
 

 1               Universitas Internasional Batam 
 

BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

 Di susul dengan berkembangnya zaman dan perekonomian  di batam  yang 

tumbuh  semakin pesat  yang di buktikan dengan banyaknya berdiri Usaha Kecil dan 

Menengah dalam berbagai bidang mulai dari kuliner, fashion, electronic, hingga 

automotive dan masih banyak lagi. semakin banyaknya pesaing yang bermunculan  

yang membuat persaingan bisnis semakin sengit, dan begitu juga usaha di bidang jasa 

mengalami persaingan bisnis yang luar biasa contohya adalah laundry yang semakin 

menjamur, dikarenakan potensi yang ada di kota batam ini  dinilai sangat besar 

mengingat Batam adalah kota industri sehingga banyak karyawan dan mahasisawa 

yang tidak memiliki waktu luang untuk menggurus pakaian mereka. hal ini pula lah 

yang menjadi dasar pemilik Laundry Kilat mulai berfikir untuk mencoba membuat 

teknik pemasaran, sehingga dapat membuat konsumen tetap setia untuk 

menggunakan jasa laundry kilat dan karena  strategi pemasaran merupakan hal yang 

penting  dan sangat vital untuk menjaga dan menambah konsumen. peluang usaha 

yang bagus adalah yang mampu survive pada target pasar yang mereka pilih  punya 

statitiska pengguna jasa  yang ters bertamabah dari waktu ke waktu .tidak ada yang 

akan tau bahawa sebuah usaha akan terus berdiri dan maju tanpa promosi yang 

mumpuni. dan pengelolaan usaha yang di manage dengan baik. 

 Nama laundry kilat hanya dikenal di sekitaran tempat lundry itu berdiri saja, 

sedangkan wilayah yang menjadi temapat laundry kilat ini sangat memiliki potensi 

karena berdekatan dengan banyak kos kosan karyawan pabrik dan juga kos kosan 

mahasiswa. kedua pangsa pasar ini sangat berpotensi karena padatnya kegiatan 

meraka sehingga mereka enggan untuk mengurusi pakaian mereka. Promotion mix 

yang ada pada usaha ini juga dinilai masih belum maksimal sehingga dibutuhkan 
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pengembangan dengan melakukan branding yang baru dan mengganti peralatan 

promosi yang sudah mulai pudar . 

 Laundry kilat juga kurang memperhatikan strategi pemasaranya hanya terpaku 

kepada konsumen yang datang dan tidak berupaya secara optimal untuk menggaet 

konsumen yang lebih banyak lagi dan menjaga konsumen yang telah 

berlangganan,banyaknya pesaing yang bermunculan sehingga berdampak pada 

penurunan omzet, data konsumen yang belum ada mempersulit pihak laundry untuk 

mempertahankan konsumenya.     

 

1.2 Ruang Lingkup  

 Ruang lingkup kerja praktek di laundry kilat adalah sebagai berikut : 

1. Mengembangkan strategi pemasaran yaitu dengan cara memperbaiki 

promotion mix yang ada seperti mengganti spanduk  di sekitaran laundry, 

menyebarkan brosur di sekitaran laundry. dan juga membuat sistem kupon 

yang bertujuan untuk menarik minat pelanggan . 

2. Mengembangkan strategi branding position laundry kilat Disamping 

mengandalkan effect dari Promotion mix yang dimiliki laundry kilat. Untuk 

mengembangkan branding pada laundry kilat yaitu dengan cara menjaga 

kualitas bahan bahan laundry seperti parfum laundry yang khas, kebersihan 

tempat operasional dan hasil laundry, keamanan pakaian yang di laundry. 

adapun untuk menjaga kualitas bahan bahan laundry harus melakukan survey 

terlebih dahulu yaitu ke toko fragnant dan chemical yang ada di kota batam, 

untuk menjaga kebersihanya yaitu dengan cara membuat jadwal maintenance 

untuk membersihakan laundry maupun mesin mesin yang ada di laundry dan 

semua peralatan lainnya. dan untuk menjaga agar pakaian tidak tertukar 

dengan diadakanya penamaaan pada kertas keras yang ditempel di baju agar 

tidak tertukar. 
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1.3 Tujuan Proyek 

Tujuan proyek ini di buat adalah untuk mengembangkan strategi 

pemasaran dan  branding, dengan  estimasi proses yang dilakukan selama 

kurang lebih 3 bulan pembimbingan. 

Adapun tujuan proyek kerja praktek ini adalah: 

1. Membuat atau Menyusun strategi pemasaran pada laundry kilat untuk 

meningkatkan jumlah penggunaan jasa laundry dan mengenalkan kepada 

masyarakat atas keberadaan kilat laundry dengan penggunaan strategi 

promotion mix 

2. Meningkatkan pendapatan laundry sebesar 10 -15% dari omset biasanya . 

3. Memperbaiki promotion mix yang ada pada kilat laundry  yang masih sangat 

minim dan sederhana . 

