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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 LatarBelakang 

 

Di tahun 2016 ini, di Indonesia  telah muncul fenomena menarik untuk 

membersihkan kendaraan pribadi atau disebut juga Car Wash. Di kota-kota besar 

bermunculan beragam Car Wash yang menawarkan konsep inovatifhingga suasana 

selayaknya dunia malam yang penuh dengan kemewahan. Perkembangan Car Wash 

di Indonesia memang belum sepesat di amerika, namun mencuci di Car wash tengah 

menjadi trendi masyarakat Indonesia. Sekarang muncul trend baru yaitu 

mencuciataumembersihkankendaraanpribaditidakperluharusmengantri di tempatCars 

Wash. 

Car Washadalah salah satutempatjasacucikendaraanbermotor. Car Wash 

jugaterbagi2 yaitu Car Wash steam dan Automatic Car Wash, Car Wash 

steamitusendiritempatcucikendaraanbermotordenganbantuanhidorlikuntukmembersih

kanbagian kaki-kaki mobil. Sedangkan dengan Automatic Car Wash 

cuci mobi ldengan mesin sendiri yang digerakan secara otomatis hanya 

membersihkan body saja tanpa membersihkan bagian bawah kendaraan dengan waktu 

lebih cepat dari pada cuci steam. 

PemilikCar Washberlomba-lomba membuat tempat cuci mobi bukan sekeda 

rbersih dan cepat saja melainkan tempat yang nyaman bagikonsumennya. Pada 

tahun 2016 bermunculan Car wash – Car Washbaru dengan konsep berbeda. 

Jika sebelumnya konsumen dapat mem bersihkan kendaraan sekaligus hangout, 

SekarangcucimobiltidakperluharusketempatCar washmelainkan door to 
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door.Konsumendapatmencucikendaraantanpaketempatcucimobilbiasanya,Melainkan 

di datangiolehtimpencucimobildengancaramenghubungi call center . 

Maxi Mobile Car Washadalah Car Wash yang memulai usahanya semenjak 

20January 2016. DiPerumahan Harjamulia Indah Estate C no 6, Cirebon, Indonesia. 

Awal mula berdiri dimulai dengan membangun tempat car wash, Akan tetapi sang 

pemilikmulaimemikirkanmobile car washuntukmemberikanhal yang 

bedakhususnyauntukMasyarakat Cirebon. 

Oleh karena itu Maxi Mobile Car Washperlu memiliki brand image untuk 

menjadikannya unik dan berbeda dengan pesaingnya. 

 

1.2 PerumusanMasalah 
 

1. Bagaimana merancang Brand identitydan media yang tepat, baik kepada Target 

audiencemaupun kepada pesaing. 

 

1.2.1 Batasan Masalah 

 

Promosi yang dilakukanhanyadengancaramemberikanpelayanan yang 

baikdanmenginformasikannyamelaluimulutkemulut dan melalui media elektronik 

dengan isi dan desain yang sederhana. Olehkarenaitu, 

perluditerapkannyasebuahbranding yang 

tepatuntukdapatmerubahpemikirancalonkonsumen: 

Batasanmasalah yang akandiangkatdisiniyaitumembuatbentukstrategibranding 

yang diterapkankepadakonsumen, untuk mempertahankan keloyalitasan konsumen dan

 meningkatkan jumlah konsumen, melalui berbagai media yang akandibuat, dimana

 media tersebut benar-benar sesuai dengan tujuan branding. 

Proses branding dipilih karena merupakan salah satu cara yang cukup efektif dalam 

melakukan pendekatan kepadamasyarakat yang menjadi sasaran, juga bagaimana 

branding inidapat berhasil, dilihatdarifokusutamadaribrandingadalah 

agar masyarakat, terutamakonsumendapatberpersepsiuntukmenjadikanMaxi 
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1.3 Maksud dan Tujuan 

 

Strategibranding yang akandilakukanMaxibukanlahpekerjaan yang 

mudahuntukdilaksanakan. Peransertamasyarakat, kebutuhan apa saja yang 

dibutuhkankonsumen dan calonkonsumenharusdiperhatikanuntukmendapathasil yang 

maksimal. Maksud dan tujuandilakukannyabrandinguntukMaxi Mobile Car Wash 

akan dijelaskansebagaiberikut : 

 

