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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seluruh dunia khususnya Indonesia saat ini mengalami perkembangan teknologi 

yang sangat pesat. Dengan ada nya kemudahan dalam mengakses sesuatu mulai dari 

mencari barang, mencari perumahan, sampai mencari pertemanan juga dapat diperoleh 

melalui teknologi tersebut. Media promosi melalui teknologi sekarang menjadi pilihan 

utama seseorang dalam melakukan bisnis nya. Selain mudah dalam menentukan biaya 

serta efisiensi waktu, seseorang juga dapat memperoleh manfaat dari kemajuan teknologi 

yang ada, misalnya seseorang yang ingin mencari suatu barang dapat memperoleh barang 

tersebut dengan mudah dan dalam waktu singkat dengan mencari nya melalui situs yang 

tersedia. Berkat adanya media informasi yang dapat diakses dengan mudah, banyak 

jejaring sosial yang dimanfaatkan dan dikembangkan. Salah satu nya adalah media sosial 

“instagram”, di dalam media sosial tersebut tersedia berbagai informasi berupa gambar 

dan video singkat, bahkan banyak dijadikan sebagai media promosi dalam menawarkan 

suatu produk melalui gambar serta video singkat yang ditampilkan. 

Berkat media sosial seperti “instagram”, seseorang yang hendak mengambil 

gambar serta video memerlukan kamera yang menunjang. Bukan hanya untuk 

menawarkan sebuah produk yang akan ditawarkan, tetapi media sosial “instagram” dapat 

juga menjadi ajang untuk bergaya atau bersaing dengan teman-temannya dengan cara 

memamerkan barang yang ditampilkan atau sekedar hanya ingin menunjukan suatu 

tempat yang  pernah dikunjungi. Kemudian persewaan kamera ini juga sering disewa 

oleh orang yang hendak melakukan pekerjaan seperti fotografer model, fotografer 
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pernikahan, event organizer. Karena mereka lebih memilih untuk menyewa kamera dan 

keperluan lainnya daripada membelinya, dikarenakan tidak setiap hari mendapatkan 

pekerjaan tersebut, hal tersebut yang menjadikan dasar dan alasan dalam keputusan 

penulis membuat jasa persewaan kamera di Semarang, dengan tujuan agar pengguna 

yang ingin memperoleh hasil gambarnya dengan maksimal dapat ditunjang melalui 

kamera yang tersedia pada jasa penyewaan kamera. Selain itu, dengan gambar yang baik, 

bagi seseorang yang ingin menawarkan produknya dapat menambah daya tarik melalui 

gambar tersebut, dan pastinya dalam sebuah pekerjaan fotografi orang akan memilih 

fotografer yang hasil foto nya / hasil video yang dibuatnya berkualitas bagus sehingga 

para fotografer membutuhkan lensa dan kamera yang bagus pula. Oleh karena itu, penulis 

menuangkan idenya untuk sebuah perencanaan bisnis dengan menawarkan jasa 

penyewaan kamera demi menunjang kebutuhan masa kini. 

Berdasarkan fenomena yang ada, maka dapat dilihat adanya peluang pada sektor 

persewaan kamera ini, bahkan jika perencanaan bisnis tersebut dapat berjalan maka akan 

berpotensi untuk merebut pasar yang ada, karena di kota Semarang saat ini hanya 

memiliki tiga (3) tempat yang menyediakan jasa persewaan kamera yaitu “Titik Fokus”, 

“CIS (Creative Image Solution)”, “Rental Kamera Semarang”. Persewaan kamera “YCS ( 

Your Camera Solution )” memberikan keuntungan lebih yang diperoleh pengguna jasa, 

seperti barang yang disewakan lebih baru dibandingkan pesaing yang ada di kota 

Semarang, lama waktu minimal sewa hanya 5 jam namun diberikan biaya tambahan jika 

melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Karena rata-rata persewaan kamera di kota 

Semarang memberikan waktu 18 jam / 24 jam maka dengan waktu minimal 5 jam saja 

bisa lebih mengirit biaya sewa kepada pihak penyewa yang menggunakannya sebagai 
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pekerjaan, barang yang ingin disewa dapat diantarkan ke tempat penyewa tetapi tetap 

dikenakan biaya tambahan, maka peluang yang ada dapat sepenuhnya berjalan sesuai 

harapan.  

