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 ABSTRAK 

 

ANALSIS STRATEGI PENERAPAN BAURAN PEMASARAN BISNIS JASA 

DELIVERY CARWASH  MIMI WASH DI LENTENG AGUNG 

Bagus Mauladanu / 114108018  

Program Studi Manajemen Universitas Paramadina tahun 2021 

  

Tujuan penelitian ini, 1) Untuk mengetahui bentuk strategi bauran pemasaran (Marketing 

Mix)  yang di lakukan Jasa Delivery Car Wash Mimi Wash, 2) Untuk mengetahui strategi 

khusus Jasa Delivery Car Wash Mimi Wash dalam bauran pemasaran (Marketing Mix). 

Dengan rumusan masalah penelitian bagaimanakah strategi bauran pemasaran (Tempat, 

Promosi, Proses, Lingkungan Fisik, Orang, produk dan harga) yang di lakukan Bisnis Jasa 

Delivery Car Wash Mimi Wash, dengan mengunakan Jenis penelitian lapangan (Field 

research) dan Objek penelitian bisnis jasa delivery carwash  mimi wash yang bertempat di  

Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa  yang dimulai bulan Mei-Juli 2021 dengan 

Subjek Penelitian sebanyak 10 orang, yang teridiri dari pemilik usaha 3 orang,  karyawan 2 

orang dan pengguna jasa 5 orang.  Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat 

disimpukan : 1) Strategi bauran pemasaran 7p Mimi Wash yang dilakukan memilki peran 

yang disesuaikan dengan kondisi proses strategi usaha yang dijalankan baik itu pada promosi 

usaha, penyebaran informasi, brand serta pelayanan yang dilakukan, 2) Disamping strategi 

yang dilakukan tentunya terdapat kendala-kendala didalam usaha yang dijalankan 

diantaranya kendala pada lokasi kerja dilapangan yang secara teknis mempengaruhi peran 

kerja karyawan yang sedang bekerja sehingga hal tersebut dapat menjadi acuan dan perhatian 

dalam menjalankan proses penyampain informasi dan proses pelayanan yang dilaksanakan, 

3) Jenis produk yang digunakan di usaha  Mimi Wash merupakan kualitas yang dapat 

mempengaruhi proses pemasaran yang dilakukan sehingga hal tersebut sangat perlu mejadi 

perhatian dalam perjalanan usaha Mimi Wash dan 4) Pelayanan dan pemasaran yang 

dilakukan tentunya sangat memiliki peran penting terhadap perkembangan usaha sehingg hal 

demikian akan teru ditingkatkan yang dapat mempengaruhi pendapatan usaha Mimi Wash.  

 

Kata Kunci :  Bauran Pemasaran, Promosi, Layanan 
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1.1 Latar Belakang 

Perkembangan bisnis saat ini semakin berkembang dengan cepat, baik yang 

terjadi di dunia maupun yang terjadi di Indonesia. Terdapat banyak pengusaha yang 

memiliki berlatar belakang yang berbeda-beda mulai dari pengusaha dibidang property, 

pertambangan, bidang keuangan, trasnportasi, kuliner dan juga jasa layanan serta jenis 

usaha lainya. Tentunya usahan yang berjalan saat ini di Indonesia sangat banyak dan 

berbagai jenis usaha. Seperti yang diketahui saat ini perubahan promosi usaha disetiap 

bidang usaha banyak dilakukan untuk meningkatkan strategi usaha yang sedang 

dijalankan, baik melalui internet maupun media online lainya yang dianggap dapat 

meningkatkan strategi pemasaran. Pemanfaatan internet saat ini menjadi salah satu cara 

untuk menjadi strategi pemasaran yang paling banyak di pakai untuk memasarkan 

produk, jasa layanan serta proses jual beli yang tergolong cepat dan mengurangi waktu 

serta resiko.  

Disaat ini dengan adanya pandemic corona  Covid 19 yang melanda dunia 

tentunya masyarakat mengingkan membatasi aktivitas berada diluar rumah. Dengan 

demikian segala kebutuhan yang di inginkan dapat didapatkan melalui internet ataupun 

jasa layanan aplikasi yang dapat memudahkan dalam membantu aktivitas kebutuhan 

masyarakat dengan cepat. Seiring dengan kondisi saat ini bentuk pelayanan yang 

diminati oleh masyaraka khususnya dibidang pelayanan jasa, baik jasa angkutan dan 

trasnportasi maupun jasa usaha lainya. Kebutuhan akan trasnpotasi masyarakat saat ini 

sangatlah penting baik dalam membantu dalam melaksnakan aktivitas usaha kerja 

maupun kebutuhan keluarga dan kebutuhan lainya, sehingga dengan banyaknya 

kebutuhan kendaraan masyarakat saat ini diperlukan sebuah perawatan dan waktu 

tersendiri dalam melaksananakanya belum lagi dengan kendala kebutuhan konsumen 

untuk yang ingin mudah dan tidak lelah dijalan karena macet menuju tempat pencucian serta 

