
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Sejalan dengan pertumbuhan sektor-sektor industri yang ada di Indonesia, 

perindustrian kendaraan bermotor juga turut mengalami pertumbuhan. Berikut 

adalah Grafik 1.1 yang menunjukkan pertumbuhan perindustrian kendaraan 

bermotor di Indonesia. 

Grafik 1.1 

Pertumbuhan Industri Kendaraan Bermotor Periode 2008-2010. 

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS), data diolah 

Pertumbuhan industri kendaraan bermotor juga dapat dilihat dari semakin 

banyak variasi mobil baru yang diproduksi dan dijual di pasar. Adanya perbedaan 

harga jual dan variasi promosi juga meningkatkan persaingan yang sengit dalam 
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industri ini. Pertumbuhan industri yang kian terus meningkat menunjukkan adanya 

peluang pasar di Indonesia.  

Pertumbuhan industri kendaraan bermotor yang semakin meningkat juga 

didukung dengan adanya persepsi kebanyakan orang terhadap kepemilikan 

kendaraan bermotor sebagai wujud status sosial seseorang. Menurut Susanto, krisis 

moneter mengubah pasar secara demografis, berkaitan dengan perubahan 

penghasilan. Adanya penurunan nilai rupiah membuat beberapa orang diuntungkan 

karena akan bertambah nilai pendapatannya. Hal ini menyebabkan adanya 

kenaikan kelas sosial dan membutuhkan simbol status yang lebih mencerminkan 

kelas sosial yang baru. Persepsi terhadap kelas sosial merupakan hal yang penting. 

Konsumen yang merasa bahwa kelas sosialnya tidak mengalami penurunan, 

walaupun secara riil daya belinya berkurang, akan memilih mobil yang harganya 

terjangkau tetapi cukup representatif sebagai simbol status. (Susanto;2010:103). 

Dalam persaingan bisnis, perusahaan industri menghadapi pesaing yang 

nyata dalam pasar sehingga membutuhkan produk yang sesuai dengan kebutuhan 

permintaan pasar. Melalui diferensiasi produk yang tersedia di pasar 

memungkinkan konsumen dapat membeli barang yang berkualitas sesuai dengan 

yang diinginkan (Teguh;2010:224-225). Menurut Teguh (2010:227-228), Selain 

melalui strategi diferensiasi, keadaan peningkatan kesejahteraan ekonomi ini juga 

dapat ditunjukkan melalui mekanisme perubahan harga. Para pesaing yang 

menciptakan diferensiasi produk dengan menurunkan harga jualnya sampai kepada 

batas tingkat harga kompetitif. Strategi penurunan harga jual digunakan untuk 
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menarik perhatian konsumen yang sudah dalam pasar. Bila strategi ini 

diaplikasikan oleh produsen yang mapan, maka surplus ekonomi yang dapat 

dinikmati oleh konsumen akan bertambah. Dengan demikian, kesejahteraan 

ekonomi masyarakat semakin meningkat sebagai akibat adanya transfer daya beli 

dari produsen ke konsumen.  

Untuk penjelasan lebih detail mengenai angka pertumbuhan penjualan 

kendaraan motor beroda empat, terdapat pada Grafik 1.2. 

 

Grafik 1.2 

Grafik Pertumbuhan Jumlah Kendaraan Motor Beroda Empat (tidak termasuk bus, pick up, dan 

Double Cabin) Periode Januari-Juli 2012. 

Sumber: Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), data diolah. 

 Berdasarkan data terdapat pada Grafik 1.2, terlihat bahwa tipe mobil yang 

paling diminati adalah tipe mobil 4x2 dengan angka penjualan pada awal tahun 

2012 sebesar 49.445 unit dan mengalami peningkatan sebesar 1,37%,  menjadi 

67.975 unit pada bulan Juli 2012. Sedangkan, tipe mobil yang cukup banyak 

diminati adalah sedan. Pada awal tahun 2012 penjualan mobil sedan hanya 1.297 

unit dan mengalami peningkatan dengan tingkat kenaikannya 2,99%, hingga 
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mencapai 3.889 unit pada bulan Juli 2012. Grafik 1.2 membuktikan bahwa daya 

beli masyarakat akan kebutuhan transportasi kian meningkat. Kondisi inilah yang 

dimanfaatkan VIP Bekleed dalam memulai usahanya. 

