
1  PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 

Transportasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 

perkembangan globalisasi. Pesatnya perkembangan transportasi menjadi bukti 

nyata adanya arus globalisasi yang semakin kuat. Tidak hanya di negara maju, 

perkembangan transportasi juga menjadi penopang perekonomian di negara 

berkembang seperti Indonesia. Peranan transportasi menjadi sangat penting untuk 

mendukung kelancaran rantai pasok barang atau supply chain di industri 

manufaktur. Adanya sarana transportasi yang baik dapat tercipta alur distribusi 

barang yang efektif dan efisien. Selain itu, sarana transportasi yang baik juga 

dapat membantu kemudahan mobilitas manusia. Tingginya mobilitas manusia dan 

barang suatu negara akan sebanding dengan tingginya kemajuan perekonomian 

negara tersebut. Jadi tidak mengherankan apabila, dukungan transportasi untuk 

memudahkan pergerakan manusia dan barang dalam dunia bisnis menjadi salah 

satu faktor sukses perekonomian (Adisasmita 2010). 

Kesuksesan perekonomian dapat dipengaruhi oleh sarana transportasi darat. 

Berbagai upaya dilakukan pemerintah dan swasta untuk mengembangkan sarana 

transportasi darat yang dapat lebih memudahkan mobilitas manusia dan barang. 

Tahun 2012 ekonomi Indonesia berhasil tumbuh sebesar 6,2% tertinggi kedua 

setelah Cina. Pertumbuhan ekonomi Indonesia berasal dari besarnya jumlah 

peningkatan kelas menengah. Peningkatan berimbas positif terhadap besarnya 

kebutuhan perusahaan korporasi terutama dalam bidang industri consumer goods, 

perbankan, telekomunikasi dan ritel. Kondisi ini membuat pasar otomotif di 

Indonesia sepanjang tahun 2012 mengalami peningkatan dengan jumlah total 

penjualan kendaraan sebesar 1,1 juta unit kendaraan (ASSA 2012). 

Menurut BPS (2013) produk domestik bruto Indonesia tahun 2013 tumbuh 

sebesar 5,78% dibandingkan tahun 2012. Pertumbuhan terjadi pada semua sektor 

ekonomi, dengan pertumbuhan tertinggi di sektor pengangkutan dan komunikasi 

sebesar 10,19%. Tingginya potensi pasar transportasi darat dapat dilihat dari 

permintaannya yang terus tumbuh secara berkelanjutan sebanyak 12,3% selama 

tahun 2007-2013 (SWA 2014). Hal tersebut mendorong kebutuhan kendaraan 

transportasi bagi perusahaan meningkat dan menggiurkan bagi pengusaha rental 

mobil. Jumlah kendaraan operasional yang digunakan perusahaan pada 

pertengahan tahun 2014 mencapai lebih dari 1,5 juta unit, sebesar 30% merupakan 

kendaraan sewaan (MPM 2014). Angka tersebut menjadi sangat realistis 

mengingat jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah dan pertumbuhan 

ekonomi kelas menengah yang mencapai 20% per tahunnya. Menurut Mckinsey 

Global Institute Report (2012) Indonesia merupakan negara nomor 16 terbesar 

ekonomi dunia, dan akan menjadi nomor 7 dunia pada tahun 2030. Ekonomi 

Indonesia memiliki potensi untuk tumbuh dengan stabil karena memiliki usia 

produktif dalam jumlah besar. Selain itu, kemungkinan masuknya tenaga asing 

yang besar ke Indonesia merupakan pelanggan potensial terutama pangsa pasar 

masyarakat ekonomi ASEAN.  

Tingginya potensi pasar ini menjadi pemacu persaingan dalam dunia bisnis 

transportasi di swasta. Baik industri besar maupun industri kecil berlomba-lomba 

mendapatkan pangsa pasar yang lebih luas untuk meningkatkan keuntungan. Hal 
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ini menjadi penyebab persaingan bisnis yang semakin ketat. Untuk dapat bertahan 

dalam persaingan yang semakin ketat, diperlukan strategi bisnis perusahaan yang 

mumpuni. Di mana pada umumnya industri besar memiliki kemampuan bersaing 

dan strategi pengembangan bisnis yang jauh lebih baik dibandingkan industri 

kecil atau pemain baru.  

Perusahaan rental mobil Wiralodra 27 merupakan pemain dalam industri 

jasa transportasi darat terutama rental mobil. Merintis usaha bisnis sejak tahun 

2010, rental mobil Wiralodra 27 telah berhasil mengelola 30 unit mobil dengan 10 

juru mudi dan telah berhasil melayani lebih dari 5000 pelanggan yang berasal dari 

dalam negeri maupun luar negeri dengan spesifikasi civitas akademika, personal 

retail, dan corporat. Banyaknya pemain dalam industri sejenis baik lokal maupun 

nasional menuntut rental mobil Wiralodra 27 memiliki model dan strategi 

pengembangan bisnis dalam menghadapi persaingan pasar yang ketat.  