tidak perlu antri, salah satu jenis usaha dibidang pelayan jasa usaha diantarnya Mimi Wash 

yang bergerak dibidang perawatan kendaraan, membersihkan kendaraan yang dapat di 

panggil kerumah-rumah dengan Moto Care  yang telah ada sejak tahun 2017 dengan 

metode tidak ribet, dan dari segi oprasionalnya dapat meringkas waktu lebih cepat dan  

kemampuan pencuci yang baik dengan mengutamakan kebersihan dan kenyamanan, 

kepuasan dari pelanggan selain itu usaha tersebut menawarkan pelayan jasa yang dapat 

dipercaya dan pelayanan jasa dibidang pencucian dan perawatan kendaraan yang dapat 

dipanggil kerumah dengan harga yang relatif murah antara harga 70.000 rupiah yang 

dapat dibayarkan melalui cash maupun online payment hal tersebut untuk memudahkan dan 
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kenyamanan masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran serta menjaga kenyamanan 

dan persaingan bisnis yang jenis usaha jasa yang sama.  

Selain dapat dipanggil kerumah Mimi Wash menggunakan metode delivery car 

wash sehingga konsumen tidak repot keluar rumah dengan konsep pelayan tersebut dapat 

membantu pemasaran usaha yang dijalankan, serta proses pembayaran jasa kerja sesuai 

pilihan pengguna jasa perawatan kendaraan. Dan dibidang promosi dan pemasaran usaha 

Mimi Wash menggunakan sistem distribusi pelayanan yang baik dan mudah, baik dimedia 

cetak maupun media elektronik yang sangat efektif selama ini.   

1.2 Tinjaun Pustaka 

Menurut Oentoro (2012) Sistem pemasaran sistem adalah sekolompok item atau 

bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling berkaitan secara tetap dalam 

membentuk satu terpadu. Jadi dapat diartikan sistem pemasaran adalah kumpulan 

lembaga-lembaga yang melakukan tugas pemasaran barang, jasa, ide orang, dan faktor-

faktor lingkungan yang saling memberikan pengaruh dan membentuk serta 

mempengaruhi hubungan perusahaan dengan pasarnya. Pemasaran (marketing) yaitu 

sebagai proses dimana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun 

hubungan yang kuat dengan pelanggan dengan tujuan untuk menangkap nilai dari pelanggan 

sebagai imbalannya Kotler and Gary Armstrong (2008).  Selain itu tujuan pemasaran adalah 

membuat penjualan tidak diperlukan lagi Kotler  dan Armstrong (2008). Penjualan dan iklan 

hanyalah bagian dari bauran pemasaran  yang  lebih besar seperangkat sarana pemasaran 

yang bekerjasama untuk memuaskan kebutuhan  pelanggan dan menciptakan hubungan 

dengan pelanggan. Menurut Walean (2020) dimana Setiap perusahaan dapat 

meningkatkan penjualan produknya dengan menggunakan sistem pemasaran yang efektif, 

serta strategi khusus dalam upaya meningkatkan pasar konsumen yang ada. Menurut 

Sulistiyani (2020) Peran penting dari strategi pemasaran yang tepat akan mampu 

meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. Yang kemudian dari strategi tersebut 

mampu untuk memberikan dampak yang sangat baik. Pemasaran, adalah suatu proses 

sosial dan manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan  dan keinginan 

mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama 

lain Daryanto (2011). Menurut Kotler dan Keller (2016) menyatakan bahwa dalam bauran 

pemasaran terdapat empat jenis yang biasa disebut dengan 7P yaitu : Produk, Harga, 

Tempat, Promosi, Proses, Lingkungan fisik dan Orang. Yang kemudian dari tujuh variable 

dengan kegiatan bauran pemasaran. Dan Menurut Wibowo (2015) Strategi pemasaran 
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adalah salah satu cara memenangkan keunggulan bersaing yang berkesinambungan baik 

itu untuk perusahaan yang memproduksi barang atau jasa. Strategi pemasaran dapat 

dipandang sebagai salah satu dasar yang dipakai dalam menyusun perencanaan 

perusahaan secara menyeluruh. Selain itu Menurut Pressanggeni (2019) Kurangnya 

promosi terutama promosi dengan mengunakan media baik media cetak atau media 

sosial. Media cetak yaitu promosi lewat Koran, brosur, pamplet. Sementara promosi lewat 

media media sosial juga masih belum baik padahal di zaman sekarang banyak masyarakat 

yang mengunakan media sosial untuk berinteraksi. Sehingga berpeluang untuk menjual 

produk. Menurut Aliyah (2018) Strategi pemasaran adalah suatu wujud rencana yang 

terurai dibidang pemasaran. Untuk memperoleh hasil optimal, strategi pemasaran ini 

mempunyai ruang lingkup yang luas dibidang pemasaran. Menurut Arifka (2021) 

Pentingnya pemasaran dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan 

masyarakat akan suatu produk atau jasa. Pemasaran menjadi semakin penting dengan 

semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat. Pemasaran juga dapat dilakukan dalam 

rangka menghadapi para pesaing dari waktu ke waktu yang semakin meningkat.  

