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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki industri manufaktur 

terbesar di Asia Tenggara. Hasil ini dibuktikan oleh berkembangkanya industri 

dibeberapa wilayah di Indonesia. Salah satu industri yang diminati di Indonesia 

adalah produksi mobil. Tingginya minat pangsa pasar Indonesia terhadap industri 

ini menarik minat investor asing. Salah satu investor asing yang memegang 

peranan penting adalah Jepang. Faktor utama dalam pengembangan produksi 

mobil di Indonesia adalah pengembangan industri komponen mobil yang bisa 

mendukung industri manufaktur mobil, kapasitas total produksi mobil yang dirakit 

di Indonesia berada pada kira-kira dua juta unit per tahun (ASEAN Automotive 

Federation, 2017). 

Tingginya permintaan masyarakat Indonesia terkait pemesanan mobil 

mengakibatkan produsen mobil meningkatkan produksinya baik dari segi kualitas 

dan kuantitas. Disamping itu perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat 

akan sarana transportasi untuk memudahkan mobilitas yang semakin meningkat 

mengakabitkan kebutuhan kendaraan bermotor semakin meningkat. Penelitian ini 

berfokus pada daerah Kalimantan yang notabene masyarakatnya sangat 

membutuhkan kendaraan bermotor, terutama kendaraan beroda empat. Faktor 

utama dibutuhkan mobil dalam kebutuhan masyarakat dikarenakan jarak yang 

terlalu jauh dan cuaca extremeyang sering terjadi di daerah Kalimantan. 

Berdasarkan faktor tersebut mengakibatkan masyarakat membutuhkan sarana 

trasportasi untuk memudahkan masyarakat agar aman dan efisien. 

Berdasarkan fakta yang telah dijabarkan pada paragraf sebelumnya, 

membuka usaha showroom mobil merupakan salah satu peluang usaha yang 

menjanjikan untuk digeluti para investor yang memiliki modal yang besar. 

Disamping penjualan mobil dalam kondisi baru, mobil bekas pun masih menjadi 

lirikan tersendiri bagi masyarakat. Hal ini mengingat dari segi finansial harga 

mobil bekas cenderung lebih murah dibandingkan dengan harga mobil baru. 
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Showroommobil bekas adalah ruang yang digunakaan untuk memamerkan mobil 

dengan jenis dan merek tertentu yang mobil tersebut telah digunakan sebelumnya. 

Showroomjuga dapat diartikan sebagai tempat pamer barang, yang dalam 

penelitian ini adalah memamerkan mobil baik mobil baru maupun mobil bekas 

pakai. Showroom mobil dalam dibagi menjadi dua yaitu Showroommobil baru dan 

Showroommobil bekas. 

Banyak sebab yang mengakibatkan suatu proyek ternyata kemudian 

menjadi tidak menguntungkan (gagal), sebab itu bisa berwujud karena kesalahan 

perencanaan, kesalahan dalam menaksir pasar yang tersedia, kesalahan dalam 

memperkirakan teknologi yang tepat dipakai, kesalahan dalam memperkirakan 

kontinuitas bahan baku, kesalahan dalam memperkirakan kebutuhan tenaga kerja 

dengan tersedianya tenaga kerja yang ada (Husnan dan Suwarsono, 2008:6). 

Dengan mempertimbangkan faktor tersebut membutuhkan suatu rancangan bisnis 

(business plan) yang tepat dan terstruktur, agar bisnis yang dijalankan dapat 

menghasilkan keuntungan yang maksimal. Kasmir dan Jakfar (2016:7), 

menyebutkan bahwa studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang 

mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang dijalankan, 

dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. 

