
1 PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 
 

Persaingan bisnis merupakan suatu hal yang pasti dihadapi oleh setiap 

pelaku bisnis. Saat ini persaingan bisnis menjadi semakin kompetitif. Manajemen 

perusahaan dituntut untuk selalu siap dalam menghadapi berbagai kemungkinan 

yang terjadi di pasar. Kreativitas dan inovasi yang dapat memenuhi kebutuhan 

konsumen sangat diperlukan oleh pelaku bisnis karena dengan kedua hal tersebut, 

perusahaan dapat bertahan dan bersaing dari pesaing lainnnya. Negara Indonesia 

menurut Indonesia Investment (2019) adalah negara yang mengandung potensi 

ekonomi yang besar. Indonesia sebagai negara ekonomi terbesar di Asia Tenggara 

mengandung sejumlah karakteristik yang menempatkan negara ini dalam posisi 

yang bagus dalam pembangunan ekonomi yang mulai berkembang.  

Salah satu sektor bisnis yang terus mengalami peningkatan adalah sektor 

automotif. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (2018) menyatakan, industri 

automotif pada tahun 2018 dapat diposisikan sebagai tulang punggung pemerintah 

dalam mewujudkan target pertumbuhan industri sebesar 5.67 persen bersama 

industri elektronik, kimia farmasi, serta makanan dan minuman. BPS (2016) 

mencatat bahwa pertumbuhan jumlah kendaraan dari tahun ke tahun semakin 

meningkat. BPS menyebutkan bahwa jumlah kendaraan terbanyak di Pulau Jawa 

berada di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Jumlah kendaraan pribadi di Kota 

Bogor tercatat sebanyak 90.855. Peningkatan jumlah kendaraan di Indonesia salah 

satunya disebabkan dari peningkatan pertumbuhan Produk Domestik Bruto 

(PDB). Menurut The World Bank Group (2019), pertumbuhan PDB riil Indonesia 

naik menjadi 5.3 persen. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak sebaik 

tahun sebelumnya, namun prospek ekonomi Indonesia terus bergerak positif.  

Peningkatan jumlah kendaraan dan tingkat PDB menjadikan peluang 

usaha yang besar bagi usaha jasa cuci mobil. Saat ini usaha jasa cuci mobil 

menjamur diberbagai kota di Indonesia. Salah satu kota di Indonesia yang 

memiliki potensi untuk usaha jasa cuci mobil adalah Kota Bogor. Banyaknya 

usaha jasa cuci mobil menuntut para pengusaha untuk melakukan inovasi agar 

dapat bersaing di pasaran. Salah satu inovasi yang dapat ditawarkan adalah 

teknologi waterless. Mencuci waterless adalah salah satu teknik mencuci dengan 

tidak menggunakan banyak air. Inovasi itu dimanfaatkan oleh beberapa 

perusahaan di Indonesia salah satunya adalah perusahaan AutoClean. 

AutoClean merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa cuci 

mobil. AutoClean sudah berdiri selama tiga tahun dan telah memiliki mitra 

sebanyak 24 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia, beberapa diantaranya 

berada di kota-kota besar Indonesia seperti Jakarta, Bogor, Surabaya, Bandung, 

Solo, Makasar, Karawang, dan lainnya. Kota Bogor merupakan kota yang menjadi 

pusat perusahaan AutoClean dan kota yang paling banyak memiliki gerai diantara 

kota yang lainnya. AutoClean melihat adanya peluang yang besar dengan 

memanfaatkan inovasi yang dimilikinya sehingga hal itulah yang dianggap 

perusahaan menjadi daya tarik konsumen untuk menggunakan jasa cuci mobil 

waterless. 



2 
 

 

Salah satu teknik mencuci mobil yang mulai popular saat ini adalah 

mencuci mobil tanpa air atau waterless car wash. Ini merupakan salah satu 

inovasi dalam mencuci mobil dengan teknik pencucian mobil tanpa menggunakan 

air tanah melainkan dengan menggunan cairan khusus. Cairan tersebut terbuat dari 

bahan polimer yang efektif dalam menangkap debu dan kotoran yang menempel 

pada body mobil. Selain itu cairan tersebut sudah dilengkapi dengan lapisan wax. 

Lapisan ini berperan untuk melindungi cat kendaraan sehingga teknik tersebut 

lebih mudah dan aman untuk kendaraan tidak mudah baret saat dibersihkan. 