Kemudian Menurut Susanto (2021)  Seperti halnya, memanfaatkan peluang peminat yang 

tinggi untuk menambah sumberdaya (tenaga kerja) lebih banyak untuk meningatkan 

produksi, Memanfaatkan berkembangnya media promosi untuk lebih aktif dalam 

pemasaran secara online agar mendapat konsumen lebih luas, serta memanfaatkan 

pendampingan yang ada dari pemerintah untuk media promosi danMeningkatkan 

ketersediaan bahan baku dalam masa pandemi Covid-19 ini guna meningkatkan tingkat 

produksi agar sebanding dengan peminat yang tinggi. 

Menurut Petri (2020) Strategi Pemasaran mempunyai peranan penting untuk 

mencapai keberhasilan usaha, oleh karena itu bidang pemasaran berperan penting 

merealisasikan rencana usaha. Hal ini dapat dilakukan jika perusahaan ingin 

mempertahankan dan meningkatkan penjualan produk atau jasa yang mereka produksi. 

Dengan menerapkan strategi pemasaran yang akurat melalui pemanfaatan peluang dalam 

meningkatkan penjualan, sehingga posisi atau kedudukan perusahaan di pasar dapat 

ditingkatkan atau dipertahankan. Dan Menurut Pertiwi (2016) dalam penelitianya 

menjelaskan bahwa terdapat tiga variabel bebas yang secara parsial mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap Keputusan Pembelian yaitu Produk, Promosi, dan Tempat, sedangkan 

variabel yang tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian 

adalah variabel Harga. Variabel yang dominan terhadap keputusan pembelian adalah 

Promosi.  Menurut Supriyono (2015) Perencanaan dan pengendalian merupakan suatu konsep 
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yang luas yang dapat diterapkan pada manusia, benda situasi atau organisasi, yang dalam 

perencanaan dan pengendalian terbagi dari beberapa terminology. Dalam menjalankan proses 

strategi pemasaran dibutuhkan persamaan tujuan untuk hasil yang diingkan sehingga proses 

tersebut dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat untuk usaha yang dijalankan   
 

1.3 Tujuan dari Penelitian 

1. Untuk mengetahui bentuk bauran strategi pemasaran  (Marketing Mix)  yang di 

lakukan Jasa Delivery Car Wash Mimi Wash. 

2. Untuk mengetahui startegi khusus Jasa Delivery Car Wash Mimi Wash dalam 

bauran pemasaran (Marketing Mix). 
 

1.4 Metode penelitian 

Dalam penelitian yang akan dilakukan mengunakan ialah Penelitian Lapangan 

(Field research) dimana dilakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang 

diteliti sehingga dapat menjawab permasalahan dalampenelitian dengan mengunakan 

pendekatan kualitatif. 

1.5. Hasil dan pembahasan 

4.2 Analisis Bauran Pemasaran 

Dalam rangka penerapan strategi usaha yang dijalankan pada usaha Mimi 

Wash menerapkan bauran pemasaran diantaranya :  

4.2.1 Produk 

Jasa pelayanan cuci mobil dan perawatan mobil di Mimi Wash mengunakan 

produk pilihan yang telah memilik nama dan merk yang telah dipercayai serta 

memilki kwalitas baik, hal tersebut untuk memudahkan proses promosi dan serta 

kepuasan pelanggan dalam mengunakan jasa Mimi Wash, diantara produk yang 

digunakan dapat dilihat pada table dibawah ini :  

Tabel 4.1 

Tabel Produk yang digunakan 
 

No Nama Produk Harga  Banyak 

1 Clay  Rp. 70.000 10 Batang 

2 Sabun miguire Rp. 270.000  1 Galon 

3 Wax miguire Rp. 350.000 1 Galon 

4 Handuk besar Rp. 15.000  1 Pcs 

5 Handuk kecil Rp. 20.000 5 Pcs 

6 Sikat Rp. 3.000 1 Buah 

7 Semir ban Rp. 37.000  600 ml 

8 Jamur kaca Rp. 120.000  1 Liter 

                      Sumber : Data diolah Tahun 2021 
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 Sedangkan jenis produk yang digunakan untuk mencuci bagian mobil diluar 

dan dalam mobil yang sesuai dengan kebutuhan mobil pelanggan. Hal tersebut 

diperkuat dengan Wawancara Owner satu (1) Mimi Wash Bapak Danang Pada 

tanggal 6 juli 2021 yang menyatakan bahwa : 