Model bisnis sebagai metode yang digunakan oleh perusahaan untuk 

menghasilkan uang atau nilai di lingkungan bisnis dimana perusahaan tersebut 

beroperasi (Wheelen dan Hunger 2012). Sebuah model bisnis menggambarkan 

dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi atau perusahaan menciptakan, 

memberikan, dan menangkap nilai. Kunci bisnis dalam pengetahuan ekonomi 

adalah bagaimana sebuah nilai yang diciptakan (Allee 2000). Pengembangan 

model bisnis dinilai penting karena dapat melihat sumberdaya perusahaan yang 

kurang dimanfaatkan, mempersulit kompetitor dalam meniru/ mencontoh bisnis 

perusahaan dan membuat pengelola lebih peka terhadap kemungkinan adanya 

ancaman dalam pesaingan bisnis. Menurut Osterwalder dan Pigneur (2015) 

menerangkan bahwa model bisnis kanvas berhasil mengubah konsep bisnis yang 

rumit menjadi sederhana dan mudah dipahami. Model bisnis tersebut terdiri dari 

sembilan elemen kunci yaitu customer segments, value propositions, channels, 

customer relationships, revenue streams, key resources, key activites, key 

partnerships, dan cost structure. Bisnis model kanvas merupakan alat bagi 

seorang entrepreneur dan perencana manajemen untuk bisa menggambarkan, 

mendesain, menemukan dan memplotkan tentang model bisnis yang dijalankan. 

Model ini didefinisikan sebagai dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi 

menciptakan dan memberikan nilai. Model tersebut berbentuk kanvas dan terdiri 

dari sembilan blok bangunan dasar yang memperlihatkan cara berpikir tentang 

bagaimana sebuah perusahaan menghasilkan uang. Elemen tersebut merupakan 

pengembangan dari empat bidang utama dalam suatu bisnis yaitu pelanggan, 

penawaran, infrastruktur dan kelangsungan finansial 

 

Perumusan Masalah 

 

 Rental mobil Wiralodra 27 merupakan perusahaan yang telah berubah 

kapasitas usaha dari perusahaan UKM menjadi perusahaan kelas menengah yang 

mulai diperhitungkan dalam industri layanan jasa penyewaan kendaraan. Seiring 

dengan perkembangan potensi dan permintaan pasar, perusahaan dituntut untuk 

meningkatkan kemampuan bersaing dengan penerapan model bisnis yang tepat 

sehingga mampu membuat tata kelola perusahaan lebih efektif dan efisien. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai 

berikut: 
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1. Bagaimana model bisnis rental mobil Wiralodra 27 saat ini ditinjau dengan 

menggunakan pendekatan model bisnis kanvas? 

2. Faktor apa saja pada setiap elemen kunci yang menjadi kekuatan dan 

kelemahan, serta peluang dan hambatan yang mempengaruhi model bisnis 

rental mobil Wiralodra 27? 

3. Bagaimana bentuk strategi dan program perbaikan yang dapat dirumuskan 

berdasarkan penyempurnaan model bisnis kanvas rental mobil Wiralodra 27? 

 

Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan permasalah yang sudah diuraikan di atas maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi model bisnis rental mobil Wiralodra 27 dengan menggunakan 

pendekatan model bisnis kanvas. 

2. Menganalisis setiap elemen kunci yang menjadi kekuatan dan kelemahan, serta 

peluang dan hambatan yang mempengaruhi model bisnis rental mobil 

Wiralodra 27. 

3. Merumuskan model bisnis kanvas perbaikan dan memberikan rekomendasi 

program serta strategi perbaikan untuk pengembangan bisnis rental mobil 

Wiralodra 27. 

 

Manfaat Penelitian 

 

Program dan langkah strategik yang menjadi hasil dari penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan rental mobil Wiralodra 27 

dalam proses pengembangan usahanya. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi referensi bagi para peneliti selanjutnya. Hal yang lebih penting adalah 

penelitian ini menjadi inspirasi bagi pembaca untuk menjadi seorang wirausaha. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini disusun berdasarkan perumusan masalah dan 

tujuan penelitian yang berfokus hanya pada perusahaan rental mobil Wiralodra 

27. Penelitian ini difokuskan pada konsep bisnis model kanvas yang dipaparkan 

melalui sembilan elemen kunci, selanjutnya dilakukan analisis SWOT untuk 

melihat kekuatan dan kelemahan model bisnis yang ada. Hasilnya diperoleh 

rekomendasi strategi untuk penyempurnaan model bisnis kanvas perbaikan. 

Kemudian dirumuskan implikasi manajerial untuk pengembangan bisnis rental 

mobil Wiralodra 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