1.3.1 Maksud 
 

Merancangsebuah strategi branding MAXI mobile 

carwashdalambentukvisualsecarategasdenganmenggunakanefek ”kinclong”, Serta di 

aplikasikanpadaberbagai media grafis/tercetak yang efektifbagi para 

calonkonsumenataukonsumen 

 

1.3.2 Tujuan 
 

Adapuntujuandilakukannyabranding ini antaralain : 

1. Klien di sini membutuhkan logo dan brand identitas karena ingin nilai jual 

yang lebih. Konten yang akan di masukan dalam logo dari permintaan 

klien adalah tagline untuk logo. Logo yang akan dibuat akan mewakili ciri 

khas atau keunggulan dari MAXI dengan begitu logo akan dimengertioleh 

target audiencenya agar tepat sasaran. Logo  atau brand identitas akan di 

aplikasikan pada media branding mobil, kaos pegawai, packaging, buku 

nota dan media lainnya. 

sebagaibrand yang merekapilihuntuksebagai bagian dari identitas mereka sendiri. 

Branding jugadi buat agar mereka mendapat pelayanan yang lebih baik dengan 

membangun dan memupuk rasa kesetiaanmereka, sehingga baik keinginan dan 

kebutuhan mereka dapatterpenuhi. Fokus dari branding ini akan menentukan 

langkah selanjutnya seperti bagaimana pesan branding yang disampaikan dapat 

benar-benar diterimaolehmasyarakat. 
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2. Owner ingin menyampaikan lewat Brand image yang akan dirancang 

penulis bahwa MAXIadalah sebuah perusahan yang bergerak dibidang 

otomotif yang berontasipada car spa atau carwash, memiliki keunggulan 

pada servis untuk kostumer karena menggunakan sistem jemput bola atau 

door to door. 

3. Menyampaikan karakter MAXI melalui branding yang tepat kepada Target 

audience 

4. Membuatberbagai media untukbranding yang 

dapatmenyalurkanpesankepadasasaran. Diharapkandengan media ini 

dapatmempereratrelasi personal terhadapkonsumen. 

5. Wawancaradenganklien MAXI ini yang memulaiusahanyapadatahun 2016. 

DilakukansesiwawancarabertempatandikantornyapadahariKamis 07 

januari 2016 pukul 15.00 wib. 

 

1.4 Lingkup 

LingkupPerancangan Adapun lingkupyang diharapkan dari karya proyek akhir 

ini antara lain sebagai berikut :  

a. Bagi Lembaga Dapat menjadi salah satu sumber informasi mengenai Maxi Mobile 

Car Wash sebagai refrensi desain perusahaan yang bergerak di bidang jasa 

pencucian mobil. 

 b. Bagi Masyarakat/Konsumen Dapat mengenal keberadaan Maxi Mobile Car Wash 

sebagai salah satu alternatif pilihan jasa pencucian mobil.  

c. Bagi Pihak Perusahaan/Maxi Menjadi pedoman dalam merancang media promosi 

untuk pihak Maxi dan dengan perwujudan media yang bermanfaat bagi promosi 

perusahaan untuk masyarakat agar lebih mengenal Maxi dan mau memanfaatkan 

jasanya sehingga diharapkan dapat meningkatkan omset perusahaan.  

d. Bagi Mahasiswa/penulis Penulis menjadi jeli melihat dan mencari permasalahan 

yang ada dimasyarakat dan kemudian mencari jawaban melalui desain media 

komunikasi visual yang sesuai dengan kriteria desain. Dengan menerapkan ilmu 

yang didapat pada bangku kuliah di lapangan, akan menjadi bekal penulis untuk 

setelah menyelesaikan studi nanti siap bersaing di dunia kerja nantinya. 
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1.5 MetodePerancangan 

 

Adapun langkah-langkah berupa metode pengumpulan data dan kemudian 

metode analisa data yang digunakan sebagai berikut:  

 

1.5.1 Metode Pengumpulan Data 

 Merupakan teknik atau cara yang akan digunakan dalam mencari data yang 

akan digunakan dalam tugas akhir ini. Metode pengumpulan data yang dilakukan 

adalah : 

1). Observasi  

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke 

lapangan/pihak yang terkait dengan tujuan untuk mendapatkan data secara 

sistematis tehadap objek yang diteliti untuk mendapatkan data original atau 

asli dan mengetahui keadaan di tempat survey secara rinci. (Sarwono&Lubis, 

2007: 100). Di sini penulis mengunjungi langsung Maxi Car Wash Perumahan 

Harjamulia Indah Estate C no 6. Cirebon, untuk melihat keadaan perusahaan 

dan mencatat hal-hal yang dianggap penting dengan catatan kecil. 