“Produk yang digunakan selaunya habis bahkan ada juga yang rusak, 

dikarenakan kebutuhan yang berbeda. Kenapa berbeda-beda sebab ada 

mobil yang ukuranya kecil, sedang bahkan besar jadi kalua pakai 

sampo mobil harus banyak yang mobilnya ukuranya besar, kalau lu 

pakaimobil kecil yaa pakainya sedikit. Bahkan ada mobil yang masih 

bersih saat dicuci tetapi kan, perlu lo perhatiakan apakah mobil itu 

bersih didalamnay tetapi diluarnay kotor pokoknya bermacam-macam 

mobil yang dicuci bahkan bermacam juaga kotornya, agar hemat 

sampo atau produk seprti sikat maka cuci mobil kecil tapi biayanya 

juga disesuaikan dengan produk-produk yang digunakan dimimi Wash, 

tetapi begitulah cara kerja pelayan yang utama dan kepuasan 

pelanggan lo jadi pendapatan lo banyak dapat berpengaruh pada 

belanja produk juga. 

Berdasarkan wawancara tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pengunaan produk dan jenis mobil yang berbeda dapat mempengaruhi pembelian produk 

yang digunakan dan mempengaruhi pendapatan dalam menjalankan usaha. 

Pernyataan tersebut diatas juga diperkuat dengan wawancara bersama Owner Dua 

(2) Bapak Kamil tanggal 14 juni 2021 yang menyatakan bahwa : 

“Setiap mobil yang dicuci dapat mempenagruhi pelanggan untuk 

mengunakan lagi jasa Mimi Wash, olehnya itu diperlukan produk yang 

bagus dan memilki merk yang sudah dikenal, kalua pakai merk yang 

biasa itu kan mempenagruhi pelanggan untuk memesan kedua kali 

sebab penguna otomotif itukan sudah tahu mana produk yang 

berkualitas dan produk yang murahan kenapa demikian karena akan 

merusak interior mobil baik itu bodi mobilnya maupun penampilan 

mobilnye. Kamu kalau cuci mobil pasti pilih pilih jugakan, kalua bagus 

cara cucinya kamu akan kembali tapi kalua tidak bagus cara cucinya 

pasti kamu tidak mau kembali cuci mobil di tempat tersebut, walaupun 

dikasih promo kan, dan itu akan membuat masalah donk untuk mobil 

kesayangan kamu. 

Dari wawanacara tersebut diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pada 

dasarnya pemilihan suatu produk yang digunakan akan mempengaruhi pelanggan 

untuk memesan kembali jasa pelayanan Mimi Wash, selain itu proses pelayan dan 

produk yang digunakan akan meningkatkan pendapatan serta nama baik usaha yang 

dijalankan. Oleh itu kualitas produk dan harga yang diatwarkan dalam pelayanan di 

Mimi Wash akan memberikan dampak yang baik dalam keberlanjutan usaha yang 

dijalankan. 
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4.2.2 Harga 

Harga jasa pelayanan pada dasarnya merupakan tarif atau biaya yang 

dibayarkan pada karyawan Mimi Wash saat melakukan proses kerja, daftar harga jasa 

pelayan di usaha Mimi Wash berbeda disesuiakan dengan jenis kendaraan pelanggan 

yang dicuci mulai dari ukuran Smal atau kecil, Medium atau sedang, dan Large atau 

Cukup Besar. Ukuran harga berdasarkan jenis mobil diantaranya untuk ukuran Small 

atau kecil Rp. 60.000,  Medium atau sedang Rp. 80.000 dan Large atau Cukup Besar 

Rp.100.000. sedangakan jenis yang dikerjakan bagian, Exterior, Interior, Semir ban 

dan Wax. Dan jika akan mengunakan jasa pelayanan paket perawatan bagian Jamur 

kaca dan beberapa interior dan eksterior kendaraan maka harga yang diberikan yaitu, 

Small atau kecil Rp. 80.000,  Medium atau sedang Rp.100.000 dan Large atau Cukup 

Besar Rp.120.000, sedangakan untuk cuci biasa dengan jenis kendaraan standar 

diberikan harga Rp.50.000. 

   

4.2.3 Tempat 

Mimi Wash merupakan usaha yang bergerak dibidang pelayan jasa yang 

menawarkan pelayan jasa cuci mobil dengan datang kerumah pelanggan dan kondisi 

pelayanan yang disesuaikan dengan tempat pelangan berada. Jadi setiap pelanggan 

yang melakukan pemesanan jasa cuci Mimi Wash karyawan Mimi Wash akan datang 

langsung kealamat pemesan hal tersebut bertujuan untuk memudahkan pelayanan bagi 

setiap konsumen serta dapat menghemat waktu bagi konsumen yang akan mencuci 

mobil wilayah usaha berada di daerah lenteng agung. Sedangakan wilayah pemesanan 

berada di Margonda, Cibubur, Tanah baru, Pejaten, Cinere, Pancoran. Jarak  jauh 

yang ditempuh diantara berjarak 25Km,  sedangkan jarak yang terdekat di daerah 

Lenteng Agung dengan jarak 2 Km dan Cinere  yang berjarak 19 Km. Hal tersebut 

dimanfaatkan sebagai strategi pemasaran usaha yang sedang dijalankan. 

