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BAB I  

PENDAHULUAN 

	
1.1 Latar Belakang 

Seiring berkembangnya zaman, dunia bisnis juga mengalami 

perkembangan serta persaingan yang ketat setiap tahunnya. Perkembangan dari 

setiap sektor-sektor industri yang ada di Indonesia ini dapat membantu Indonesia 

untuk terhindar dari adanya krisis global seperti yang terjadi dibeberapa negara. 

Suatu perusahaan harus memiliki ide inovatif yang dapat menarik perhatian dan 

menjawab setiap kebutuhan masyarakat untuk dapat bersaing diera saat ini. 

Salah satu industri yang berkembang pesat di Indonesia adalah industri jasa, 

dimana dengan semakin berkembangnya industri jasa tentu dapat membantu 

meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Mantan Menteri 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka (2016) berpendapat bahwa industri jasa 

masih berpeluang untuk terus tumbuh di Indonesia dan memberikan kontribusi 

yang besar untuk ekonomi di Indonesia dengan dikelola lebih baik lagi. Sektor jasa 

yang semakin meningkat tersebut dapat berkontribusi seperti terciptanya lapangan 

pekerjaan, mengurangnya angka kemiskinan serta menambah PDB nasional. Data 

yang dimiliki mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menunjukan industri 

jasa meningkatkan PDB nasional pada tahun 2010 yaitu dari 45 persen menjadi 55 

persen pada tahun 2012 (www.ristekdikti.go.id). 
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Gambar 1. 1 Pertumbuhan PDB dan Posisi Industri Setiap Tahunnya 
Sumber: macroeconomicsdashboard.feb.ugm.ac.id 

Hasil olahan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada gambar 1.1 terlihat 

bahwa sejak awal tahun 2011 kuarta ke-III industri jasa berada dalam peringkat 

tertinggi dibandingkan dengan industri lain. Sektor jasa terus menempati posisi 

tertinggi hingga tahun 2015. Peningkatan ekonomi Indonesia diperkuat dengan data 

yang ada pada gambar 1.2 dimana terdapat laju pertumbuhan PDB Indonesia yang 

meningkat setiap triwulan sejak tahun 2014 hingga 2016. 

	
Gambar 1. 2 Pertumbuhan PDB Indonesia 
Sumber: www.bps.go.id 

Salah satu bidang usaha dari industri jasa yang sedang diminati beberapa 

tahun terakhir ini adalah jasa laundry. Jasa laundry merupakan salah satu usaha 

yang banyak diminati masyarakat seiring berubahnya gaya hidup masyarakat saat 

ini. Pada era globalisasi sekarang ini masyarakat lebih memilih gaya hidup yang 

serba praktis termasuk dalam hal pencucian pakaian. Ketua Umum Asosiasi Profesi 
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Laundry Indonesia (APLI) Wasono Raharjo mengatakan ada empat sektor laundry 

yang pertumbuhannya sangat besar yaitu laundry komersil, laundry hotel, laundry 

rumah sakit dan laundry garmen (www.industri.bisnis.com). Fenomena ini tentu 

membuat banyak pelaku usaha yang tertarik untuk membuka usaha laundry karena 

makin banyak masyarakat yang membutuhkan jasa laundry, oleh karena itu 

persaingan pada usaha ini cukup ketat dan semakin banyak pendatang baru yang 

membuka laundry dan menawarkan harga yang cukup murah. Pendatang baru yang 

semakin banyak tersebut menimbulkan dampak pencemaran lingkungan akibat 

limbah yang dihasilkan oleh laundry.  

Peluang untuk membuka usaha laundry sangatlah potensial untuk 

dikembangkan, namun laundry yang seharusnya dikembangkan adalah laundry 

yang berbeda dengan laundry yang sudah ada sebelumnya. Perusahaan yang akan 

berdiri tentu diperlukan adanya inovasi yang berbeda yang nantinya dapat menarik 

minat masyarakat. Fenomena yang terjadi saat ini yang berupa pencemaran 

lingkungan merupakan alasan berdirinya Laundry Lerak dengan menambahkan 

inovasi dan berdiri sejak tahun 2014. Laundry Lerak adalah suatu usaha laundry 

yang memiliki keunggulan berbeda dengan laundry lainnya yang disebut dengan 

value proposition. Value Proposition adalah suatu keunggulan atau nilai dari 

produk atau jasa yang bermanfaat dan ditawarkan oleh perusahaan kepada 

konsumen (Osterwalder, 2014: XVI). Value proposition yang dimaksud dalam 

Laundry Lerak adalah penggunaan buah lerak sebagai pengganti deterjen. Buah 

Lerak memiliki manfaat yang cukup banyak untuk pakaian dan juga ramah 

lingkungan. Value lain yang diberikan Laundry  Lerak kepada konsumen adalah 
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service excellent yaitu dengan sistem antar-ambil pakaian konsumen ditempat yang 

