyak konsumen yang datang untuk membeli kebutuhan cat atau untuk 

memesan cat dengan warna yang diinginkan. Selain posisinya yang 

strategis, UD. Varia Indah menjadi ramai karena kelengkapan cat yang 

dijual dan juga jarangnya  toko cat yang menyediakan oplosan cat. Di 

kota Gresik toko cat yang menyediakan oplosan cat hanya ada beberapa 

dan untuk oplosan cat mobil (panel) hanya ada empat. Sehingga itu yang 

menjadi ketertarikan konsumen untuk datang ke UD. Varia Indah ini. 

Konsumen yang datang bukan hanya dari dalam kota saja tapi juga kota-

kota tetangga seperti lamongan dan tuban.
3
 

2. Latar Belakang Historis 

       UD. Varia Indah didirikan oleh Bapak Yasin pada tahun 1984. Dari 

awal pendirian UD. Varia Indah sudah berada di Jalan Usman Sadar No 

18b-c Kec. Gresik Kab. Gresik. Namun pertama kali berdiri UD. Varia 

Indah bukan toko yang menfokuskan pada cat, UD. Varia Indah menjual 

bahan bangunan dan beberapa jenis cat seperti cat tembok, besi dan 

kayu. UD. Varia Indah mulai menfokuskan menjadi toko cat sejak anak 

dari pendiri UD. Varia Indah yang bernama Bapak Chandra Tanujaya K. 

ikut berperan dalam pengelolahan UD. Varia Indah pada tahun 2000. 
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       Bapak Chandra Tanujaya K. menfokuskan untuk menjual cat adalah 

karena beberapa alasan, yang pertama karena banyak peminat dengan 

cat. Kedua saat itu hanya sedikit toko di kota Gresik yang menjual jenis 

cat yang lengkap. Ketiga, karena beliau tidak ingin menggantungkan 

sesuatu kepada orang lain, misalnya untuk menjual bahan bangunan 

seperti besi beliau tidak bisa menjualnya sendiri jika karyawan yang 

bagian memindahkan itu libur kerja.
4
 

       Pada tahun pertama perubahan jenis jualan belum menyediakan 

panel (oplosan cat mobil). Namun sudah menyediakan untuk oplosan cat 

tembok dan jenis cat-cat lain seperti cat besi, cat kayu, cat genteng, cat 

lantai dan alat-alat untuk proses pengecatan. Pertama kali UD. Varia 

Indah menyediakan layanan oplosan cat mobil atau yang disebut panel 

adalah pada tahun 2007. Waktu itu UD. Varia Indah bekerja sama 

dengan sebuah perusahaan cat mobil di Surabaya dengan mendatangkan 

tenaga ahli dari perusahaan tersebut untuk bekerja di UD. Varia Indah. 

Dengan berjalannya waktu sekarang UD. Varia Indah telah memiliki 

penggarap sendiri untuk mengerjakan panel.
5
 

       Pada awal pendirian yaitu tahun 1984 UD. Varia Indah belum 

berbentuk Usaha Dagang (UD) tapi dalam bentuk Surat Izin Usaha 

Pedagang (SIUP) karena pada tahun itu belum ada ketentuan tentang 

Usaha Dagang (UD). Adanya ketentuan tentang UD adalah pada tahun 

1994 dimana semua orang yang ingin mendirikan usaha harus berbentuk 
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Usaha Dagang (UD). Namun untuk yang sudah memiliki siup tidak 

diharuskan mengalihkan menjadi Usaha Dagang (UD) karena kedudukan 

Usaha Dagang (UD) dengan Surat Izin Usaha Pedagang (SIUP) adalah 

sama. 

       Setelah Bapak Yasin selaku pendiri UD. Varia Indah Gresik 

meninggal, kepemilikan UD. Varia Indah Gresik berpindah keanak Bapak 

Yasin yaitu Bapak Chandra Tanujaya K. sejak saat itu Bapak Chandra 

Tanujaya K. memproses pergantian nama dalam Surat Izin Usaha 

Dagang (SIUP) karena kepemilikan usaha sekarang sudah menjadi milik 

Bapak Chandra Tanujaya K. sehingga secara langsung Surat Izin Usaha 

Pedagang (SIUP) juga akan berubah menjadi Usaha Dagang (UD).
6
 

 

B. Struktur Kepengelolaan UD. Varia Indah 

       UD. Varia Indah termasuk dalam toko tradisional sehingga tidak ada 

manajemen struktur didalamnya. Dalam UD. Varia Indah hanya terdapat 

pemilik dan 7 karyawan, karyawan terbagi menjadi 2 jenis yaitu : 

a. Karyawan toko : adalah karyawan yang melamar pekerjaan langsung ke 

UD. Varia Indah dan digaji oleh pemilik UD. Varia Indah. 