Pernyataan tersebut diatas diperkuat dengan Wawancara dengan Pelanggan 

Bapak Bagas tanggal 13 Juni 2021 yang menyatkan bahwa : 

 “Saya kan tinggal di Kelurahan Lenteng Agung.. terus saya 

kalau pesan untuk dicucikan mobil cepat sebab lokasi usaha 

Mimi, itu mudah dijangkau dari rumah saya..jadi tidak perlu 

tunggu lama karyawanya sudah datang dirumah, kalau 

pelanggan lain belum tahu mas.. tapi waktu itu perna sejenak 

bercerita dengan karyawannya, kata karyawanya ada banyak 

pelanggan juga selain didaerah lenteng agung katanya kalau 

mereka pesan harus dengan cepat mencapai lokasi yang 
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diarahkan, Jadi setidaknya kecepatan dan jauhnya lokasi 

pelanggan akan dijangkau oleh karyawannya… saya sendiri 

merasa terbantu karena lokasi rumah yang dekat”.    

Berdasarkan wawancara tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kondisi jarak tempat pemesanan setiap pelanggan akan berbeda-beda tergantung 

kondisi wilayah tempat pelanggan berada sehingga dapat proses pelayanan harus 

dengan cepat dijangkau. Sesuai dengan lokasi pemesan. 

4.2.4 Promosi 

 Promosi tersebut bertujuan untuk mengkomunikasikan keunggulan produk 

yang digunakan serta membujuk  konsumen untuk dapat mengunakannya diantara 

proses promosi yang dilakukan antara lain:  

 

1. Penyebaran Media Informasi  

Penyebaran brosur dan Baliho 2x4m, dikompleks perumahan masyarakat 

diantaranya komplek pesona kayangan, Kemang, dan diberbagai 

lingkungan masyarakat, selain dalam proses penyebaran brosur yang 

digunakan strategi tersebut mampu memberikan informasi yang dapat 

menarik peminat pelangan untuk mengunakan jasa pelayanan yang dimana 

pada bulan pertama sebelum penyebaran brosur jumlah pelanggan hanya 

mencapai 50 unit. Namun setelah dilakukan penyebaran brosur pada bulan 

kedua mencapai 105 unit kendaraan.  

Pernyataan tersebut diatas diperkuat denga wawancara dengan 

Owner Dua (2) Bapak Kamil tanggal 14 juni 2021 yang menyatakan 

bahwa : 

“Jika menyebar brosur dan tempel baliho kami berkerjasama 

bersama tim kerja yang ada..sehingga dengan tim kerja yang 

ada dapat menjangkau daerah daerah perumahan warga 

dikomplek-komplek warga, dan itu memiliki dampak yang 

baik, sebelum nyebar brosur dan baliho hanya 5 kendaraan 

sebulan, setelah nyebar alhamdulillah pelanggan mencapai 30 

sanpai 50 kendaraan, itu kerjasama yang baik untuk semuanya. 

Berdasarkan wawancara tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan 

penyebaran media informasi memilki peranan penting dalam mendukung 

keberlangsungan usaha Mimi Wash seingga dapat memberika manfaat 

yang baik dalam perkembangan usaha kedepanya. 
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2. Promosi pemotongan harga 

Dalam perkembanganya usaha Mimi Wash, selalu memperhatikan daya 

tarik pelanggan sesuai dengan proses kebutuhan dan pelayanan yang 

dilakukan hal tersebut untuk mencapai keberlanjutan usaha yang 

dijalankan sehingga langka strategis selain pada penyebaran brosur dan 

baliho juga dilakukan pemotongan biaya jasa kerja yang semula untuk 

jenis mobil Avansa biaya Rp. 70.000 (tujuh Puluh Ribu Rupiah) 

mendapatkan potongan sebesar Rp. 10.000 ( Sepuluh Ribu Rupiah) setiap 

melakukan lima kali pencucian mobil dengan jenis dan mobil yang sama, 

hal tersebut juga berlaku bagi mobil lainya dengan type lain yang telah 

melakukan pencucian mobil lima kali.  
  

