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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Perkembangan perekonomian dan usaha yang semakin meningkat 

memberikan pengaruh yang cukup signifikan di kalangan masyarakat seperti 

sikap konsumtif. Sikap konsumtif ini secara tidak langsung mempengaruhi 

masyarakat untuk memiliki alat transportasi demi mobilitas bisnis ataupun 

pribadi. Berkembangnya jaman dan semakin bertambahnya keinginan akan 

transportasi, mempengaruhi para produsen transportasi untuk  terus berinovasi 

dalam  menciptakan alat transportasi yang efisien dan ramah lingkungan. 

Beberapa produsen transportasi berlomba-lomba untuk menciptakan dan 

mengikuti trend model setiap tahunnya, sedangkan dengan gaya hidup masyarakat 

yang ingin selalu berkembang sangat memungkinkan jika ingin memiliki alat 

transportasi sendiri ataupun meningkatkan apa yang sudah dimilki maka dari itu 

banyak para produsen yang terus berinovasi serta masyarakat yang terus ingin 

berkembang. 

 Kebutuhan akan mobilitas yang terus semakin tinggi mempengaruhi 

permintaan akan transportasi pribadi khususnya mobil pun semakin meningkat. 

Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi jumlah produksi otomotif yang 

semakin meningkat. Banyaknya masyarakat yang memliki alat transportasi 

pribadi dan sikap yang serba instan memberikan banyak peluang usaha yang dapat 

dimanfaatkan oleh wirausaha untuk meningkatkan perekonomian.  
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 Perkembangan ekonomi ditambah dengan jaman yang serba modern juga 

menuntut setiap kegiatan untuk serba cepat, serba efisien dan efektif. Penggunaan 

alat transportasi pribadi merupakan salah satu bentuk jaman yang modern. 

Penggunaan mobil pribadi pada dasarnya untuk membantu masyarakat dalam 

mempermudah mereka untuk menempuh jarak dalam bekerja, sekolah dan 

kegiatan lainnya yang tujuannya untuk menghemat waktu dan seefsien mungkin 

dalam perjalanan yang ditempuh. 

 Dengan jumlah armada yang bertambah serta masyarakat yang setidaknya 

sudah mulai memiliki alat transportasi sendiri disetiap rumah maka penggunaan 

mobil pribadi tentunya akan menuntut pemilik untuk melakukan perawatan, mulai 

dari pencucian mobil, perawatan mesin dan masih banyak hal untuk menunjang 

mobil untuk tetap baik dan layak digunakan. Perawatan mobil seperti ini tentunya 

akan sangat menghabiskan banyak waktu pemilik. padahal kebanyak pemilik 

mobil pribadi adalah seorang yang waktunya dihabiskan  untuk bekerja. 

 Dan terlebih di era jaman sekarang yang banyak masyarakat yang membeli 

mobil baru untuk dijadikan bisnis taxi online, dan tepatnya terlebih banyak juga di 

daerah Semarang Timur dan sekitarnya yang banyak taxi online yang menyebar 

disetiap sudut jalan. Banyaknya titik keramaian penduduk serta banyaknya aneka 

kuliner atau bisnis apapun yang sudah ada di daerah Semarang Timur 

mengakibatkan banyaknya antusias yang didapatkan di daerah tersebut, dari hal 

tersebut maka bisa ditafsirkan bahwa dimana semua armada tersebut juga 

membutuhkan perawatan yang lebih khusus karena mobil yang dipaksa haruslah 
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tetap terjaga kerapiannya serta dalam setiap mobilitasnya juga harus tetap dengan 

keadaan bersih sesuai pedoman atau aturan dalam perusahaan tersebut. 