 2). Wawancara Interview/wawancara 

 merupakan cara pengumpulan data melalui kontak atau hubungan 

pribadi antara pengumpul data dengan sumber data yang disebut responden 

dengan mengadakan tanya jawab langsung. (Nawawi, 1988: 110) Wawancara 

biasa dilakukan secara langsung kepada orang yang dianggap bisa 

memberikan informasi secara detail. Disini penulis melakukan wawancara 

dengan Bapak Oyingkhusyoyinselaku pemilik dari Maxi. Adapun instrumen 

atau alat bantu yang digunakan dalam wawancara tersebut adalah catatan 

kecil, kamera (dokumentasi). Beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan 

kasus seperti 8 mengenai sejarah perusahaan dan media-media promosi yang 

sudah ada dan efektifitasnya. 
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1). Kepustakaan Adalah metode pengumpulan data dengan cara 

mencari data pada buku, artikel, majalah, surat kabar, brosur serta media 

lainnya. (Sarwono&Lubis, 2007: 93). Metode dengan mencari informasi data-

data pada buku, artikel, majalah, surat kabar, brosur dan media lainnya yang 

ada hubunganya dengan usaha pencucian mobil.  

2). Dokumentasi Metode pengumpulan data dengan cara mencari data 

berupa foto-foto dan gambar yang berhubungan dengan tema dan judul yaitu 

mempromosikan usaha pencucian mobil. (Arikunto, 1985 : 72). Disini penulis 

melakukan dokumentasi dengan menggunakan kamera, keadaan Maxi dan 

media-media promosi yang sudah ada.  

3). Internet Internet merupakan jaringan terbesar yang menghubungkan 

semua jaringan di dunia di mana jaringan ini melalui komunikasi protokol 

TCP/IP. Pertama kali dikenal dengan nama ARPANET dan pada tahun 1969, 

dan mengalami berbagai perubahan sehingga akhirnya menjadi jaringan 

internet seperti sekarang ini (Maria, 2008: 141). Dengan tersedianya alat 

pencarian yang canggih, server-server yang menyimpan data dan informasi 

yang tersebar di seluruh dunia, serta munculnya bisnis jual beli informasi 

maka semakin mudah bagi para peneliti untuk melakukan penelitian secara 

online (Sarwono&Lubis, 2007: 105). 

 

1.6 SistematikaPenulisan 
 

Sistematikapenulisanmemberikankerangkauntukbekerjadanmenent

ukanrancanganpadatiapbab, sehinggamembuat proses 

penulisanjadilebihterperinci, 

terencanadanlebihteraturgunamencapaitujuanpenulisandaritugasakhirte

rminasiini. Bab demi babmemilikipembahasan yang 

salingdikhususkangunamemperolehinformasisecaraterperinci agar 

tidakmengalamikesulitandalammembuattugasakhirterminasitersebut. 
 

Bab I  Pendahuluan 

Memuatlatarbelakangpenulisan yang 

menjelaskankondisikomunitasMaxi Mobile Car 
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Washsaatinihinggapemecahanmasalah.Terdiridarilatarbelakang, 

perumusandanpemecahanmasalah, maksuddantujuan, 

manfaatProyekAkhirGrafis, dansistematikapenulisan. 

 

 

Bab II  KajianMasalah 

Memuatteori yang 

digunakanpadapenulisanProyekAkhirGrafisyaituteoribranding.Memua

t data mengenai metode penulisan, teknik pengumpulan data, tinjauan 

masalah, profil perusahaan, brief klien, kontenperancangan, dan 

analisis perancangan. 

 

Bab III PemecahanMasalah 

Konsep visual untukperancanganbranding 

MAXIadalahdenganmengeksplorasikanpadakeadaan, 

keunggulandankeunikan yang ada. 

 

Bab V RincianTugas 

Perancangan media brandingMAXIdapat menyampaikan informasi 

tentang keunggulandancitrakepadamasyarakat. Media akan dibuat 

melalui berbagai media grafis yang diterapkanpadastationary set, 

seragam, dangedung. 

 