dijanjikan tanpa dipungut biaya. Value proposition yang dimiliki Laundry Lerak 

diharapkan dapat menarik perhatian para konsumen. Pengetahuan masyarakat yang 

kurang terhadap value yang diberikan Laundry Lerak membuat masyarakat 

beranggapan bahwa Laundry Lerak sama dengan laundry yang lainnya sehingga 

penjualan dan perkembangan dari bisnis Laundry Lerak ini masih sedikit. 

 

Gambar 1. 3 Laporan Penjualan Laundry Lerak 
Sumber: Data Penjualan Laundry Lerak 

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa penjualan Laundry Lerak selama ini masih 

rendah dan tidak mengalami perkembangan. Gambar 1.3 menunjukkan penjualan 

mengalami penurunan sejak awal tahun 2015, hal ini dikarenakan Laundry Lerak 

tidak bekerjasama dengan agen laundry. Selain itu kegiatan promosi yang 

dilakukan juga kurang maksimal. Promosi memiliki peran untuk 

menginformasikan, membujuk dan mengingatkan konsumen terhadap suatu produk 

atau jasa pada suatu perusahaan (Setiyaningrum, 2015:223).  Tanggapan yang 

diinginkan dari ini adalah suatu kesadaran akan suatu produk, atau bahkan  hingga 

mempengaruhi minat beli. Laundry Lerak melakukan promosi dengan 

menggunakan brosur yang disebarkan ke kawasan Citraland yang mencakup UC 
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Apartment dan kawasan kost-kost sekitar kawasan Universitas Ciputra, tidak hanya 

itu pembagian brosur juga dilakukan pada saat Laundry Lerak mengikuti pameran. 

Selain brosur, Laundry Lerak juga memanfaatkan media sosial seperti Line dan 

BBM. Penjualan secara langsung juga dilakukan yaitu dengan menawarkan 

Laundry Lerak kepada teman atau keluarga dan relasi kerja. Hasil pembahasan 

tersebut membuat penulis melakukan penelitian pertama yaitu membandingkan 

beberapa faktor Laundry Lerak dengan kompetitor yang berada dikawasan UC 

Apartment dan kost. 

Tabel 1. 1 Perbandingan Laundry Lerak dengan Kompetitor 

Nama 
Laundry 

Promosi Value Proposition 

Laundry Lerak Brosur, media sosial (line, bbm) Menggunakan deterjen lerak 
Service excellent (antar-ambil 
pakaian free) 

Laundry 86 Brosur , media sosial (BBM dan 
WhatsApp) 

Penggunaan deterjen biasa  
 

Laundry Clinx Brosur dan BBM Penggunaan deterjen biasa 

Setalah melihat kejadian ini peneliti memberikan tanggapan bahwa 

memungkinkan kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan jasa Laundry 

Lerak adalah kurangnya pengetahuan konsumen tentang value proposition yang 

ditawarkan. Selain itu faktor promosi yang kurang juga membuat sedikitnya 

konsumen Laundry Lerak. Kejadian tersebut mendasari peneliti untuk melakukan 

penelitian lebih dalam berkaitan dengan pengaruh dari value proposition dan 

promosi terhadap minat beli konsumen Laundry Lerak. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka rumusan 

masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah value proposition berpengaruh terhadap minat beli konsumen untuk 

menggunakan Laundry Lerak? 

2. Apakah promosi berpengaruh terhadap minat beli konsumen untuk 

menggunakan Laundry Lerak? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh value proposition terhadap minat konsumen 

untuk menggunakan Laundry Lerak. 

2. Untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap minat beli konsumen untuk 

menggunakan Laundry Lerak. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

masukan bagi peneliti untuk dapat lebih memperbaiki yang menjadi 

kekurangan dari perusahaan Laundry Lerak sehingga nantinya penjualan 

dan perkembangan perusahaan dapat terus meningkat. 

1.4.2 Manfaat Teoritis 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai 

value proposition, promosi dan bagaimana pengaruh variabel tersebut 

terhadap minat beli konsumen sehingga penelitian ini dapat menjadi 

referensi.	