Prosesnya dimulai dengan penyemprotan seluruh body mobil mulai dari bagian 

kaca hingga velg dengan menggunakan cairan khusus tersebut. Setelah itu, bagian 

yang sudah diberikan cairan waterless dapat dilap serta dikeringkan dengan 

memanfaatkan lap microfiber. Lap microfiber ini memiliki kemampuan 

menangkap debu yang baik sehingga mengurangi potensi goresan pada cat mobil 

karena lap microfiber pada umumnya terbuat dari campuran 20 persen nylon dan 

80 persen polyester. Nylon bertugas untuk menyerap air, sedangkan polyester 

akan mengikat butiran kotoran atau minyak secara sempurna. Mencuci mobil 

dengan teknik ini membutuhkan waktu kurang lebih mencapai 20 menit. Selain 

itu, berbeda dengan menggunakan air tanah, cairan khusus cuci waterless diklaim 

tidak mengandung mineral, sehingga tidak akan meninggalkan jamur. 

Setiap produk tentunya memiliki siklus hidup tertentu yang mencakup fase 

pertumbuhan, fase jatuh tempo, dan fase penurunan penjualan. Untuk menjaga 

eksistensi bisnis cuci mobil, perusahaan harus terus melakukan pengembangan 

strategi pemasaran dalam menghadapi persaingan dan mencapai target 

perusahaan. Isoraite (2016) mengungkapkan bauran pemasaran merupakan 

serangkaian faktor dan solusi yang relevan dan memungkinkan pelanggan untuk 

memenuhi kebutuhan (nasional) dan mencapai tujuan yang ditetapkan oleh 

perusahaan. Secara keseluruhan, pemasar harus terus melakukan penawaran 

produk yang lebih baik lagi kepada kelompok orang yang menjadi target 

konsumen perusahaan, salah satunya dengan mempelajari faktor yang menjadi 

pertimbangan keputusan pembelian konsumen. 

Kotler dan Amstrong (2011) menjelaskan bauran pemasaran merupakan 

seperangkat alat yang dapat digunakan manajemen untuk mempengaruhi 

penjualannya. Bauran pemasaran terutama terdiri dari empat elemen kunci yang 

sangat penting dalam memastikan bahwa suatu produk berhasil di pasar. Elemen-

elemen kunci ini diantaranya adalah produk, harga, tempat dan promosi umumnya 

diterapkan dalam strategi pemasaran barang berwujud. Bauran pemasaran pada 

jasa layanan menambahkan tiga elemen lagi ke dalam bauran pemasaran, yaitu 

orang, proses, dan bukti fisik sehingga dikenal dengan istilah 7P.  

Menurut Palmer (2004), bauran pemasaran bukanlah teori ilmiah, tetapi 

hanya kerangka kerja konseptual yang mengidentifikasi pengambilan keputusan 

utama yang dibuat manajer dalam mengkonfigurasikan penawarannya agar sesuai 

dengan kebutuhan konsumen. Alat tersebut dapat digunakan untuk 

mengembangkan strategi jangka panjang dan program taktis jangka pendek. 

Penelitian Ryanthi et al. (2016) menunjukkan bahwa bauran pemasaran (product, 

price, promotion, dan place) mempengaruhi keputusan pembelian konsumen 

sehingga dapat memberikan masukan yang lebih detail kepada para pemasar 

industri sepeda motor akan jenis aktivitas promosi yang diinginkan dan 

dibutuhkan oleh konsumen.  
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Ketujuh komponen strategi tersebut harus dilaksanakan dengan baik oleh 

perusahaan dalam upaya pencapaian sasarannya. Pada pelaksanaan bauran 

pemasaran, AutoClean dapat memahami konsumen dalam pengambilan keputusan 

pembelian. Dalam penelitian ini, istilah yang digunakan untuk menggantikan 

keputusan pembelian adalah keputusan penggunan untuk menyesuaikan dengan 

objek yang diteliti. Jika faktor-faktor tersebut telah dipertimbangkan perusahaan, 

akan memberikan manfaat bagi perusahaan AutoClean dan perusahaan lainnya 

dibidang jasa cuci mobil waterless. Oleh karena itu, analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan penggunaan jasa cuci AutoClean perlu dilakukan. 
 