Hal tersebut diperkuat dengan wawancara pelanggan Mimi Wash 

Bapak Nicky pada tanggal 11 juni 2021 yang menyatakan bahwa : 

 “sewaktu saya mengunakan jasa cuci mobil Mimi Wash 

pertama kali saya juga kaget sebab harganya relatif murah 

dibandingkan tempat saya biasa mencuci mobil. Dan juga saya 

merasa terbantukan sebab…kan saya tidak perlu ke tempat cuci 

mobil cukup saya pesan karyawannya akan dating dirumah..kan 

lebih murah dan biaya juga murah..tepat waktu serta saya 

sendiri bisa santai dirumah…informasi cuci Mimi Wash saya 

lihat di brosur samping gank yang dipasang saya penasaran 

untuk coba hubungin ternyata setelah pakai jasa cuci mobilnya 

bagus dan bersih..loh, selain itu harga juga terjangkaulah tidak 

buat bangkrut…hahaha…kalau sering mencuci mobil di 

Mimi..dapat potongan harga”.  

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan 

jika proses promosi yang dijalankan dapat memberikan dampak yang baik 

dalam perkembangan usaha yang dijalankan sehingga hal tersebu dapat 

menarik pelanggan untuk mengunakan jasa pelayanan Mimi Wash 

dikarenakan adanya promosi pemotongan harga. 

 

3. Promo Cuci Unik 

Selain pada promosi yang ada usaha Mimi Wash juga melakukan promosi 

unik yang dilakukan setiap tahunya diantaranya promo cuci unik dimana 

proses promosi usaha tersebut dilakukan pada setiap tahunya dengan 

membayar Rp. 11.111 ( Sebelas Ribu Seratus Sebelas Rupiah) dimana 
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jenis promo tersebut dilakukan setiap tahunya pada bulan November 

selama sebelas hari dalam sehari. Hal tersebut digunakan untuk menarik 

pelanggan didalam usaha tersebut yang di khususkan oleh member Mimi 

Wash. 

Hal tersebut di atas diperkuat dengan wawancara bersama pelanggan 

Bapak Aji pada tanggal 12 juni 2021 yang menyatkan bahwa : 

“kalau sudah menjadi pelanggan tetap pasti dapat 

promo…hahaha. Saya sendiri pelanggan tetap jadi ada prioritas 

donk… kalau pelanggan lain mungkin juga dapat tapi tidak 

seperti pelanggan tetap..namanya member, kalau di Mimi Wash 

kan ada namanya promo cuci unik, cukup membayar sebelas 

ribuan, tapi itu hanya setahun sekali selebihnya dapat promo 

juga ya tergantung pihak Mimi Wash dalam memberikan 

diskon, hahah begitu mas..kalau cuci mobil itu yang penting 

cara kerjanya orang sebab cara kerja akan mempengaruhi mood 

orang yang kendaraanya dicuci.. selain promo juga dapat 

memberikan daya tarik juga dapat memberikan manfaat lainya 

bagi pelanggan dan juga bagi pemilik usaha”.  

Berdasarkan wawancara tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa proses promosi memilki peranan yang penting dalam menjalankan 

usaha. Dan disamping itu kualitas kerja juga dapat memberikan penilain dari 

pelanggan yang akan memilih Mimi Wash dalam mengunakan jasa kerjanya. 

 

4.2.5 Proses 

 Dalam melaksanakan permintaan tiap pelanggan Mimi Wash memiliki cara 

dalam melaksanakan pelayanan diantaranya melakukan strategi pelayanan baik 

dibidang informasi maupun lainya. Selain dalam penerapan strategi promosi yang 

dijalankan pada setiap pelayan yang diberikan bagi pelanggan, juga terdapat strategi 

pelayan yang dijalankan hal tersebut untuk menjaga proses pelayanan didalam 

menjalankan usaha tersebut. Strategi pelayanan yang dijalankan diantaranya,  

pelayanan bidang informasi, dengan jenis usaha yang sama yang dijalankan, maka 

usaha Mimi Wash menjalankan strategi pelayan informasi sebelum mengunakan jasa 

Mimi Wash dianatarnya memberikan penjelasan terkait produk yang akan digunakan 

saat akan melakukan pemesanan, dimana setiap pelanggan baru yang menghubngi 

melalui telephone, Whatsapp dan Instagram maka akan diberikan penjelasan terkait 

produk yang digunakan. Produk yang digunakan diantaranya, Sabun Miguire, Wax 

Miguire sedangkan alat yang digunakan diantaranya, Clay, Handuk besar, Handuk 

kecil, Sikat, alat semprot air, Selang, Vacuum Cleaner dan Box Peralatan.  
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Hal tersebut sesuai dengan wawancara dengan karyawan Mimi Wash Suci 

pada tanggal 15 Juni 2021 yang menyatakana : 

“pada saat kami melakukan promosi maupun pemberian informasi 

biasanya saya memebrikan penjelasan terkait produk yang diberikan 

saat mencuci mobil dan juga penjelasan-penjelasan terkait manfaatnya, 

tetapi kalau yang sudah tahu otomotif tidak sulit lagi dijelaskan karena 

sudah tahu pak…disampaing itu pelayanan informasi sih tidak terlalu 

sulit jika mereka sudah kenal produk-produk yang digunakan di Mimi 

Wash.. pokoknya banyak pak yang paham dengan produk informasi 

yang kami gunakan pak…selian itu informasi juga bisa kami gunakan 

Whatsapp, Ig, biasa juga jika mereka telephone pak…kalau yang biasa 

dilapangan yang jelaskan karyawan tapi hal itu sudah dikuasai 

karyawan dilapangan pak.   