 Berdasarkan uraian di atas maka munculah ide bisnis untuk mendirikan car 

wash, dimana car wash lebih menjaga kebersihan tempat dan kenyamanan tempat 

tunggu untuk konsumen terlebih meminimalkan waktu menunggu yang singkat, 

lebih memiliki alat pencuci mobil dengan sistem semi otomatis maka dari itu 

mencuci mobil dengan menggunakan sistem alat semi otomatis hanya 

memerlukan waktu 20-30 menit saja sehingga tidak akan memakan waktu yang 

sangat lama, terlebih di area Semarang Timur hanya menggunakan alat standart 

yang memerlukan waktu 30-45 menit bahkan lebih. Dan lingkungan area 

menunggu tersebut didesain semenarik mungkin agar konsumen tetap menikmati 

di ruangan tersebut dan menjaga kenyamanan konsumen dengan tidak adanya 

pengganggu dan pengemis ataupun pencari sumbangan. Lokasi car wash yang 

strategis terletak di daerah perkantoran dan perguruan tinggi serta memiliki lahan 

parkir yang nyaman. 

 Dari banyaknya konsumen yang ingin mobilnya bersih, wangi dan terawat 

tanpa membuang waktu dan tenaga, serta sekarang banyak para taxi online yang 

dituntut agar mobil tetap dalam keadaan yang bersih sebelum menerima order dari 

penumpang, dimana car wash dituntut untuk mencuci dengan cepat agar tidak 

terlalu membuang waktu yang sangat lama, maka munculah ide cuci mobil ini 

berpeluang untuk direalisasikan. Berdasarkan masalah yang  dipaparkan maka 

penulis memilih skripsi dengan judul “PERANCANGAN BISNIS CAR WASH 

DI SEMARANG BAPE CAR WASH” 
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 Menurut kelasnya, bisnis usaha Car wash dapat di klarifikasikan menjadi 

dua kelas yaitu kelas ekonomi ke bawah dan kelas ekonomi keatas. Contoh 

pengklasifikasinnya adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1. Klasifikasi Car Wash di Semarang menurut Kelas Ekonomi 

Keterangan Kelas Ekonomi bawah Kelas Ekonomi Atas 

Merek 

Biasanya car wash yang berdiri 

sendiri atau tidak dalam 

kategori franchise dan rata-rata 

konsumennya adalah mobil-

mobil harga dibawah 200jt 

1. Auto bridal 

2. Two point 

3. Semarang service point 

Harga 
Mulai dari Rp. 20.000 sampai 

Rp. 40.000 

Mulai dari Rp. 35.000 sampai 

Rp. 300.000 

Outlet 

1. Jalan Alteri Soekarno 

Hatta, Semarang 

2. Jalan Medoho, 

Semarang 

1. Auto bridal : jalan 

Wahidin No.5 Kaliwiru, 

Candisari, Kota Semarang 

2. Two point : jalan Gajah 

Raya No. 112, Pandan Lamper 

Semarang 

Jasa yang 

ditawarkan 

Hanya cuci mobil biasa dan 

semir ban + doortrim 

Pembersihan keseluruh mobil 

serta autodetailing (salon 

mobil) yang dimana dapat 

treatmen mobil sesuai 

keinginan dan kebutuhan. 

Promosi 

1. Dari mulut ke mulut 

2. Flyer 

3. Spanduk 

1. Dari mulut ke mulut 

2. Flyer (media cetak) 

3. Spanduk  

4. Media sosial (internet, 

facebook, instagram, whatsapp, 

dll) 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

 Berdasarkan Tabel 1.2. klasifikasi kelas ekonomi pada bisnis usaha car 

wash yang seperti di atas, penulis memiliki keinginan mendirikan usaha bisnis car 

wash. Seluruh car wash memiliki jasa yang sama yaitu pencucian mobil namun 

karena masyarakat menginginkan jasa cuci mobil dengan harga murah serta 

memanage waktu dengan lebih singkat dan jasa yang ditawarkan lebih modern 
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dan efisien waktu maka penulis membuat klasifikasi mengenai bisnis usaha yang 

didirikannya sebagai pembeda antara carwash yang lain, yaitu: 

Tabel 1.2. Konsep Bisnis “BAPE Car Wash” 

Kelas Kelas Ekonomi Menengah 

Merek BAPE Car Wash 

Harga 

Cuci mobil mulai harga Rp. 30.000 sampai Rp. 50.000 

menu tambahan makanan dan minuman mulai harga Rp. 

