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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan zaman saat ini memunculkan banyak persaingan 

ketat yang mendorong wirausahawan/produsen untuk saling berlomba 

mencari dan mengembangkan strategi yang lebih efektif dan efisien dalam 

menjual jasa.Produsen berusaha menawarkan jasa dengan berbagai macam 

keunggulan dan fasilitas yang di miliki untuk menarik perhatian 

konsumen. 

Peluang dalam berinovasi masih sangat terbuka lebar di kalangan 

pengusaha atau produsen.Hal ini membutuhkan kepandaian produsen 

dalam melihat peluang dan situasi sekitar yang diikuti ketepatan waktu 

pengambilan keputusan berinovasi. Pengertian wirausahawan menurut 

Kasmir (2006) Wirausaha adalah orang yang berjiwa berani mengambil 

resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Wirausaha 

mempunyai ciri khas yaitu Kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang 

baru dan berbeda memiliki kreativitas dan inovasi yang matang dalam 

mewujudkan suatu ide bisnis. 

Dari kacamata konsumen, pengusaha mampu melihat kejenuhan 

serta ketidakpuasaan akan jasa yang di tawarkan. Konsumen selalu 

mengharapkan produk jasa yang lebih baik dari sebelumnya, Oleh karena 

itu pengusaha harus bisa melakukan sebuah inovasi melalui jasa yang di 
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buatnya dan berbeda dengan jasa lain nya  yang dapat memunculkan 

banyak persaingan.  

Kesuksesan suatu bisnis di masa kini merupakan pengaruh dari 

loyalitas pelanggan dan tidak lepas dari kekuatan inovasi yang di 

hasilkan.Berinovasi mengembangkan bisnis tidaklah harus selalu 

menciptakan sesuatu yang baru. Akan tetapi, inovasi dapat di lakukan 

untuk membuat sesuatu yang lebih baik dengan menambahkan atau 

memodifikasi produk yang sudah ada. Car Wash (cucian mobil) 

merupakan suatu produk jasa yang banyak diminati oleh para konsumen 

karena pada jaman sekarang pengguna mobil dan motor sangatlah banyak 

dan tiap orang menginginkan kendaraan pribadi mereka bersih setiap saat 

tanpa mereka harus mencuci sendiri karena mereka juga memiliki 

kesibukan tersendiri, antara lain kerja, sekolah, dan lain sebagainya. 

Kenyamanan selalu berkonotasi dengan kebersihan. 

Perencanaan bisnis yang akan peneliti rencanakan adalah usaha Car 

Wash (cucian mobil). Setiap konsumen pengguna mobil atau motor ingin 

kendaraan pribadi mereka terlihat bersih dan mengkilap agar nyaman di 

lihat terlebih kendaraan yang sehari-hari di gunakan di jalanan, saat ini 

keterbatasan waktu yang dimiliki oleh konsumen berbanding terbalik 

dengan tersedia nya layanan yang di berikan oleh sebagian besar car wash 

serta tidak tahu nya tehnik mencuci yang benar dan baik. Maka dari itu 

penelit memiliki ide bisnis untuk menciptakan Car Wash (cucian mobil) di 

Semarang yang mengandalkan pencucian unggulan dengan sistem dan alat 
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yang berteknologi canggih yaitu dengan robotic wash/cucian robotic 

menggunakan alat-alat yang di pasang otomatis menyerupai kinerja robot 

untuk membersihkan mobil secara cepat dan aman yang di kontrol melalui 

sistem komputerisasi serta menggunakan model water spray untuk 

menghindari kontak langsung dengan mobil yang dapat mengakibatkan 

baret-baret di body atau velg. Produk unggulan robotic ini merupakan 

sistem berteknologi canggih yang peneliti rencanakan untuk di 

kembangkan karena memang semarang sejauh ini belum ada car wash 

yang menggunakan sistem robotic kebanyakan car wash di kota semarang 

menggunakan sistem hidrolik. Sistem cucian robotik berteknologi canggih 

dipastikan dapat menarik minat konsumen untuk mencucikan mobilnya di 

Neo Robotic Car Wash karena cucian robotic merupakan cucian berkonsep 

baru yang akan di kembangkan di kota Semarang dan di dukung dengan 

layanan yang profesional dan peralatan yang memenuhi standard 

perawatan kendaraan. 

Di Neo Robotic Car Wash peneliti mengedepankan layanan jasa nya 

terjamin dan nyaman seperti tempat yang bersih, sehat serta kelengkapaan 

sarana nya yang memadahi, pelayanan yang ramah, baik, dan bertanggung 

jawab, serta biaya dan harga yang terjangkau. Saat ini jasa cucian mobil 

motor sangat banyak, para produsen bersaing ketat guna mendapatkan 

konsumen yang banyak untuk di jadikan pelanggan tetap dengan produk, 

jasa, fasilitas yang di tawarkan dan pasti nya berbeda-beda dari cucian 

mobil motor lain nya. Maka menjadi peluang untuk menciptakan sebuah 
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ide bisnis yaitu Car Wash. untuk perencanaan kedepan ini dalam 

persaingan peneliti akan memaksimalkan kualitas dari segi pelayanan, 

produk, harga , tempat dan kualitas sumber daya manusia yang terlatih dan 

profesional. 