Berdasarkan wawancara tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa proses 

pelayanan informasi sangatlah penting bagi para pelanggan sebab informasi yang jelas 

dapat memberikan pilihan untuk jasa pelayanan.  

Pernyataan tersebut diatas juga diperkuat dengan wawancara dengan 

pelanggan Bapak Indra pada tanggal 10 juni 2021 yang menyatakan : 

 “saya mimilih Mimi Wash karena produk yang digunakan bagus untuk 

mobil saya dan mobil saya memang mengunakan produk sabun 

miguri..itupu saya tahu sebelum pesan saya tanya-tanya lebih dahulu 

terkait produk yang digunakan…kalau pakai yang lain saya belum 

berani, kalau hasilnya bagus, tapi kalau tidak kan saya yang rugi harus 

membiayai keadaan mobil yang rusak, apakah bodinya atau interior 

yang lain. Bagaimana mas.. kalau kita pilih produk yang bagus 

kualitasnya jangan yang sembarangan, kalau sembarangan rugi donk 

ada biaya perbaikan karena salah memilih sabun….jadi saya saran mas 

pilih produk yang bagus walaupun itu mahal sedikit dari pada murah 

tapi rugi pasti menyesal loh”.   

Berdasarkan wawancara tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan dimana 

kualitas sebuah produk akan memberikan kepuasan tersendiri untuk sebuah pilihan 

yang kemudian hal tersebut didapatkan dari informasi yang diberikan 

Dalam rangka menjaga nama baik usaha Mimi Wash tetap menjaga proses 

pelayan setalah transaksi baik setelah pembayaran bahkan setelah proses kerja telah 

selesai hal tersebut bertujuan untuk mengetahui kepuasan pelanggan serta 

pemanfaatan infomrasi promosi yang akan dilakukan oleh Mimi Wash kedapanya 

baik pemotongan harga maupun, jenis promo-promo yang akan dilakukan dengan 

cara mengirimakn pesan singkat melalui media online baik Intagram dan Whatsapp 

pelanggna yang sebelumnya perna mengunakan jasa Mimi Wash. 
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4.2.6 Lingkungan Fisik 

Lokasi usaha I berada di Jl.Agung Raya II Rt011/04 No.20 Lenteng Agung, 

Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan. DKI Jakarta dan lokasi usaha II Jl. Gardu No.61, 

RT.12/02, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Pemilihan 

lokasi usaha dilokasi pertama dikarenakan awal usaha tersebut berada dilokasi 

tersebut sehingga memudahkan pelanggan yang berada di wilayah daerah lenteng 

agung untuk dapat melakukan pemesanan jasa layanan Mimi Wash, kemudian dalam 

perkembnagan usaha tersebut mengalami perkembangan sehingga Owner bersepakat 

untuk membuka unit usaha di daerah Srengseng sehingga hal tersebut juga 

memudahkan jangkauan pemesanan pelanggan tersebut didaerah yang dimaksudkan, 

pernyataan tersebut sesuai dengan wawancara Owner dua Mimi Wash Bapak Kami 

pada Rabu tanggal 14 juli 2021 yang menyatakan bahwa :  

“Usaha ini kan mengalami perkembangan walupun sedikit demi  

sedikit, jadi kami bersepakat untuk membuka unit usaha di wilayah 

Srengseng Karena pertimbangan jarak, toh itu akan memudahkan 

kami untuk mengatur jarak tempuh saat pelanggan pesan..jadi tidak 

terlalu jauh jarak, kasihan karyawan jika jarak kerjanya jauh..selain 

itu juga bentuk komitmen pelayanan..jangan sampai ornag bilang 

prodaknya bagus tetapi kalau pesan dicucikan mobilnya datangnya 

lama kan bisa-bisa nama usaha yang tidak baik”. 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan 

bahwa proses aktivitas kerja karyawan akan semakin mudah dengan dibukanya unit 

usaha yang terletak di wilayah Srengseng sehingga memudahkan proses pelayan 

untuk pelanggan diwilayah tersebut. 