b. SPB (Sales Promotion Boy) : adalah seseorang yang ditugaskan dari 

perusahan untuk mempromosikan sekaligus menjual produk perusahan 

tersebut.
7
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C. Komoditas Produk UD. Varia Indah 

UD. Varia Indah menyediakan segala jenis cat, diantaranya : 

Tabel 3.1 

Jenis Cat yang dijual di UD. Varia Indah Gresik  

NO Jenis Cat Merk Cat 

1. Cat Tembok Dulux, Nipont paint vinilex, Aga, 

Paragon, Decolith 

2. Cat Kayu dan 

Besi/sintetic 

Emco, Avian, Yoko, Bebraind 

3. Cat Genteng Aga 

4. Cat mobil/sepeda 

motor jenis NC 

Penta super gloss, Dana gloss, Top 

colour, Paci gloss, Glossy, 

Pegasus 

4. Cat mobil/sepeda 

motor jenis PU 

Nebula, Galaxy 

5. Cat Kolam U-Pox 

6. Tinner A Spesial Bintang special, Gurita hitam, 

Nippon paint A. special, Tinner A. 

special 

7. Tinner A. biasa Tinner sakura, Gurita hitam, 

Lotus, Tinner ND glossy, Tinner 

A. biasa 

8. Tinner B Tinner B srikaya, Tinner B 

9. Epoxy Suzuka, Nippon paint 

10. Alat-alat untuk 

proses pengecatan, 

seperti : 

Kuas, Spons, Kertas 

gosok, Dan lain-lain    

 

Sumber : Diambil dari UD. Varia Indah Gresik 

 

Untuk cat mobil UD. Varia Indah menyediakan 3 jenis yaitu : 

a. Biang : Biang adalah tinta awal/dasar. Biang terdiri dari beberapa jenis, 

yaitu : 

1) Solid : warna standart, seperti oren. 

2) Metallic : silver 
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3) Mutiara : warnanya sama seperti metallic, tapi lebih bening 

4) Ceralic : warna seperti metallic tapi lebih bening dari mutiara dan 

partikel-partikel (kerlip) lebih besar 

b. Cat ready : cat yang sesuai keluaran pabrik. Sehingga pembeli bisa 

langsung memilih sesuai katalog dari pabrik cat. Seperti warna-warna 

mobil asli dari pabriknya. 

c. Panel : pencampuran dari beberapa warna biang, yang disesuaikan dengan 

contoh pesanan konsumen.
8
 

 

D. Daftar Harga untuk Cat mobil 

a. Biang 

Tabel 3.2 

Kategori A – Rp. 160.000,- 

Warna Kode 

putih tinter putih agak kekuningan N1 

 transparan white N2 

 pick control berfungsi sebagai 

menaikkan partikel metallic 

dan pearl 

N4 

Hitam 

 

agak kekuningan ( lebih jernih 

dibanding N6 ) 

N5 

 agak kebiruan ( sedikit keruh / 

dirty ) 

N6 

Silver/metallic Medium ( lebih bening dari 

N12 ) 

N11 

 Medium coarse ( agak kasar ) N13 

Biru Tegak keunguan samping agak 

kecoklatan ( violet) 

N20 

 Tegak agak kehijauan samping 

merah 

N29 

Hijau  Hijau agak kebiruan N30 
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oxide dan transoxide Transparan oxide N82 

 Agak kemerahan N84 

Sumber : Diambil dari UD. Varia Indah Gresik 

 

Tabel 3.3 

Kategori B –Rp 185.000,- 

Warna Kode 

Hitam  deep black N9 

Silver/metallic Halus ( lebih halus dari N12 ) N10 

 Kasar N14 

 Halus  N16 

 Medium ( lebih bening dari 

N11 ) 

N17 

Biru  Tegak agak hijau samping biru N27 

 Tegak kebiruan samping 

kemerahan 

N28 

Hijau Hijau N32 

Kuning  Kuning  N42 

Merah  Merah keorenan N51 

Silver/metallic Sangat kasar ( lebih kasar dari 

N14 ) 

N94 

 Kasar ( lebih bening dari N14 ) N95 

Sumber : Diambil dari UD. Varia Indah Gresik 

 

Tabel 3.4 

Kategori C - Rp 225.000,- 

Warna Kode 

Biru   Tegak agak kehijauan samping 

kevioletan / kemerahan 

N21 

 Tegak hijau samping merah N26 

Kuning  Kuning sedikit kemerahan N44 

 Kuning kemerahan ( lebih 

transparan dari N44 ) 

N45 

 Kuning Keorenan N46 

Merah  Transparan magenta N62 

 Tegak biru samping biru N64 

Hijau Tegak ungu samping 

kecoklatan 

N66 

oxide dan transoxide Lebih kuning, untuk campuran N90 
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warna metallic 