Dari semua itu diharapkan kedepan nya kualitas Neo Robotic Car 

Wash yang akan peneliti kembangkan ini menjadi car wash dengan 

kualitas yang bagus ,memiliki fasilitas dan produk lengkap dan dapat 

bersaing dengan car wash lain nya yang belomba-lomba mencari banyak 

konsumen untuk menjadikan nya pelanggan tetap. 

Dari hasil pengamatan awal dapat di simpulkan bahwa cucian mobil 

atau motor yang ada saat ini biasa nya hanya buka sampai pukul 17.00 

sedangkan keterbatasan waktu yang di miliki oleh konsumen berbanding 

terbalik dengan tersedianya layanan waktu yang di berikan oleh sebagian 

besar car wash pada saat ini.Dari kesimpulan tersebut muncul sebuah ide 

untuk melakukan inovasi mencuci dengan cepat yaitu menggunakan robot 

Di Neo Robotic Car Wash ketika konsumen datang ke lokasi konsumen 

akan dijamu oleh tim yang professional di Neo Robotic Car Wash. Peniliti 

juga menyediakan sarana yang lengkap seperti memberikan layanan free 

WIFI, Musholla, menunggu di ruang AC sambil menonton TV,Ruang 

tunggu non ac agar para konsumen nyaman untuk menunggu disaat 

kendaraan mereka sedang di cuci. 
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Tabel.1 

Daftar Nama Pesaing Jasa Pencucian Mobil  

 

NO 
NAMA CAR 

WASH 

HARGA & PRODUK 

RETAIL DETAILING 
ALAMAT 

PANGSA 

PASAR 
FASILITAS 

1. C&O Auto Car 

Wash 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuci Robotic : Rp. 55.000  Jalan  Raya 

Magelang 

km 4,5 

Yogyakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umum - Free WIFI 

- Ruang 

tunggu AC  

dengan 

fasilitas 

TV  

- Kamar 

mandi 

- Coffe Shop 

- Musholla 

 

Paint Protection(Perawatan 

Cat dan Body Mobil) :  

Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000 

Engine Cleaning & Dressing 

(Perawatan dan PolesMesin):  

Rp. 300.000 - Rp. 600.000 

Medical 

Interior(Pembersihan  Bagian 

Dalam Mobil):  

Rp. 400.000 - Rp. 700.000 

Window Cleaning 

(Perawatan dan Pembersihan 

Jamur Kaca) :  

Rp 300.000 - Rp. 600.000 

Paket salon mobil : 

Paint Protection, Medical 

Interior, Engine Cleaning & 

Dressing, Window Cleaning : 

Rp. 1.000.000- Rp.1.500.000 

Sumber:Data primer yang diolah (2017) 

Alasan peneliti memilih C&O Auto Car Wash tersebut sebagai pesaing 

adalah dari segi kualitas dan pelayanan hampir setara dengan Neo Robotic Car 
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Wash yang akan peneliti kembangkan dan juga memilik keefisienan waktu lebih 

singkat mengingat car wash ini menggunakan sistem komputerisasi robot juga. 

Peneliti berencana membuka Neo Robotic Car Wash di Semarang. Kepentingan 

manajemen sendiri tidak akan berambisi berlebihan hanya karena untuk 

memperbesar gap margin profit dengan pesaing, akan tetapi akan lebih banyak 

berfokus kepada pelayanan maksimal terhadap pengunjung yang datang, sehingga 

dari segi pemasaran, hal ini bisa berakibat positif dan dapat meningkatkan 

loyalitas pengunjung jasa pencucian mobil. Hal itu memperkuat saya untuk 

membangun usaha jasa pencucian mobil. 

Menurut (Megginson,2000) arti perencanaan bisnis adalah suatu rencana 

tertulis yang memuattujuan bisnis, cara kerja , rincian keuangan/permodalan,  

susunan para pemilik dan manajemen dan bagaimana cara mencapai tujuan 

bisnisnya. 
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Pada penelitian ini, peneliti ingin membahas Aspek-aspek yang akan 

di bahas pada perencanaan bisnis meliputi aspek pemasaran, aspek 

operasional, aspek sumber daya manusia (SDM), aspek keuangan pada 

bisnis jasa pencucian mobil Neo Robotic Car Wash. Berdasarkan uraian 

tersebut, maka penelitian ini berjudul :PERENCANAAN BISNIS JASA 

PENCUCIAN MOBIL “NEO ROBOTIC CAR WASH”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut,maka perumusan 

masalah pada penelitian ini adalah : “Bagaimana penyusunan 

perencanaan bisnis jasa pencucian mobil NEO ROBOTIC CAR WASH 

ditinjau dari Aspek pemasaran, Aspek operasi, Aspek Sumber daya 

manusia (SDM), dan spek keuangan ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

                     Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah : 

Menyusun rencana bisnis NEO ROBOTIC CAR WASH ditinjau dari 

Aspek pemasaran, Aspek operasi, Aspek Sumber Daya 

Manusia(SDM), Aspek keuangan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Penulis 

Sebagai sarana yang dapat membantu penulis untuk 

mengetahuai bagaimana membuat perencanaan bisnis dan juga dapat 

menambah wawasan tentang ilmu bisnis.  

2. Bagi Wirausahawan 

Dari penelitian ini dapat di jadikan referensi untuk membuat 

sebuah perencanaan bisnis,khususnya pada jasa pencucian mobil. 

 3.  Bagi Masyarakat 

Memberi masukan kepada masyarakat megenai perencanaan 

bisnis usaha sejenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


