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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan industri otomotif di Indonesia akhir-akhir ini mengalami 

pertumbuhan yang cukup pesat. Kondisi ini bisa dilihat dari semakin padatnya 

kondisi di jalan raya termasuk juga kemacetan yang timbul terutama di kota-kota 

besar. “Direktur Jenderal Industri Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian 

Perindustrian, Budi Darmadi, optimistis pertumbuhan industri otomotif tahun ini 

akan melebihi pertumbuhan tahun lalu, yang berkisar 7,5-8 persen. Dia 

memperkirakan, dari sisi produksi, industri mobil akan tumbuh 9 persen.” 

(Sumber: http://kemenperin.go.id/artikel/8398/Pertumbuhan-Industri-Otomotif-

Diprediksi-Melejit )  

Semarang merupakan salah satu kota besar yang ada di Pulau Jawa. Kota 

ini memiliki pertumbuhan kendaraan umum (bus dan mikrolet ) rata-rata sebesar -

5,94%. Sedangkan kendaraan pribadi (mobil dan sepeda motor) sebesar 2,00% 

(BPS Kota Semarang). Adapun Jumlah kendaraan di Kota Semarang dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

http://kemenperin.go.id/artikel/8398/Pertumbuhan-Industri-Otomotif-Diprediksi-Melejit
http://kemenperin.go.id/artikel/8398/Pertumbuhan-Industri-Otomotif-Diprediksi-Melejit
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Tabel 1.1. Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Semarang 

Tahun 2010-2016 

Tahun Kendaraan Pribadi 

 Mobil Motor Jumlah % pertumbuhan 

2010 19405 82490 101895 - 

2011 21344 86970 108314 6,30 

2012 21565 87494 109059 0,69 

2013 23813 98345 122158 13,01 

2014 26406 10477 131183 7,39 

2015 20582 93073 113655 -13,36 

2016 21697 93088 114785 0,99 

 

Berdasarkan Tabel 1.1. tersebut diatas maka dapat dilihat bahwa pada 

tahun 2013 terjadi peningkatan kendaraan bermotor. Hal ini terjadi karena 

berkembangnya industri kendaraaan bermotor yang sangat pesat dan mudahnya 

masyarakat untuk mendapatkan kendaraan pribadi dengan sistem perkreditan 

kendaraan bermotor. 

Pertumbuhan industri otomotif ini tentunya memiliki dampak yang cukup 

signifikan terhadap industri pendukung otomotif. Industri pendukung yang 

menikmati hasil dari pertumbuhan industri otomotif ini yaitu industri aksesoris 

otomotif baik baik itu industri ban, velg, audio car, interior car dan lain 

sebagainya. Salah satu industri yang muncul karena pesatnya pertumbuhan 

industri otomotif adalah salon mobil atau spa mobil yang melayani aneka 

kebutuhan pendukung otomotif mulai dari variasi mobil baik interior maupun 

eksteriornya. 

Salon atau spa mobil banyak tumbuh di kota-kota besar di Indonesia salah 

satunya di Kota Semarang sebagai salah satu kota besar di Indonesia. 

Pertumbuhan industry salon mobil di Kota Semarang ternyata cukup pesat hal ini 
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dapat terlihat dari banyaknya salon mobil atau bengkel yang menawarkan 

perawatan mobil. Berbagai aspek modifikasi pada mobil mulai dari velg dan ban, 

bodywork, shockbreaker, atau penambahan aksesoris variasi yang ringan 

menjadikan banyaknya jenis bengkel yang muncul dengan spesialisasi yang 

berbeda. 

Kota Semarang memiliki banyak bengkel yang terkait dengan perawatan 

mobil, ada yang mengkhususkan pada perawatan kaki-kaki mobil mulai dari jasa 

spooring, balancing hingga ganti ban dan velg. Ada juga yang mengkhususkan 

melayani interior car yang meliputi penggantian jog mobil, audio car, hingga 

penggantian aksesori interior seperti variasi setir dan dashboard mobil. Namun 

ada juga yang mengkhususkan untuk eksteriornya mulai dari cat mobil, stiker, 

kaca film, dan lampu mobil. 