  

1.4 Luaran Proyek 

1. Untuk pengembangan promotion mix  yang dapat menciptakan customer 

awareness atas keberadaan laundry kilat yaitu dengan memperbarui spanduk 

signboard laundry kilat membuat design yang matching dengan nama yang 

dipakai yaitu laundry kilat dengan mencantumkan alamat lengkap, no 

telephone, dan logo yang eye’s catching agar mudah di temukan, selain itu 

dengan meningkatkan  pelayanan dan memberikan kupon  yang berisiskan 

nama, no telephone pelanggan, jumlah penggunaan jasa laundry kilat, jika 

sudah 10x mencuci di laundry kilat maka akan mendapatkan gratis cuci 2 kg 

pakaian  biasa, dan  diharapakan dapat meningkatkan volume penggunaan 

jasa laundry. 

2. Untuk pengembangan branding position dengan cara melakukan pelayanan 

prima ,menanggapi komplain pelanggan dengan bijak dan dapat 

menyelesaikan masalah yang terjadi.contohya jika baju hilang maka akan di  

ganti dengan maksimal 10 x pencucian  dengan berat 2 kg  pakaian 
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disesuaikan dengan perkiraan harga baju yang hilang .hal ini bertujuan   agar 

konsumen dapat mengenal dan menciptakan customer perceived value jika 

mereka menggunakan jasa laundry kilat 

3. Meningkatkan penggunaan bahan baku yang digunakan dan edukasi 

pemakaian chemical laundry yang benar agar menghasilakan pencucican 

yang efektif dan efesien .karena penggunaan chemical dan fragrant nya tidak 

benar maka malah akan merusak pakaian . 

  

1.5 Manfaat Proyek 

Hingga kerja praktek selesai diharapkan akan memberkan manfaat kepada 

pemilik usaha dan kemajuan laundry kilat dimasa depan dan juga penulis antara 

lain adalah : 

A. Manfaat untuk pemilik usaha 

1. Pemilik usaha kilat laundy dapat memiliki ide yang segar dalam upaya 

pengembangan laundry terutama dalam pembuatan promotion mix. 

2. Pemilik usaha laundry kilat dapat meningkatkan jumlah pendapatan 

sebesar 10-15% . 

3. Terciptanya  sistem dalam proses maintenance, sehingga dapat 

menjaga standarisasi dan kualitas yang diberikan secara konsisten.  

B. Manfaat untuk penulis  

1. Meningkatkan penegetahuan penulis atas strategi promotion mix yang 

tepat untuk usaha dibidang jasa khususnya laundry . 

2. Meningkatkan cara penulisan dalam melakukan sebuah proyek . 

C. Manfaat bagi mahasiswa 

1. Menjadikan laporan kerja praktek ini sebagai referensi dan sebagai 

gambaran  untruk   penyusunan laporan kerja praktek  . 

2. Menjadi penamabah wawasan bahwa dunia bisnis yang sesungguhnya 

tidak sesederhana yang kita bayangkan ,dan tidak semua ke ilmuan 
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yang didapat di universitas dapat di aplikasikan langsung ,mengingat 

kita harus melihat dan mempertimbangkanya dengan kondisi yang ada.  

 

1.6 Sistematika Pembahasan  

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan hal hal berikut seperti  Latar belakang  

masalah, ruang lingkup kerja praktek, masalah pada proyek, ouput proyek, 

manfaat proyek, serta metode  pemabahasan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

 Pada bab ini berisi tentang hal hal meliputi teori ,tujuan dan informasi yang 

sesuai dengan fakta  yang ada, sehingga dapat dijadikan sebagai suatu dasar 

dalam melakssanakn kerja peraktek ini . 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum usaha Laundry Kilat, struktur 

keorganisasian,aktivitas operasional pada perusahaan,dan sistem yang di 

terapkan  pada perusahaan. 

  BAB IV METODOLOGI 

Pada bab ini terdiri dari kerangka  penelitian, teknik pengumpulan data, proses 

penciptaan sistem dalam menyusun laporan kerja praktek, langkah  kerja, 

metode atau cara untuk mendpatkan data, dan jadwal pelaksanaan kerja 

praktek. 

BAB V ANALISIS DATA PERANCANGAN  

 Bab ini terdiri dari analisa data (sebuah gambaran   hasil observasi yang 

dilakukakan mahasiswa di awal ke lokasi kerja praktek ) pembuatan output 
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proyek tentang jasa yang ditawarkan laundry kilat, dan kendala atau halangan 

dalam implementasi. 

  BAB VI  IMPLEMENTASI  

Pada bab ini membahas mengenai tahap pembuatan yang diperoleh dari hasil 

perancangan dan situasi  sesudah  menerapkan hal hal yang di 

implementasikan di tempat kerja praktek . 

 BAB VII  KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran ,keterbatasan dan 

rekomendasi yang dapat memperkaya dan meningkatakan literasi bagi 

pembaca. 
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