Usaha bekleed ini telah berjalan sejak tahun 2010 dan usaha ini merupakan 

jasa pemasangan bekleed pada jok mobil. Usaha bekleed ini diberi nama VIP 

Bekleed. Dalam proses pelaksanaan usaha VIP Bekleed tidak terlalu rumit, VIP 

Bekleed mencatat pemesanan konsumen dan mengatur serta menyesuaikan jadwal 

pemasangan bekleed karena VIP Bekleed tidak mempunyai mesin untuk 

memproduksi bekleed. Produk bekleed yang dijual dalam usaha ini merupakan 

semi-bekleed, yang merupakan pembungkus jok mobil berbahan sintesis yang 

bertujuan untuk melindungi kulit aslinya dari debu dan kerusakan. Pada dasarnya, 

bekleed terdapat bermacam-macam merek yaitu, Mbtech camaro, Carviero, Camri, 

AP Force, Avalon, Murano dan lain-lain. Diantara sekian banyaknya merek 

bekleed, VIP Bekleed memilih untuk menggunakan Mbtech camaro karena merek 

ini yang paling digemari oleh penggemar modifikasi dan paling banyak dicari oleh 

kebanyakan pembeli. VIP Bekleed yakin bahwa dapat memasuki pasar Indonesia 

karena pasar mobil di Surabaya cukup menjanjikan. Berdasarkan observasi awal 

yang telah dilakukan sebelum memulai bisnis VIP Bekleed, adanya peningkatan 

jumlah mobil di Surabaya membuktikan adanya peluang usaha bekleed yang bagus 

di Surabaya. 

Ditinjau dari fungsi maupun model bekleed, dari waktu ke waktu 

mengalami perubahan. Pada abad ke-20, bekleed hanya dipasangkan pada jok 
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mobil dan tidak dijahit sehingga dalam penggunaannya tidak nyaman. Selain itu, 

tidak terdapat macam-macam model bekleed yang dapat disesuaikan dengan 

keinginan dan kreasi konsumen. Namun pada abad ke-21 saat ini, proses 

pemasangan bekleed dilakukan dengan proses penjahitan sehingga tingkat 

kenyamanan dalam penggunaan terjamin. Tidak hanya itu, saat ini terdapat 

berbagai model pemasangan bekleed yang dapat disesuaikan pada keinginan 

konsumen, seperti motif pada kain dan benang bekleed, dan pencampuran warna 

kain bekleed  Apabila ditinjau dari fungsinya, pada abad ke-20, bekleed digunakan 

untuk memenuhi gaya hidup oleh golongan tertentu. Namun pada abad ke-21 saat 

ini, bekleed dapat diakses oleh lebih banyak orang dengan tujuan yang 

bervariasi,seperti untuk mengikuti gaya hidup, merawat mobil serta memperindah 

dari segi interior, kenyamanan dalam mengendara, dan lain-lain. Pernyataan ini 

terbukti dengan adanya fakta bahwa tidak sedikit dari konsumen VIP Bekleed 

yang memasang bekleed setelah sekian lama membeli mobil tersebut. Umumnya, 

kebutuhan konsumen seperti ini adalah untuk memperbaiki keadaan jok mobilnya 

yang telah rusak. Namun, terdapat pula konsumen VIP Bekleed yang memasang 

bekleed tepat setelah membeli mobil tersebut. Kebutuhan tipe konsumen-

konsumen seperti ini adalah konsumen ingin menjaga, merawat serta 

mempercantik interior mobil sejak dini serta mengikuti perkembangan gaya hidup, 

yaitu kenyamanan, kemewahan, dan keelokkan. 

Segmentasi pasar dapat didefinisikan sebagai cara dalam memandang pasar 

secara kreatif. Segmentasi disebut sebagai mapping strategy, karena di sini 
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perusahaan melakukan pemetaan pasar (Kartajaya;2010:27). Menurut Kartajaya, 

pemetaan pasar merupakan elemen yang penting dalam perusahaan karena 

berhubungan dengan tujuan perusahaan. Dengan adanya analisis pasar, maka 

perusahaan akan tahu seberapa besar dan jauh persaingan terjadi di pasar. VIP 

Bekleed menembak konsumen golongan menengah atas sebagai target pasar. 