2.000 sampai Rp. 10.000 

Outlet Di Jalan Alteri Soekarno Hatta No. 277 Semarang 

Jasa yang 

Ditawarkan 

1. Cuci biasa 

2. Cuci doorsmir 

3. Cuci doorsmir + jamur kaca 

4. Cuci jamur kaca 

Promosi 

1. Media sosial (facebook, instagram, path, line, 

blackberry massanger, whatsapp) 

2. Media cetak (brosur, spanduk) 

3. Kartu nama 

4. Mulut ke mulut 

Menu Tambahan 

1. Indomie 

2. Telur mata sapi 

3. Nasi goreng 

4. Omelete 

5. Kentang goreng 

6. Teh panas / dingin 

7. Kopi 

8. Milk tea 

9. Lemon tea 

10. Susu 

11. Kopi susu 

12. Air mineral 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

 Berdasarkan pra survei yang telah dilakukan kepada 20 orang di semarang 

secara acak, ternyata banyak masyarakat yang gemar mencuci mobil di car wash 

terlebih dengan harga yang tergolong murah, dibawah ini adalah tabel dimana 

hasil dari kuesioner: 
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Tabel 1.3. Gambar Umum Karakteristik Responden 

Karakteristik Responden Pilihan Jawaban Jumlah Peminat 

Umur 

a. < 20 tahun 

b. 20 – 29 tahun 

c. 30 – 39 tahun 

d. 40 – 49 tahun 

e. 50 – 59 tahun 

f. > 60 tahun 

3 

12 

2 

2 

1 

- 

Jenis kelamin 
a. Laki-laki 

b. Perempuan 

16 

4 

Pendidikan 

a. Tidak tamat SD 

b. Tamat SD 

c. Tamat SMP 

d. Tamat SMA 

e. DII / S1 

- 

- 

4 

10 

6 

Pekerjaan 

a. Petani 

b. Buruh 

c. PNS 

d. TNI / POLRI 

e. Wiraswasta 

f. Lainnya 

- 

- 

2 

- 

12 

6 

Pendapatan 

a. < Rp. 1.999.000 

b. > Rp. 1.999.000 

c. Belum memiliki 

penghasilan 

3 

13 

4 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

 Dari Tabel 1.3. mengenai gambaran umum karakteristik responden diatas 

dapat disimpulkan bahwa mencuci mobil di car wash lebih digemari karena 

dengan kesibukan dijaman modern masyarakat jauh lebih memanfaatkan waktu 

dan tenaga. Dengan mencuci mobil di tempat car wash maka masyarakat tidak 

perlu susah untuk merawat kendaraan pribadi ataupun kendaraan dinas tersebut, 

dimana harga yang ditawarkan juga tidak terlalu mahal dan tergolong murah 

untuk kalangan kelas ekonomi menengah. Mayoritas peminat pencuci mobil 

adalah pada segmen laki-laki, dan semua latar belakang pendidikan serta 
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penghasilan masyarakat tidak menjadi penghalang mencuci di tempat car wash 

yang dengan harga relatif terjangkau dan tidak menguras kantong. 

Tabel 1.4. Daftar Pertanyaan Responden 

Daftar Pertanyaan Pilihan Jawaban Jumlah Peminat 

Apakah anda rutin mencuci 

mobil di tempat car wash? 

a. Ya 

b. Tidak 

c. Jarang 

6 

6 

8 

Seberapa sering anda mencuci 

mobil di car wash? 

a. Setiap hari 

b. Seminggu sekali 

c. Sebulan sekali 

d. Tidak tentu 

- 

3 

7 

10 

Apakah harga menjadi 

pertimbangan saat mencuci 

mobil di car wash? 

a. Ya 

b. Tidak 
17 

3 

Jenis jasa cuci mobil yang 

diminati? 

a. Cuci biasa 

b. Cuci doorsmir 

c. Lainnya 

7 

11 

2 

Berapa tarif anda membayar 

ketika sekali mencuci di car 

wash? 

a. Rp. 20.000 – Rp. 