 Kecoklatan, untuk campuran 

metallic 

N91 

 Kemerahan, untuk campuran 

metallic 

N93 

Sumber : Diambil dari UD. Varia Indah Gresik 

 

Tabel 3.5 

Kategori D - Rp 255.000,- 

Warna Kode 

Putih tinter tegak kuning samping biru bila 

dicampur dengan silver N11 

dan N17 

N3 

Kuning  Kuning sedikit kehijauan ( bila 

dicampur dengan silver / 

metallic ) 

N41 

Merah  Merah N50 

 Merah agak kecoklatan N55 

Pearl Red + Cooper Medium coarse N72 

Pearl White Medium coarse ( agak besar ) N73 

Pearl Blue Medium coarse ( agak besar ) N74 

Pearl Green, Red green, Blue 

green 

Hijau bening N75 

Pearl Star gold, Gold, Alu 

Gold 

Kuning ( Bening ) N76 

Pearl Red + Cooper Cooper N77 

Pearl Star gold, Gold, Alu 

Gold 

Emas ke abu-abuan N78 

 Ungu ( Bening ) N79 

Merah Tegak merah muda samping 

muda 

N85 

silver / metallic Halus bening N97 

 Medium (agak kasar bening ) N98 

Pearl Red + Cooper Halus N721 

 Lilac ( pearl red bening ) N724 

Pearl Green, Red green, Blue 

green 

Hijau kemerahan N728 

Pearl White Halus N731 

 Agak halus N732 

Pearl Blue Halus N741 

Pearl Green, Red green, Blue Hijau kebiruan N756 
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green 

Pearl Star gold, Gold, Alu 

Gold 

Keemasan ( Bening ) N793 

Sumber : Diambil dari UD. Varia Indah Gresik 

 

Tabel 3.6 

Kategori E - Rp 385.000,- 

Warna Kode 

Pearl Cyralix / Effect Sama dengan N72 partikel 

lebih besar 

N725 

 Sama dengan N73 partikel 

lebih besar 

N735 

 Sama dengan N74 partikel 

lebih besar 

N745 

 Sama dengan N75 partikel 

lebih besar 

N755 

 Sama dengan N76 partikel 

lebih besar 

N765 

Sumber : Diambil dari UD. Varia Indah Gresik 

 

Tabel 3.7 

Binder - Rp 120.000,- 

Warna Kode 

  NB500 

  NB600 

Sumber : Diambil dari UD. Varia Indah Gresik 

 

b. Cat ready 

Tabel 3.8 

Daftar Harga Cat Ready 

 EF (N68) M/S (N89) 

Metalic/Solid 

Pearl (N88) 

¼ kg Rp 115.000,- Rp 75.000,- Rp 95.000,- 

½ kg Rp 225.000,- Rp 130.000,- Rp 180.000,- 

1 kg Rp 360.000,- Rp 210.000,- Rp 275.000,- 

Sumber: UD. Varia IndahGresik 
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c. Panel 

Tabel 3.4 

Daftar Harga Panel 

 N68 

memakai warna 

biang standart 

N89 

memakai biang 

mutiara, merah dan 

biru 

N88 

memakai ceralic 

¼ kg Rp. 135.000,- Rp 85.000,- Rp 110.000,- 

½ kg Rp 255.000,- Rp 140.000,- Rp 200.000,- 

1 kg Rp 400.000,- Rp 250.000,- Rp 300.000,- 

Sumber: UD. Varia IndahGresik 

 

E. Pelaksanaan Akad Pemesanan Panel di UD. Varia Indah 

       Pemesan dapat langsung datang atau berkunjung ke UD. Varaia Indah 

untuk melihat stok merk dan harga yang disediakan oleh UD. Varia Indah 

dengan membawa contoh warna yang akan dipesan. Biasanya pemesan 

membawa contoh warna dengan membawa bagian-bagian mobil yang akan di 

cat seperti kaca spion, penutup bensin, pintu mobil, dan lain sebagainya. 