 

4.2.7 Orang 

Sumber daya manusia atau karyawan yang bekerja di Mimi Wash sebelum 

bekerja dilapangan maka akan dilakukan pelatihan baik pengenalan produk, 

pengunaan alat-alat serta pemberian materi cara mencuci mobil, membersihkan 

bagian interior luar dan dalam, serta melakukan pengecekan ulang hasil kerja 

kemudian pelatihan tersebut juga bertujuan untuk memberikan informasi pada 

pelanggan yang melakukan tanya jawab pada karyawan yang berada dilpangan. Selain 

itu tujuan pelatihan tersebut juga untuk memudahkan karyawan jika berada 

dilapangan, dan waktu pelatihan selama satu bulan, waktu tersebut bertujuan untuk 

menilai kinerja calon karyawan serta kedisiplinan kerja calon karyawan selama 

melaksanakan pelayanan jasa dilapangan. Selama masa pelatihan satu bulan karyawan 

juga dibekali materi cara berpakain yang rapi, bersih, penuh percaya diri, akrab, 
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penuh senyuman, tenang, hormat, sopan serta bertangungjawab pada hasil kerja yang 

dilakukan. Kemudian cara melakukan bimbingan yaitu pertama diberikan penjelasan-

penjelasan mengenai jenis alat dan kegunaannya serta bahaya yang terjadi ketika asal 

menggunakan takaran sabun atau wax. Untuk cara mencuci calon karyawan melaukan 

praktek langsung didepan karyawan lainya, dan diminggu pertama perharinya 

mencuci mobil owner dengan metode pengawasan dan koreksi sampai sempurna. 

Setelah melewati tahapan tersebut maka calon karyawan akan bertugas sebagai 

karyawan dengan pengetahuan yang telah diberikan saat pelatihan.  

Pernyataan tersebut diatas diperkuat dengan wawancara Owner satu (1) Mimi 

Wash Bapak Danang Pada tanggal 6 juli 2021, yang menyatakan bahwa : 

“Dalam rangkan menjaga proses pelayan yang baik dan professional  

kami itu semua telah sepakat, untuk melatih calon karyawan untuk 

dapat melakukan perkerjaannya,.. kalau tidak dilatih bagaimana 

dengan proses dilapangan nanti, bisa bahaya dong..apalagi tangani 

mobil pelanggan bahaya kalau tidak dilatih nanti semprot sana-semprot 

sini, pakai shampoo sembarangan bisa-bisa habis tapi tidak 

bagus..malahan pelanggan komplen… untuk itu sebelum bekerja kami 

melatih karyawan dengan baik, waktunay selama satu bulan, mulai 

dijarkan cara pakai produk, pakai alat-alat ya.. perkenalan dahulu 

mengenai alat dan produk… kemudian diajarakan mengenal masing-

masing interior mobil dan cara merawatnya, itu tidak sembarangan, 

kemudian karyawan diajar untuk periksan keadaan mobil 

yaa…sebelum di cuci lihat-lihat dahulu apa yang kurang, kalau perlu 

di fhoto, ya itu semua proses pelatiahn untuk mengajarkan karywan 

tetap bekerja secara professional…setelah dinyatakan paham dan 

mampu menerapkan apa yang diperlajari dalam sebulan ya.. baru kami 

berani menurunkan dilapangan, semuanya butuh proses dengan proses 

tersebut karyawan dapat belajar iyakan”. 

Berdasarkan wawancara tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa proses 

pelatihan sangatlah penting untuk proses pengembangan sumber daya manusia atau 

manusia itu sendiri guna memberikan bimbingan tentang pentingnya sebuah aktivitas 

pekerjaan yang dilaksanakan dipangan nantinya. 

   

1.6 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan pada bab 

sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian antara lain : 

1. Strategi baurarn pemasaran 7p Mimi Wash yang dilakukan memilki peran 

yang disesuaikan dengan kondisi proses strategi usaha yang dijalankan baik 

itu pada promosi usaha, penyebaran informasi, brand serta pelayanan yang 

dilakukan. 
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2. Disamping strategi yang dilakukan tentunya terdapat kendala-kendala 

didalam usaha yang dijalankan diantaranya kendala pada lokasi kerja 

dilapangan yang secara teknis mempengaruhi peran kerja karyawan yang 

sedang bekerja sehingga hal tersebut dapat menjadi acuan dan perhatian 

dalam menjalankan proses penyampain informasi dan proses pelayanan yang 

dilaksanakan. 

3. Jenis produk yang digunakan di usaha  Mimi Wash merupakan kualitas yang 

dapat mempengaruhi proses pemasaran yang dilakukan sehingga hal tersebut 

sangat perlu mejadi perhatian dalam perjalanan usaha Mimi Wash 

4. Pelayanan dan pemasaran yang dilakukan tentunya sangat memiliki peran 

penting terhadap perkembangan usaha sehingg hal demikian akan teru 

ditingkatkan yang dapat mempengaruhi pendapatan usaha Mimi Wash  

  

1.7 Saran 

Kepada pemilik usaha agar menjaga pelanggan yang telah mempercayakan 

kendaraanya di usaha Mimi Wash untuk melakukan perawatan dengan cara 

meningkatkan pelayanan yang telah ada saat ini baik, pelayan jasa informasi maupun 

pelayanan dibidang kerja dan diharapkan pada pemiliki usaha agar perlu  melakukan 

peningkatan promosi dan pembaharuan sistem kerja yang telah ada mejadi lebih baik.    
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