Penggolongan kelas sosial yang menjadi dasar segmentasi VIP Bekleed 

berdasarkan ukuran pengeluaran. Kriteria penggolongan pengeluaran yang 

digunakan mengikuti standar kategorisasi Bank Dunia. Pengeluaran per hari di 

bawah 2 dollar AS setara dengan Rp20.000,00 dapat digolongkan sebagai kelas 

miskin atau sangat bawah, 2-4 dollar AS setara dengan Rp20.000,00-Rp40.000,00 

digolongkan sebagai kelas bawah, 4-10 dollar AS setara dengan Rp40.000,00-

Rp100.000,00 digolongkan sebagai kelas menengah, 10-20 dollar AS setara 

dengan Rp100.000,00-Rp200.000,00 mencerminkan kelas menengah atas, dan di 

atas 20 dolar AS setara dengan Rp200.000,00 mewakili kelas atas 

(www.daps.bps.go.id, diakses pada tanggal 2 September 2012). Alasan VIP 

Bekleed menembak pasar golongan kelas menengah dan menengah atas adalah 

ditinjau dari segi kebutuhan dan harga. Jika ditinjau dari segi kebutuhan, 

masyarakat golongan menengah dan menengah atas dalam melakukan pekerjaan 

sehari-hari pasti menggunakan mobil pribadi sehingga kebutuhan akan 

kenyamanan dalam menggunakan mobil diperhitungkan.  Apabila ditinjau dari 

segi harga, biaya jasa pemasangan bekleed di VIP Bekleed tergolong harga yang 

dapat dijangkau bagi masyarakat golongan kelas menengah dan menengah atas. 

http://www.daps.bps.go.id/
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Agar mampu bersaing dalam industri otomotif terutama dalam jasa 

pemasangan bekleed, perusahaan harus memiliki kekuatan yang dapat 

diunggulkan. Dalam hal ini, VIP Bekleed menekankan pada perbedaan harga jual, 

kualitas, dan promosi. Dalam segi harga jual, VIP Bekleed menjual produknya 

dengan harga pasar sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Berikut adalah 

Grafik 1.3 yang memperlihatkan perbandingan harga VIP bekleed dengan pesaing. 

 

Gambar 1.3 

Perbandingan Harga Jual VIP Bekleed Dengan Pesaing  

Sumber : Survey (dilakukan melalui wawancara dengan pemilik bengkel pada tanggal 29 Agustus 

2012) 

Pada Gambar 1.3, dapat terlihat bahwa harga VIP Bekleed termasuk harga 

yang kompetitif, yaitu harga yang tidak terlalu murah dan harga yang tidak terlalu 

mahal. Pemilihan bengkel yang terdapat pada Gambar 1.3 berdasarkan lama 

berdirinya usaha. VIP Bekleed, FIC, Auto Play, dan Darmo Permai Variasi berdiri 

pada sekitar 2-3 tahun yang lalu. 

Ditinjau dari segi harga jual, VIP Bekleed menawarkan harga yang 

mengikuti pasar dan harga VIP Bekleed dapat dikatakan murah apabila 
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dibandingkan dengan pesaing-pesaing VIP Bekleed. Rendahnya harga jual yang 

ditawarkan bukan berarti kualitas produk yang diberikan tidak bagus. Adanya 

perbedaan harga jual ini, membuat VIP Bekleed mempunyai kekuatan dalam 

bersaing. Namun untuk mendapatkan kepercayaan konsumen terhadap VIP 

Bekleed, pihak pemasaran VIP Bekleed akan menunjukkan foto dokumentasi 

mengenai pemasanganan bekleed yang telah jadi kepada konsumen sebelum 

konsumen menyatakan setuju untuk memasangkan bekleed di VIP Bekleed.  

Dalam segi pemasaran, VIP Bekleed telah melakukan pemasaran dengan 

mengikuti beberapa pameran yang bertujuan untuk memperkenalkan VIP Bekleed 

beserta produknya kepada masyarakat Surabaya. Tabel 1.1 merupakan data 

pameran-pameran yang telah diikuti oleh VIP Bekleed. 