29.000 

b. Rp. 30.000 – Rp. 

39.000 

c. Rp. 40.000 – Rp. 

49.000 

d. >Rp.50.000 

7 

 

11 

 

2 

 

- 

Informasi yang didapat ketika 

mencuci mobil di car wash? 

a. Koran 

b. Televisi 

c. Radio 

d. Media sosial 

e. Teman 

f. Lainnya 

- 

- 

- 

4 

12 

4 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

 Dari Tabel 1.4. mengenai daftar pertanyaan responden diatas dapat 

disimpulkan bahwa masyoritas responden jarang untuk mencuci mobil di car wash 

setiap hari karena mencuci mobil bukanlah hal yang sering dilakukan, namun 

tetapi mencuci mobil di car wash dijadikan solusi terbaik disaat kendaraan yang 

mereka gunakan sudah kotor karena hujan ataupun debu jalan. Sehingga cocok 

dijadikan sebagai pilihan dalam mendirikan suatu bisnis usaha. Responden juga 
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mendapat informasi dari teman, hal tersebut dijadikan kualitas serta pelayanan 

sebagai prioritas utama usaha dalam mendirikan suatu bisnis, agar bisnis yang 

dijalankan dapat terus berkembang dan bertahan. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi mobil ataupun yang 

mengendarai mobil adalah pelanggan potensial bagi bisnis usaha car wash 

mengingat bahwa kendaraan yang dipakai setiap harinya pasti memerlukan 

pembersihan dari kotoran yang menempel baik dari interior mobil ataupun 

eksterior mobil. 

 Di kota Semarang hampir seluruh car wash menyediakan jasa cuci mobil 

(car wash) tetapi hanya cuci mobil biasa dengan estimasi waktu tunggu yang 

cukup lama serta kurang nya penekanan pembersihan di kolong boardes bawah 

mobil. Dari hal itu maka penulis melihat peluang bisnis untuk mendirikan car 

wash yang menawarkan jasa cuci mobil semi otomatis yang dimana keungulan 

dari cuci mobil semi otomatis ini adalah ketika membersihkan kolong boardes 

bawah mobil dengan tekanan air yang rata sehingga kotoran dari bawah celah-

celah pun juga akan hilang serta dengan menggunakan metode pencucian mobil 

semi otomatis ini juga sangat memangkas waktu khususnya di Kota Semarang 

yang masih sangat minim akan cuci mobil otomatis bahkan belum ada di Kota 

Semarang dengan cuci mobil dengan cara semi otomatis, dan harga yang 

ditawarkan cuci mobil semi otomatis ini tergolong terjangkau bagi masyarakat 

Kota Semarang. 

 Mengingat pada saat ini pekerjaan bisnis taxi online yang sangat digemari 

dari para mahasiswa bahkan sampai orang dewasa pun juga sangat merebak, 



9 

 

banyak masyarakat yang membeli mobil pribadi untuk dijadikan bisnis taxi online 

serta rental mobil. Dan pada dasarnya kendaraan harus tetap terjaga kebersihan 

baik dari interior mobil hingga eksterior mobil mengingat prosedur yang harus di 

jaga dari tiap kendaraan tersebut. Masyarakat baik dari segala jenis kelamin serta 

usia yang sudah memiliki KTP juga dapat menjadi solusi ketika membersihkan 

kendaraan pribadinya untuk menjaga kebersihan mobil. 