 

Rumusan Masalah 
 

Saat ini terdapat permasalahan yang dihadapi oleh AutoClean di Kota 

Bogor yaitu penjualan AutoClean dapat dikatakan belum stabil karena masih 

terjadi penurunan transaksi dan pemutusan mitra pada beberapa gerai yang ada. 

Terdapat beberapa gerai AutoClean yang tutup dan buka dalam periode bulan 

yang terbilang pendek, yaitu satu hingga tiga bulan. Selain itu, lokasi AutoClean 

yang strategis dan memiliki tingkat kompetisi yang tinggi juga menyebabkan 

pelanggan memiliki kecenderungan untuk bersikap variety seeking, yaitu dimana 

menurut Peter dan Olson (1999), pelanggan tertarik untuk mencoba sesuatu hal 

yang baru dan berbeda terhadap produk yang ditawarkan oleh pesaing. 

AutoClean di Kota Bogor saat ini memiliki sembilan gerai yang berada di 

Botanical Square Mall, Pandu Raya, Lippo Ekalokasari Plaza Bogor, Cibinong 

City Mall, Bogor Trade Mall, Lippo Keboen Raya Bogor, Cileungsi, Transmart 

Yasmin dan Pajajaran (pusat). Berdasarkan data perusahaan dari bulan Januari 

2018 sampai Juni 2019 di Kota Bogor juga terdapat beberapa gerai yang tutup 

atau putus mitra sebanyak satu gerai. Hal tersebut dikarenakan jumlah sales yang 

terjadi jauh dari target yang sudah ditentukan sehingga dikatakan tidak potensial 

dan mitra memutuskan untuk tidak beroperasi kembali. Gambar 1 menunjukkan 

kinerja masing-masing gerai yang ada di Kota Bogor dari Januari 2018 sampai 

Juni 2019. 
 

 
Gambar 1  Kinerja gerai AutoClean di Kota Bogor  
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Berdasarkan Gambar 1, terdapat satu gerai yang tutup yaitu gerai 

Cibinong. Transaksi yang terjadi pada gerai Cibinong selama lima bulan tidak 

mencapai target perusahaan bahkan sempat tidak ada pelanggan yang datang pada 

bulan Agustus 2018, dan pada akhirnya dilakukan penutupan gerai atau putus 

mitra. Selain itu juga terjadi penutupan pada gerai BTM di bulan Januari 2018 

dikarenakan pada bulan tersebut hanya terjadi empat transaksi, namun untuk gerai 

BTM dibuka kembali pada bulan Mei 2018. Selanjutnya Gambar 1 juga 

menunjukkan bahwa jumlah transaksi pada setiap gerai berbeda-beda, sehingga 

dapat dikatakan setiap gerai AutoClean memiliki kinerja yang berbeda. 

Gambar 2 menunjukkan jumlah transaksi keseluruhan gerai AutoClean 

yang ada di Kota Bogor dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juni 2019. 

Tampak sekilas bahwa jumlah transaksi terus meningkat dari bulan Januari 2018 

sampai dengan bulan Juli 2018, namun empat bulan selanjutnya cenderung terjadi 

penurunan transaksi sampai bulan November. Sedangkan bulan Desember 2018 

hingga bulan Juni 2019 transaksi yang terjadi fluktuasi. Jumlah transaksi tertinggi 

terjadi pada bulan Juli 2018 sebanyak 1.597 transaksi, dan jumlah transaksi 

terendah terjadi pada bulan Februari 2018 sebanyak 801 transaksi. Peningkatan 

jumlah transaksi tidak berbanding lurus dengan penambahan atau pengurangan 

jumlah gerai di daerah tertentu.  

 

Gambar 2  Jumlah Transaksi AutoClean Kota Bogor  

 

Gambar 3 menunjukkan peningkatan dan penurunan jumlah gerai yang ada 

di Kota Bogor dari bulan Januari 2018 sampai bulan Juni 2019. Berbeda dengan 

jumlah transaksi yang ada pada Gambar 2, jumlah gerai terendah ada pada bulan 

Maret dan bulan April 2018 yaitu sebanyak tiga gerai sedangkan transaksi 

terendah ada pada bulan Februari 2018. Jumlah gerai tertinggi ada pada bulan 

Maret 2019 hingga bulan Juni 2019 yaitu sebanyak sembilan gerai, sedangkan 

transaksi tertinggi terjadi pada bulan Juli 2018. Artinya, penambahan jumlah gerai 

tidak berbanding lurus dengan jumlah transaksi, hal tersebut dimungkinkan karena 

adanya perbedaan strategi pemasaran yang diterapkan baik dari lokasi, harga, 

pelayanan, promosi dan bauran lainnya. 
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Gambar 3  Jumlah gerai AutoClean di Kota Bogor (Januari 2018 - Juni 2019) 

