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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Tahun 2016 merupakan tahun pertama bagi Indonesia dalam masa 

Pemerintahan Kabinet Kerja bersama dengan DPR RI baru merumuskan dan 

menyusun RAPBN secara utuh, sehingga anggaran tahun 2016 diupayakan 

untuk menampung secara kebijakan-kebijakan dan program dari 

Pemerintahan Kabinet Kerja bersama dengan bapak Joko Widodo.  

Munculnya sosok Presiden Joko Widodo sangat banyak memberi kemajuan 

dan perbedaan yang nyata pada perekonomian di Indonesia. Pada tahun 2016 

pula Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 

diharap dapat meningkatkan kerja sama antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah supaya lebih meningkat lagi dan lebih baik dalam berbagai 

program pembangunan nasional, dan kemudian akan menjadikan daya saing 

manusia semakin berkualitas dan semakin tinggi. (“Kondisi Perekonomian 

Indonesia di Tahun 2016 _ Website PGI,” n.d.) 

Entrepreneur is one who brings recourses, labor, materials, and other 

assets into combinations that make their value greater than before, and also 

one who introduces changes, innovations, and a new order. (Hisrich, Peters, 

& Shepherd, 2010). Peran para wirausahawan dalam perekonomian Indonesia 

dapat meningkatkan pendapatan Negara Indonesia. Di jaman modern seperti 

saat ini banyak orang dan bahkan hampir semua orang berlomba-lomba 
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menghasilkan uang yang dalam jumlah cukup banyak tanpa harus bekerja di 

suatu instansi atau perusahaan. Secara tidak langsung para wirausahawan 

yang ada di masyarakat juga membantu meningkatkan ekonomi Negara 

karena setiap pelaku wirausaha dikenakan pajak, serta mereka juga akan 

membantu menurunkan tingkat pengangguran yang terjadi. Setiap tahunnya 

para wirausahawan di Indonesia wajib membayar pajak yang nantinya akan 

digunakan pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan 

perbaikan sarana dan fasilitas umum untuk masyarakat. Para pelaku 

wirausaha juga berperan aktif dalam memberantas kemiskinan yaitu dengan 

adanya usaha, pasti akan membuka lapangan kerja yang baru untuk 

masyarakat yang kemudian akan menaikkan pendapatan penduduk. Berbagai 

sumber daya yang tersedia juga dapat dioptimalkan melalui wirausaha dengan 

baiknya pengelolaan sumber daya yang kemudian menghasilkan produk-

produk yang baik pula. Semua itu juga tidak terlepas dari sumber daya 

manusia yang terlatih dan ahli sehingga dapat menghasilkan produk 

sedemikian rupa dan berkualitas. Para pelaku wirausaha juga selalu 

melakukan perbaikan untuk mendapatkan suatu kualitas. Kualitas barang atau 

produk yang baik kemudian dapat diekspor ke luar negeri yang juga 

kemudian berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia dengan mereka 

membayar bea cukai untuk dapat mengekspor produk-produk mereka. 

(“Peran Wirausaha Dalam Perekonomian Indonesia - Bimbie,” n.d.) 

Laundry adalah pencucian, pembersihan, dan pengeringan pakaian yang 

telah diberikan konsumen kepadanya. Pada umumnya bisnis Laundry banyak 
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terdapat di sekitar tempat yang lingkungannya ramai dengan orang-orang 

yang sibuk dan memerlukan sebuah jasa pencucian pakaian untuk 

mencucikan segala pakaian maupun barang mereka. Hal tersebut dikarenakan 

orang tersebut sibuk, tidak ingin mencuci sendiri, maupun tidak memiliki 

fasilitas yang memadahi untuk melakukan pencucian untuk pakaian maupun 

barang mereka masing-masing. 

Saat ini Laundry yang terdapat di sekitar kampus Unika Soegijapranata 

telah banyak dapat ditemukan. Biasanya Laundry tersebut memiliki harga 

yang relatif sama, dikarenakan banyak pemain yang ada di bidang Laundry. 

Semua Laundry yang ada di sekitar kampus Unika Soegijapranata melayani 

segala jenis pakaian untuk semua umur dan semua jenis kelamin. Laundry di 

sekitar kampus ini juga biasanya hanya melayani pakaian biasa dengan 

maksud bukan pakaian yang harus dibersihkan secara khusus, misalnya 

adalah gaun pesta. Pakaian yang dilayani adalah pakaian yang biasa 

dikenakan sehari-hari, misalnya adalah baju berbahan kaos, kemeja, celana 

kain, dan celana jeans. Banyak wanita merasa kurang nyaman apabila 

pakaiannya dicampur dengan pakaian laki-laki saat dicuci karena menurut 

mereka, laki-laki pada umumnya lebih “jorok” dari pada wanita. Misalnya 

wanita memakai pakaian sekali kemudian langsung dicuci, sedangkan pria 

memakai pakaian berkali-kali baru kemudian dicuci. Apalagi, pria tidak pada 

umumnya tidak terorganisir dengan baik yang dapat membuatnya tidak tahu 

lagi mana pakaian yang masih bersih dan mana pakaian yang sudah kotor. 
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Sehingga hal tersebut membuat wanita merasa lebih nyaman apabila 

pakaiannya dicucikan bersama dengan pakaian wanita lain dan bukan pria. 

Laundry khusus wanita adalah sebuah layanan jasa Laundry yang 

khusus menerima jasa pencucian, pembersihan, pengeringan, hingga 

penghalusan pakaian khusus wanita sekaligus pakaian dalamnya. Pakaian 

wanita adalah pakaian yang digunakan oleh wanita, dan biasanya memiliki 

bentuk dan model tertentu yang dikhususkan bagi para wanita. Dalam 

masalah pencucian pakaian wanita, terdapat pula kesulitan atau hal yang 

berbeda mengenai cara pencucian pakaian wanita yaitu pakaian dalam wanita. 

Pakaian dalam wanita yang meliputi bra dan celana dalam adalah pakaian 

dalam wanita yang harus lebih diperhatikan dibanding dengan pakaian luar. 

Karena untuk membuatnya awet harus diberikan perawatan khusus. Lebih 

khususnya lagi adalah bra para wanita, yang harus dirawat secara khusus 

supaya tetap nyaman untuk digunakan. Dan karena terdapatnya keterbatasan 

pengetahuan, sumber daya, dan kebutuhan di lapangan, Laundry hanya akan 

melayani pakaian luar wanita yang bukan merupakan gaun, namun hanya 

pakaian biasa (bukan gaun, bukan dress, dan bukan baju mewah. 

Maka peneliti berniat akan mendirikan bisnis jasa Laundry khusus 

pakaian wanita. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas oleh peneliti, 

maka rumusan masalah yang peneliti buat adalah : Bagaimana perencanaan 

bisnis Laundry khusus wanita ditinjau dan diperhitungkan dari aspek 

pemasaran, operasi, sumber daya manusia, yuridis, lingkungan, dan 

keuangan. 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat 

 Tujuan penelitian yang dilakukan ini adalah menyusun perencanaan 

bisnis jasa Laundry khusus wanita di sekitar kampus Unika Soegijapranata, 

kota Semarang. Manfaat dari perencanaan bisnis jasa Laundry ini adalah 

untuk mengetahui hal-hal yang harus diperhitungkan dalam memulai atau 

merilis suatu usaha atau bisnis dan bagaimana untuk tetap selalu 

memperoleh laba atau keuntungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