 Car wash yang akan di dirikan diberi nama BAPE Car Wash karena 

singkatan nama dari pendiri usaha tersebut dengan mengunakan nama BAPE 

maka masyarakat lebih mudah mengingat, dari usaha bisnis car wash ini 

menyediakan berbagai jenis jasa yang ditawarkan seperti: 

1. Cuci biasa 

2. Cuci doorsmir 

3. Cuci doorsmir + jamur kaca 

4. Cuci jamur kaca 

 Selain itu untuk menunjang kenyamanan konsumen para pemilik mobil 

pribadi juga tidak akan merasa jenuh, lapar atau haus. Karena ditempat tersebut 

juga tersedia ruang tunggu yang nyaman serta adanya menu makanan minuman 

sederhana untuk menunggu mobil yang sedang dicuci, antara lain: 

1. Nasi goreng 

2. Indomie 

3. Telur mata sapi 

4. Omelete 

5. Kentang goreng 
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 Serta adanya berbagai minuman untuk pelepas dahaga seperti : 

1. Teh panas / dingin 

2. Kopi 

3. Milk tea 

4. Lemon tea 

5. Susu  

6. Kopi susu 

7. Air mineral 

8. Minuman bersoda 

 Pada area cuci mobil mengunakan bangunan semi outdoor dimana tetap 

menggunakan atap namun tidak menutupi keseluruhan bangunan dan jarak antara 

dasar lantai dengan atap yang tinggi, karena mengingat harus tetap terjaganya 

mobil yang sedang diproses pencucian serta para karyawan yang tetap sejuk 

dengan situasi ruang kerja yang cukup nyaman, mengingat di Kota Semarang 

yang cenderung bercuaca panas serta pembuangan air limbah hasil pencucian 

tidak langsung terbuang ke aliran sungai namun akan melewati berbagai tahapan 

proses penyaringan dan akan keluar dengan hasil air jernih dan tidak berbau serta 

tidak berbentuk uap sabun. 

 Aspek – aspek yang perlu diperhatikan dalam menyusun sebuah 

perencanaan bisnis diantaranya yaitu: 

1. Aspek pemasaran 

a. Segmenting 

b. Targeting 
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c. Positioning  

d. Bauran pemasaran (Marketing Mix): 

1) Product (Produk) 

2) Price (Harga) 

3) Place (Distribusi) 

4) Promotion (Promosi) 

5) People (Orang) 

6) Process (Proses) 

7) Physical Evidence (Bukti Fisik) 

e. Permintaan dan penawaran 

2. Aspek produksi / Operasi 

a. Lokasi usaha 

b. Volume operasi 

c. Mesin dan peralatan 

d. Bahan baku dan bahan penolong 

e. Tenaga kerja 

f. Tata letak (layout) 

g. Harga Pokok Produksi (HPP) 

3. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) 

a. Perencanaa Sumber Daya Manusia 

b. Rekrutmen Sumber Daya Manusia 

c. Job description dan job spesification 

d. Orientasi, pelatihan, dan evaluasi 
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e. Komponensasi 

f. Tunjangan karyawan 

g. Memotivasi karyawan 

4. Aspek Keuangan 

a. Kebutuhan Dana 

b. Sumber Dana 

c. Proyeksi Laba Rugi 

d. Proyeksi Aliran Kas 

e. Proyeksi Neraca 

f. Kriteria Investasi 

1) Nilai sekarang bersih (Net Present Value) 

2) PI (Profitability Index) 

3) Periode Pembayaran kembali (Payback Period) 

4) Kriteria tingkat imbal hasil Internal (Internal Rate of Return) 

5. Aspek AMDAL 

 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yaitu dasar 

pemikirannya mengenai pembangunan yang berwawasan lingkungan atau 

pembangunan berkelanjutan. Didalam UU no. 23 tahun 1997 (UULPH) dan PP 

No. 27 Tahun 1999 (PPAMDAL) telah ditentukan bahwa setiap orang  atau badan 

hukum wajib untuk merawat fungsi lingkungan, mencegah dan menanggulangi 

pencemaran dan kerusaan lingkungan. AMDAL juga dapat menjadi sarana 

menganalisis dampak yang telah dialami oleh lingkungan dan mengkaji suatu 

dampak / perubahan maupun kondisi lingkungan tertentu. 
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6. Aspek Hukum 