Tabel 1.1 

Data Pameran VIP Bekleed Tahun 2010-2012 

No Nama Pameran Lokasi Bulan /Tahun 

1 Bazaar Enchant UC Supermall Convention Centre, 

Surabaya 

Augustus / 2010 

2 Pameran Djarum Black Gramedia Expo, Surabaya Desember / 2011 

3 Pre-Launch New Type Test 

Drive Ferrari and Masserati 

Ritz Golf Residence, Surabaya April / 2012 

4 Pameran Tunggal Supermall Pakuwon Indah, 

Surabaya 

Juli-Agustus 

/2012 

Sumber : VIP Bekleed 
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Pada saat berlangsungnya pameran, VIP Bekleed sepakat untuk 

memberlakukan harga jual yang lebih murah. VIP Bekleed memberikan potongan 

harga sebesarRp100.000,00-Rp150.000,00 pada setiap transaksi yang terjadi pada 

hari pameran berlangsung. Tak hanya mengikuti pameran, VIP Bekleed juga 

melakukan personal selling, membuat jejaringan sosial melalui facebook atau blog 

pribadi, serta menyebarkan brosur  pada pusat pembelanjaan atau menyelipkan 

brosuk pada mobil-mobil orang yang berada di tempat parkir. 

  Sedemikian usaha yang telah dilakukan, namun pertumbuhan jumlah 

penjualan bekleed pada VIP Bekleed tidak mengalami pertumbuhan yang 

maksimal. Berikut adalah Grafik 1.4 volume penjualan VIP Bekleed. 

 

Grafik 1.4 

Volume Penjualan Dalam Jumlah Unit Yang Terjual Periode Desember 2011 – Mei 2012 

Sumber: VIP Bekleed 

 Dapat dilihat pada Grafik 1.4, angka penjualan VIP Bekleed tergolong 

tinggi. Hal ini menunjukkan masih banyak permintaan dalam pemasangan bekleed 

yang berarti usaha ini masih memiliki potensi pasar yang kuat. Namun, pada 
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Grafik 1.4 menunjukkan bahwa penjualan VIP Bekleed tidak mengalami kenaikan 

yang signifikan walaupun telah melakukan berbagai macam upaya. Pada bulan 

Desember 2011, VIP Bekleed mengikuti pameran, namun hanya berhasil 

menjualkan 2 produk setara dengan tiga juta rupiah. Hal ini terjadi karena 

banyaknya konsumen yang masih belum mengetahui keberadaan VIP Bekleed 

sehingga pada waktu pameran orang tidak begitu tertarik untuk bertanya. Tidak 

hanya itu, kondisi ini juga disebabkan karena tidak adanya pelayanan via kantor 

tetap bagi VIP Bekleed. Pada bulan Februari, terdapat lonjakan permintaan yang 

cukup besar. Kondisi ini dikarenakan adanya pembangunan kantor pemasaran VIP 

Bekleed sehingga orang lebih percaya untuk memasang bekleed di VIP Bekleed. 

Tak hanya itu, pada bulan yang sama VIP Bekleed juga meluncurkan produk baru, 

yaitu kaca film Llumar dan anti karat sehingga variasi produk VIP Bekleed 

bertambah. Pada bulan April, terjadi kenaikan penjualan. Hal ini dikarenakan VIP 

Bekleed mengikuti pameran yang menghasilkan cukup banyak pemesanan 

pemasangan bekleed. 

 VIP Bekleed dalam pengembangannya ingin didirikan di Surabaya Timur, 

bertempatkan di Jl. Arif Rahman Hakim no 18. VIP Bekleed memilih tempat ini 

karena strategis, dekat dengan perumahan, perkantoran, restoran, dan pusat 

perbelanjaan. Selain itu, sehubungan dengan observasi yang telah dilakukan, jalan 

yang menjadi tempat untuk pengembangan VIP Bekleed tidak pernah sepi, dalam 

5 menit terdapat 23-25 mobil yang lewat (survei dilakukan pada hari Sabtu, pukul 

13.50). 
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Permasalahan yang sering dihadapkan oleh VIP Bekleed adalah jadwal 