 

Untuk mengantisipasi permasalahn yang telah disampaikan sebelumnya 

maka perusahaan membutuhkan strategi yang tepat agar dapat bertahan dan 

meningkatkan daya tarik konsumen sehingga perusahaan dapat terus berkembang 

dan meningkatkan keuntungan. Atas dasar permasalahan tersebut dapat 

diindikasikan bahwa strategi pemasaran yang selama ini dilakukan oleh 

AutoClean bisa dikatakan kurang efektif. Menurut penelitian Fajri et al. (2013), 

tujuh variabel yang ada pada bauran pemasaran berpengaruh signifikan terhadap 

pengambilan keputusan konsumen dalam menggunakan jasa. Arthur et al. (2019) 

melakukan penelitian mengenai faktor bauran pemasaran yang memengaruhi 

keputusan penggunaan jasa. Variabel yang diukur adalah unsur-unsur bauran 

pemasaran 7P, yaitu product, place, price, promotion, physical evidence, process 

dan people. Oleh karena itu analisis pengaruh bauran pemasaran (7P) perlu 

dilakukan untuk melihat kebutuhan konsumen AutoClean dan menentukan 

strategi yang tepat di masa mendatang. Diharapkan dengan adanya perbaikan 

strategi dalam bauran pemasaran 7P ini dapat mempertahankan dan menambah 

jumlah pelanggan, transaksi serta jumlah gerai pada jasa cuci mobil AutoClean. 

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah, maka penelitian akan 

mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana persepsi konsumen terhadap inovasi AutoClean? 

2. Bagaimana persepsi konsumen terhadap bauran pemasaran dan keputusan 

penggunaan AutoClean? 

3. Bagaimana pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan penggunaan jasa 

AutoClean? 

4. Bagaimana strategi pemasaran perusahaan untuk meningkatkan penggunaan 

jasa AutoClean? 
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Tujuan Penelitian 

 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi persepsi konsumen terhadap inovasi AutoClean. 

2. Mengidentifikasi persepsi konsumen terhadap bauran pemasaran dan 

keputusan penggunaan AutoClean. 

3. Menganalisis pengaruh bauran pemasaran (product, place, price, promotion, 

physical evidence, process dan people) terhadap keputusan penggunaan jasa 

AutoClean. 

4. Merumuskan strategi pemasaran berdasarkan bauran pemasaran untuk 

meningkatkan penggunaan jasa AutoClean. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. 

Manfaat bagi perusahaan yaitu sebagai informasi dan masukan untuk 

mengevaluasi dari strategi yang diterapkan selama ini oleh AutoClean dan sebagai 

bahan pertimbangan yang berkelanjutan dalam menerapkan berbagai tindakan 

perbaikan dalam mencapai efektifitas strategi pemasaran sehingga dapat 

meningkatkan hasil penjualan yang maksimal. Penelitian ini bagi kalangan 

akademisi diharapkan dapat menambah wawasan literatur dan referensi bagi 

penelitian yang akan datang. 

 

 

Ruang Lingkup penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian difokuskan pada poin berikut: 

1 Objek bisnis jasa cuci mobil AutoClean. 

2 Mnganalisis pengaruh bauran pemasaran (7P) (product, place, price, 

promotion, physical evidence, process dan people) terhadap keputusan 

penggunaan jasa AutoClean. 

3 Lokasi penelitian berada di seluruh AutoClean cabang Kota Bogor. 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Perilaku Konsumen 

 

 Perilaku konsumen dapat diartikan sebagai perilaku yang diperlihatkan 

oleh konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi dan 

menghabiskan produk barang dan jasa, dimana konsumen mengharapkan dapat 

memenuhi kebutuhannya (Schiffman dan Kanuk 2010). Sumarwan (2015) 

menjelaskan perilaku konsumen adalah semua kegiatan, tindakan dan juga proses 

psikologi yang mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum membeli, 

menggunakan, menghabiskan produk barang dan jasa setelah melakukan kegiatan 

evaluasi. Perilaku konsumen berkaitan dengan pembelian dan penjualan barang 