 Aspek hukum berisi tentang peraturan hukum yang berlaku sesuai dengan 

bisnis yang dijalankan sebagai kepastian hukum (legalitas). Setiap kegiatan usaha 

yang dilakukan oleh perorangan ataupun secara kelompok perlu memerlukan 

persetujuan atau ijin dari pemerintah melalui departemen yang sesuai dengan 

bidang usaha tersebut. Jenis surat ijin usaha yang terpat dalam usaha kecil 

digolongkan menjadi 3 jenis yaitu: 

a. Izin H.O. (Surat Ijin Lokasi Usaha) 

b. SIUP (Surat Ijin Perdagangan) 

c. TDP (Tanda Daftar Perusahaan) 

7. Aspek Sosial 

 Tujuan utama perusahaan adalah mencari laba keuntungan yang sebesar-

besarnya namun perusahaan tidak berdiri dan tidak hidup sendirian. Perusahaan 

hidup bersama-sama dengan komponen lain dalam suatu tatanan kehidupan yang 

pluralistrik dan kompleks, walau hendaknya selalu berada di keseimbangan. 

Salah satu komponen dimana lembaga sosial sehingga dalam rangka 

keseimbangan tadi hendaknya perusahaan memiliki tanggung jawab sosial seperti: 

a. Perusahaan sebagai lembaga sosial 

b. Perubahan kondisi sosial yang kompleks 

c. Perusahaan dalam masyarakat yang pluralistrik 

 Manfaat sosial tersebut hendaknya dapat diterima oleh masyarakat seperti: 

a. Membuka lapangan kerja baru 

b. Melaksanakan alih teknologi 
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c. Meningkatkan mutu hidup 

d. Pengaruh positif 

 

1.2.  Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diperoleh 

rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana perancangan bisnis Car wash 

dilihat dari tujuh aspek yaitu aspek pemasaran, aspek operasi, aspek sumber daya 

manusia, aspek keuangan, aspek AMDAL, aspek hukum, dan aspek sosial.” 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian  ini adalah untuk menyusun perancangan bisnis Car 

wash ditinjau dari tujuh aspek yaitu: aspek pemasaran, aspek operasi, aspek 

sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek AMDAL, aspek hukum, dan aspek 

sosial yang dapat dijadikan suatu acuan dalam mendirikan sebuah bisnis. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti 

dalam membuat rancangan bisnis berdasarkan aspek pasar, aspek teknis, 

dan aspek keuangan, dapat menerapkan ilmu yang didapat selama kuliah 

serta suatu perencanaan atau persiapan dalam mendirkan usaha Car Wash. 
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2. Bagi Pembaca 

Manfaat penelitian bagi para pembaca untuk sebagai perencanaan atau 

persiapan dalam mendirikan usaha Car Wash, atau sebagai sarana 

perbandingan untuk mendirikan sebuah usaha yang akan didirikan. 

3. Bagi Masyarakat Umum 

Sebagai referensi dan alternatif dalam melakukan perawatan mobil yang 

higienis, bersih dan wangi. 

4. Bagi Universitas 

Manfaat penelitian ini bagi Universitas sebagai suatu bahan untuk 

menambah informasi serta meningkatkan para mahasiswa untuk 

melakukan mendirikan sebuah usaha. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

 Untuk memudahkan dalam pembahasan dan penyusun penelitian ini, maka 

peniliti menyusun sistematika penulisan dalam beberapa bab yaitu: 

BAB 1 PENDAHULUAN  

Berisikan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisikan tentang tinajauan pustaka yang menjelaskan pengertian dari 

variabel-variabel penting dalam penelitian ini, serta konsep teoritis sebagai 

dasar untuk menganalisis permasalahan yang merupakan hasil studi 

pustaka, kerangka pikir dan definisi operasional. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Berisikan tentang objek penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, 

serta metode analisis data. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisikan tentang gambaran umum perusahaan obyek penelitian dan hasil 

analisa data. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang perlu disampaikan 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