Salon mobil dan variasi mobil yang ada di Kota Semarang cukup banyak 

antara lain Premiere Autodetailing, Luminor Autodetailing, Technic Autocare, 

BJM Car Care dan Luxury Car Spa.  Pelayanan yang diberikan oleh masing-

masing salon mobil tersebut rata-rata belum memberikan pelayanan secara 

menyeluruh atau one stop service. Dalam hal ini Luxury Car Spa sudah mulai 

merintis layanan One Stop Service tersebut. 

 Dari sisi personil yang memberikan pelayanan Luxury Car Spa memiliki 

tenaga yang handal dalam pelayanan di bidangnya masing-masing. Kelengkapan 

barang dan jasa yang ditawarkan oleh Luxury Car Spa ini cukup lengkap 

dibanding dengan salon mobil yang sejenis. Dari pelanggan yang datang ke 

Luxury Car Spa tersebut rata-rata sudah pernah mencoba ke salon mobil yang lain. 



4 
 

Dari pelanggan didapat informasi bahwa pelayanan yang diterima kurang sesuai 

dengan harapan pelanggan. Hal ini terjadi karena dari sisi tempat, personil dan 

ketersediaan barang dan jasa yang ditawarkan tidak terlalu lengkap. 

Luxury Car Spa berusaha memenuhi kebutuhan para pelanggan dengan 

baik, hal ini menimbulkan rasa puas dari pelanggan yang telah berkunjung ke 

Luxury Car Spa. Dari 80% pelanggan yang telah menggunakan barang dan jasa 

dari Luxury Car Spa menyatakan puas dengan layanan yang diberikan oleh pihak 

Luxury Car Spa. Kepuasan mereka sebagian besar karena hasil jasa yang 

memuaskan. Secara ringkas dari hasil prasurvey yang dilakukan akan dirangkum 

dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 1.2. Rangkuman Hasil Pra Survey 

HAL YANG DISURVEY FREKUENSI  HASIL 

Ruang Tunggu 33.3% 

Oven Cat 20% 

Cuci Mobil Hidrolik 13.3% 

Kamar Mandi 6.7% 

Café 6.7% 

Cover Jok 6.7% 

Seragam Karyawan 6.7% 

Ruang Sholat 6.7% 

Sumber: Data Primer 

Para pelanggan juga memberikan masukan untuk pihak Luxury Car Spa. 

Masukan atau saran tersebut adalah penambahan ruang tunggu yang nyaman, ber 

AC, bersih, dan tidak mengganggu proses produksi dari Luxury Car Spa di Jalan 

Lamper ini, karena belum ada ruang tunggu yang nyaman terutama bagi wanita 

dan anak-anak karena ruang tunggu yang sekarang berdekatan dengan pekerjaan 

karyawan Luxury Car Spa, selain itu juga penambahan luas tempat yang 
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digunakan untuk proses pengerjaan di  Luxury Car Spa. Hal ini karena dipandang 

oleh pelanggan tempat yang ada saat ini belum cukup untuk menampung 

banyaknya mobil yang datang ke Luxury Car Spa. Saran yang lain adalah 

penambahan oven cat mobil agar hasil pengecatan bisa lebih maksimal. Beberapa 

konsumen juga meminta untuk penambahan fasilitas cucian mobil dengan hidrolik 

agar mereka tidak bingung di mana harus mencuci mobil kesayangan mereka, 

karena sebagain besar cucian mobil di kota Semarang memiliki kualitas di bawah 

rata-rata. Maka dari latar belakang tersebut diatas maka penulis memilih judul 

“Pengembangan Bisnis Luxury Car Spa di Jalan Lamper Menjadi Bengkel 

One Stop Service di  Lokasi yang Baru” 

 

1.2.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka 

permasalahan yang dirumuskan adalah perencanaan usaha (Business Plan) Luxury 

Car Spa yang berada di Jalan Lamper menjadi bengkel  One Stop Service yang 

bertempat di Jalan Raung 17. 

 

1.3.  Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ada sebelumnya maka 

penelitian ini mempunyai tujuan memberikan gambaran dan penjelasan mengenai 

perencanaan usaha Business Plan One Stop Service pada Luxury Car Spa 

Semarang di Jalan Raung. 
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1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, 

antara lain: 

1. Memberikan informasi tentang konsep One Stop Service secara nyata di 

lapangan 

2. Sebagai sarana untuk menambah wawasan mengenai konsep One Stop 

Service di dunia praktisi dan akademisi 

3. Sebagai kewajiban penulis dalam menyelesaikan S1 dalam bidang 

Manajemen pada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