pemasangan sering kali menumpuk dengan pemasangan kantor setempat karena  

kedudukan VIP Bekleed hanya sebagai agen pemasaran. VIP Bekleed sendiri belum 

mempunyai peralatan untuk pemasangannya sehingga ketika ada pembeli yang 

ingin memasangkan pada hari yang diinginkan menumpuk dengan jadwal 

konsumen lain. VIP Bekleed harus mengalah dan keadaan ini dapat membuat citra 

pelayanan VIP Bekleed buruk. Dari permasalahan tersebut, VIP Bekleed ingin 

mempunyai peralatan serta mesin sendiri. Permasalahan lainnya adalah tempat 

kantor pemasaran VIP Bekleed. Meskipun VIP Bekleed saat ini memiliki tempat 

pemasaran sendiri, namun dalam fasilitas kantor VIP Bekleed merupakan kerja 

sama dengan pemasok tunggal VIP Bekleed dan stand pemasok VIP Bekleed lebih 

mendominasi sehingga membuat konsumen VIP Bekleed sedikit kebingungan. Dari 

kasus ini, VIP Bekleed ingin mempunyai kantor pemasaran sendiri.   

Melalui permasalahan ini, VIP Bekleed berkeinginan untuk dapat 

mengembangkan usaha lebih luas lagi dengan mempunyai kantor pemasaran sendiri 

dan peralatan sendiri sehingga dapat meningkatkan omset kualitas pelayanan serta 

meningkatkan omset penjualan. 
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B. Rumusan Masalah 

Apakah dari segi aspek pasar & pemasaran, hukum, operasional, sumber daya 

manusia, serta keuangan, VIP Bekleed layak untuk dikembangkan dengan 

mendirikan bengkel sendiri? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis kelayakan atas 

pengembangan VIP Bekleed ditinjau dari segi aspek pasar & pemasaran, hukum, 

operasional, sumber daya manusia, serta keuangannya. 

 

D. Manfaat Penelitian 

a. Bagi penulis 

Penelitian ini membantu penulis untuk lebih memahami usaha yang 

dijalankan berdasarkan dari berbagai aspek. Selain itu, dengan adanya 

studi ini, penulis dapat menentukan strategi yang tepat untuk 

pengembangan usaha VIP bekleed dalam bersaing di pasar pada masa 

yang akan datang 

b. Bagi Akademik 

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran mengenai media bisnis 

yang berfokus pada entrepreneurship. 

2. Sebagai bahan perujukan bagi yang ingin menjalankan binis baru 

maupun pengembangan bisnis. 
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3. Sebagai sumber perbandingan untuk studi lebih lanjut. 

c. Bagi Kreditor 

Bagi kreditor agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

memberikan kredit untuk pengembangan usaha bengkel. 

 

E. Lingkup Permasalahan 

Dalam studi pengembangan bisnis akan ada beberapa aspek yang akan 

dibahas, seperti, aspek pasar & pemasaran, hukum, Operasional, sumber daya 

manusia, dan keuangan. 

Aspek pasar dan pemasaran merupakan pertimbangan yang sangat penting 

dalam mengembangkan atau mendirikan suatu bisnis. Dalam aspek pasar dan 

pemasaran akan dibahas mengenai potensi pasar, segmentasi, penentuan harga 

jual, dan persaingan yang ada. 

Sedangkan pada aspek hukum, analisis yang akandibahas adalah jenis-

jenis ijin usaha yang meliputi, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP), dan dokumen izin-izin usaha. Tanpa adanya dokumen-

dokumen tersebut, perusahaan tidak layak untuk berdiri dan dikembangkan. 

Selanjutnya aspek yang akan dibahas adalah aspek operasional. Tujuan 

membahas aspek ini adalah agar perusahaan mengerti benar mengenai lokasi 

perusahaan yang dipilih serta dapat menentukan proses produksi yang baik agar 

dapat bekerja secara efisien. 
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Jika pada aspek operasional akan membahas kesiapan perusahaan dalam 

menjalankan ide usaha, aspek sumber daya manusia ini akan membahas mengatur 

masalah SDM maupun rencana perusahaan dalam pembangunan usaha atau 

proyeknya. 

Aspek yang juga tidak kalah penting untuk dibahas adalah aspek keuangan. 

Dalam aspek keuangan akan dibahas mengenai besarnya dana yang akan 

dibutuhkan, memperkirakan rugi laba usaha, memproyeksi arus kas, dan 

menganalisis tingkat pengembalian investasi. 

 