Bisnis showroom mobil yang akan didirikan dianggap penulis sebagai 

salah satu peluang usaha yang menguntungkan, jika dikelolah dengan baik dengan 

memperhatikan aspek pasar dan pemasaran, aspek operasi, aspek keuangan dan 

aspek sumber daya manusia. Aspek pasar dan pemasaran berkaitan dengan 

segmentasi, Rangkuti (2011:4) mengartikan segmentasi merupakan identifikasi 

dari kelompok pelanggan yang memberikan respon dengan cara yang berbeda bila 

dibandingkan dengan kelompok pelanggan yang lainnya. Sedangkan aspek 

keuangan menurut Umar (2001:197) terdapat 4 metode yang digunakan dalam 

aspek keuangan net present value, internal rate of return, payback period, dan 

profitability index. Kemudian aspek operasi menurut Hani (1989) yaitu lokasi, 

harga pokok produksi, layout dan pengendalian kualitas danaspek sumberdaya 

manusia menurut Heizer dan Rende (2006:501), yaitu kepercayaan bersama 

(mutual trust) tergambar dalam kebijakan ketenagakerjaan yang layak dan 
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terdokumentasi, yang diterapkan secara jujur dan adil demi kepuasan manajemen 

dan karyawan. Pada penelitian sebelumnya telah melakukan usaha ini secara 

online dan dari mulut ke mulut, sehingga relasi dan konsumen tetap sudah 

mengetahui akan kualitas mobil yang akan dipasarkan. Adapun persaingan bisnis 

usaha showroom mobil untuk daerah Kalimantan Selatan masih cenderung sedikit, 

yaitu Istana Motor didaerah Pengembangan Banjarmasin dan Sinar motor di 

Banjarmasin Kalimantan Selatan. Untuk showroom mobil yang akan didirikan 

peneliti “Mulya Abadi Showroom” akan menjual mobil bekas dengan Merek 

Toyota dan Honda yang banyak diminati konsumen. Dengan keunggulan pada 

Istana motor yaitu showroom ini mengambil mobil baru dari 

showroomBanjarmasin sedangkan di Sinar Motor yaitu showroomini menjual 

mobil dari perusahaan dan dijual kembali di pasaran. 

Ditinjau dari segi peluang dan prospek jangka panjang, usaha showroomini 

memang memerlukan dana yang cukup besar dan dengan pengalaman yang tidak 

sedikit. Namun berdasarkan pengalaman peneliti usaha showroom mobil ini dapat 

berkembang dan mendapatkan keuntungan maksimal dalam jangka panjang.Oleh 

karena itu usaha showroom mobil merupakan usaha yang menjanjikan jika 

dikelola dengan baik. Penulis berencana akan membangun usahashowroom mobil 

“Mulya Abadi Showroom” yang berlokasi di daerah Banjarbaru Kalimantan 

Selatan, dengan target pasar konsumen didaerah Kabupaten-kabupaten tersebut. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk 

melakukan sebuah penelitian dengan judul Perencanaan Bisnis Showroom Mobil 

bekas“Mulya Abadi Showroom”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan 

permasalahandalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimanakah perencanaan usaha Showroom Mobil ditinjau dari aspek 

pasar dan pemasaran? 

2. Bagaimanakah perencanaan usaha Showroom Mobil ditinjau dari aspek 

keuangan? 
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3. Bagaimanakah perencanaan usaha Showroom Mobil ditinjau dari aspek 

operasi? 

4. Bagaimanakah perencanaan saha Showroom Mobil ditinjau dari aspek 

sumber daya manusia? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan tertentu yang akan dicapai,karena 

dengan adanya tujuan, suatu rencana, gambaran serta langkah kerjamenjadi jelas 

dan terarah. Sesuai rumusan masalah di atas maka tujuandari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui: 

1. Untuk mengetahui perencanaan usaha Showroom Mobil ditinjau dari aspek 

pasar dan pemasaran 

2. Untuk mengetahui perencanaan usaha Showroom Mobil ditinjau dari aspek 

keuangan 

3. Untuk mengetahui perencanaan usaha Showroom Mobil ditinjau dari aspek 

operasi 

4. Untuk mengetahui perencanaan usaha Showroom Mobil ditinjau dari aspek 

sumber daya manusia. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pihak Terkait 

Dari penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi perencanaan 

usaha showroom mobil dalam mengambil keputusan dan penetapan 

kebijakan mengenai aspek pasar dan pemasaran, keuangan, operasi dan 

sumber daya manusia di masa mendatang. 

2. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan 

khususnya ilmu Manajemen bidang ekonomi yaitu tentang perencanaan 

usaha Showroom Mobil. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya maupun pihak lain yang 

membutuhkan. 