konsep bisnis yang akan dilakukan penulis adalah menyewakan kamera dengan tarif yang 

lebih murah dari pesaing persewaan kamera yang sudah ada di kota Semarang, selain itu 

penyewa dapat menyewa kamera dan perlengkapan lainnya dengan jangka waktu yang 

lebih singkat. Bisnis persewaan kamera ini rencananya akan dibuka di Semarang, toko 

akan dibuka setiap hari dari pukul 10:00 – 20:00. Barang yang akan disewakan adalah 

kamera, lensa, HT, Go Pro, drone, dan perlengkapan lainnya. Orang yang hendak 

menyewa barang seperti kamera, lensa, HT, Drone, Go Pro dll diharuskan membuat kartu 

member di penyewaan kamera YCS ( Your Camera Solution ). Barang yang disewa boleh 

dibawa pergi, kecuali Drone. Dikarenakan resiko kerusakan Drone lebih tinggi maka 

khusus untuk Drone hanya disewakan termasuk dengan Pilot yang mengendalikan Drone 

tersebut.   Setiap ingin menyewa barang diharuskan meninggalkan KTP untuk sebuah 

jaminan namun kartu member boleh dibawa. Kartu member tersebut berisi biodata 

penyewa secara lengkap mulai dari nama, nomor KTP, tanggal lahir, jenis kelamin, 

nomor telepon, alamat tempat tinggal, dan foto sang pemilik kartu member tersebut. 

Kemudian kartu member tersebut juga dilengkapi oleh barcode sehingga dapat dibaca 

oleh computer semua infomasi tentang pemilik kartu member tersebut. Kemudian 

didalam kartu member tersebut juga tercatat rincian apa saja barang yang pernah disewa 

oleh sang pemilik kartu member beserta tanggal dan berapa lama waktu penyewaan 

barang tersebut.  Kemudian di semua barang yang disewakan dilengkapi dengan GPS 

sehingga dapat dilacak dimana keberadaan barang tersebut. Namun para penyewa tidak 
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perlu diberitahu kalau di semua barang telah dilengkapi oleh GPS. Hal ini dilakukan 

untuk mengurangi resiko dari hal yang tidak diinginkan seperti barang yang disewa 

dibawa lari atau tidak dikembalikan. Kemudian sebelum dibawa pergi oleh sang penyewa 

barang akan di cek terlebih dahulu kondisinya, dan harus dikembalikan dengan kondisi 

yang sama ketika dibawa. Kalau ada kerusakan yang tidak wajar maka akan dikenakan 

biaya. Dengan menyediakan jenis kamera dan peralatan yang beragam ( HT, Drone, Go 

Pro ) serta penentuan tarif yang relatif lebih murah dibanding pesaing yang ada. Dan 

memberikan kelebihan seperti waktu minimal penyewaan hanya 5 jam saja maka peluang 

tersebut sejalan dengan harga yang terlampau tinggi jika seseorang hendak membeli 

kamera. Disamping itu, orang yang hendak menggunakan jasa persewaan kamera lebih 

condong untuk berpikir menyewa dibandingkan dengan membelinya, karena penggunaan 

kamera tidak dibutuhkan setiap saat.  

Berdasarkan fenomena serta peluang bisnis yang sudah terpaparkan diatas, maka 

penulis ingin mengangkat topik tersebut dalam skripsi berjudul “Perencanaan Bisnis 

Persewaan Kamera YCS ( Your Camera Solution ) Di Kota Semarang”. 
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1.2 Perumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang diatas penulis ingin meneliti tentang “ Bagaimana 

Perencanaan Bisnis Persewaan Kamera YCS ( Your Camera Solution ) di Semarang? ” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menyusun rencana bisnis Persewaan 

Kamera di Semarang ditinjau dari aspek pasar, pemasaran, operasi, sumber daya 

manusia, dan keuangan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis : Bermanfaat untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan untuk 

membuka usaha persewaan kamera, berapa modal yang dibutuhkan, dan aspek-aspek 

yang perlu diperhatikan dalam membuka usaha persewaan kamera. 

2. Manfaat Praktis : Agar para investor dapat mempertimbangkan apabila ingin 

menginvestkan dana nya pada bisnis persewaan kamera. 
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