Kemudian pemesan menentukan merk cat apa yang akan digunakan, tinner 

yang digunakan, jumlah panel yang akan dipesan dan harganya. Setelah 

sepakat maka penggarap akan mengerjakan panel sesuai dengan warna yang 

diinginkan pemesan.
9
 

       Penggarap akan memberikan sedikit contoh untuk dilihatkan kepada 

pemesan apakah sudah sama dengan warna yang diinginkan dengan 

mengaplikasikan panel yang telah dibuat ke kertas glory. Alasan UD. Varia 

indah mengaplikasikan sedikit contoh panel yang telah dibuat ke kertas glory 
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karena tidak memungkinkan jika diaplikasikan ke besi atau bahan yang sama 

dengan mobil karena biaya yang mahal. Selain itu, bahan dari kertas glory 

yang tidak menyerap sehingga bisa terlihat warna yang sesuai, tidak 

terpengaruh oleh bahan lain. Jika pemesan kurang cocok dengan warna yang 

dibuat maka penggarap akan memperbaiki sampai menurut pemesan warna 

yang diinginkan sudah sesuai.
10

 

       Jenjang waktu pengambilan pesanan dapat berbeda-beda tergantung 

banyaknya pesanan yang ada, biasanya paling lama 3 hari ketika pesanan 

benar-benar banyak. Dan juga tergantung pada cuaca karena untuk melihat 

warna yang diinginkan memerlukan bantuan sinar matahari langsung. Jika 

tidak banyak pesanan maka bisa ditunggu di waktu itu juga.
11

 

       Dalam penambahaan biaya pada proses perbaikan warna panel UD. 

Varia Indah menetapkan beberapa ketentuan komplain bagi para 

pelangganya, sebagai berikut : 

1. Jika panel tidak sesuai dengan warna yang diinginkan, dalam hal ini 

ketika diaplikasikan ke mobil warnanya sangat berbeda, maka yang 

bertanggung jawab adalah pihak UD. Varia Indah dengan cara diperbaiki 

kembali tanpa ada penambahan biaya. Karena ini dianggap kesalahan 

dari penggarap. 

2. Jika panel tidak sesuai dengan warna yang diinginkan, dalam hal ini 

ketika diaplikasikan ke mobil warnanya sedikit berbeda, maka pihak UD. 
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Varia Indah tidak bertanggung jawab. Karena itu bisa saja terpengaruh 

oleh beberapa faktor seperti cara penyepraiannya, jumlah berapa kali 

lapisan yang dibuat, dan lain sebagainya. Jika pemesan menginginkan 

untuk perbaikan warna panel maka akan dikenakan biaya tambahan 

sebesar 1.000,- per gram. 

3. Jika panel tidak sesuai dengan warna yang diinginkan, dalam hal ini 

pemesan mengkomplain dengan membawa contoh yang berbeda dengan 

ketika memesan, seperti ketika memesan membawa contoh kaca spion 

tapi ketika komplain membawa contoh tutup bensin dan pemesan 

menginginkan warna yang sesuai tutup bensin. Maka akan dikenakan 

tambahan biaya sebesar 1.000,- per gram.
12

 

 

F. Kasus Komplain Yang Terjadi Dalam Pemesanan Di UD. Varia Indah 

       Dari awal didirikannya sampai saat ini tidak terhitung berapa kali jumlah  

kasus komplain setelah barang telah jadi, antara lain : 

1. Kasus warna panel tidak sesuai dengan warna yang diinginkan. Pada 

tanggal 28 November 2016 Bapak Suliono ( Bengkel Kembali Semula ) 

bertempat tinggal di Putat Gresik, memesan ¼ kg panel dengan warna 

Toyota Kijang Inova silver ico ( silver kuning kehijauan ) dengan 

membawa contoh risplang pintu kanan. Namun ketika panel selesai dan 

diaplikasikan kemobil warna yang dihasilkan sedikit berbeda dengan 

warna yang diinginkan, sehingga Bapak Suliono membawa panel kembali 
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ke UD. Varia Indah untuk diperbaiki. Dalam perbaikan itu UD. Varia 

Indah meminta tambahan biaya sebesar Rp 1.000,- per gramnya. Ketika 

itu tambahan untuk memperbaiki panel Bapak Suliono adalah 17 gram, 

sehingga Bapak Suliono harus membayar Rp 17.000,-.
13

 

2. Kasus warna panel tidak sesuai dengan warna yang diinginkan. Pada 

tanggal 03 Oktober 2016 Bapak Su’udi ( bengkel barokah jaya ) 

bertempat tinggal di Bungah Gresik, memesan ½ kg panel dengan warna 

abu-abu Nissan Grand Livina (grey met k21) dengan membawa contoh 

tutup bemper mobil. Namun ketika panel selesai dan diaplikasikan 

kemobil warna yang dihasilkan sedikit berbeda dengan warna yang 

diinginkan, keesokan harinya Bapak Su’udi komplain ke UD. Varia Indah 

tapi dengan membawa tutup bensin mobil. Karena Bapak Su’udi 

membawa saat komplain membawa contoh yang berbeda maka UD. Varia 

Indah meminta tambahan biaya untuk perbaikan panel sebesar Rp 1.000,- 

per gram. Ketika perbaikan panel tersebut memerlukan tambahan tinta 

sebanyak 34 gram sehingga Bapak su’udi harus menambah biaya Rp 

34.000,-.
14
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