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ABSTRACT 

The need for transportation continue to rise as more and more need for the 

delivery of goods and the movement of the man himself. Operational costs for car 

maintenance is often swell and become a burden to society. So now a lot of people 

who use car rental services to meet the demand for means of transport rather than 

have to bring their vehicles far from their homes and require a fee for delivery. The 

purpose of this study was to determine the steps partnership the rental car in building 

partnerships and patterns such as whether the rental car built Tworent that addresses 

jl. Turen no. 13 District of Sidorejo Salatiga. 

 

This study used a qualitative approach with in-depth interview techniques (in-

depth interview) by 5 respondents ie business owners and four business partners 

descriptive study was to determine the steps in building partnerships and pattern as to 

whether that was built by the rental car Tworent. The survey results revealed that the 

car rental Tworent promoting partnerships with trusts to run the business with the 

priority of adding cars and reduce the risk incurred. 

 

Keywords: Partnership, Transportation, Pattern partnership, Business rental 
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SARIPATI 

Kebutuhan akan sarana transportasi terus meningkat seiring dengan semakin 

banyaknya kebutuhan pengiriman barang dan perpindahan manusia. Biaya 

operasional untuk perawatan mobil sering membengkak dan menjadi beban tersendiri 

bagi masyarakat. Maka kini banyak masyarakat yang menggunakan jasa rental mobil 

untuk memenuhi kebutuhan akan sarana transportasi daripada harus membawa 

kendaraa dari Kota asal mereka dan memerlukan biaya untuk pengiriman. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah- langkah pihak rental mobil dalam 

membangun kemitraan dan pola seperti apakah yang dibangun pihak rental mobil 

Tworent yang beralamatkan di Jl. Turen no. 13 Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara 

mendalam (in-depth interview) sebanyak 5 responden yakni pemilik usaha dan 4 

mitra bisnisnya. Penelitian bersifat deskriptif untuk mengetahui langkah- langkah 

dalam membangun kemitraan dan pola seperti apakah yang dibangun oleh pihak 

rental mobil Tworent. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pihak rental mobil 

Tworent mengedepankan kemitraan dengan trust untuk menjalankan usaha dengan 

prioritas  menambah unit mobil dan mengurangi resiko yang terjadi.  

 

Kata Kunci : Alat Transportasi, Kemitraan Bisnis, Pola kemitraan, Bisnis rental 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Kebutuhan sarana transportasi terus meningkat seiring dengan semakin 

banyaknya kebutuhan pengiriman barang dan perpindahan manusia itu 

sendiri. Biaya operasional untuk perawatan mobil sering membengkak dan 

menjadi beban tersendiri bagi masyarakat. Banyak masyarakat 

membutuhkan alat transportasi ketika masyarakat bersekolah, bekerja 

ataupun tinggal di kota bahkan pulau lain yang jauh dari tempat tinggal 

mereka. Maka kini banyak masyarakat yang menggunakan jasa rental mobil 

untuk memenuhi kebutuhan akan saran transportasi ketimbang harus 

membawa kendaraan mereka dari rumah mereka yang jauh dan 

membutuhkan biaya untuk pengirimannya (Kusmayati, 2008).  

Peluang bisnis dalam sektor transportasi salah satunya adalah rental 

mobil, rental mobil sangat diminati belakangan ini karena semakin 

berkembangnya mobilitas. Seperti mengharuskan setiap orang melakukan 

aktifitas dengan kendaraan bermotor karena lebih cepat, mudah, dan aman. 

Sebagian orang di Indonesia yang mempunyai uang berlebih pasti akan 

memilih menghabiskan uang mereka untuk membeli kendaraan. Di 

Indonesia sebagian besar masyarakatnya belum mempunyai kendaraan 

pribadi seperti mobil, sehingga memilih memakai jasa rental mobil, maka 

dari itu bisnis rental mobil masih sangat menjanjikan. (Nugroho, 2003) 
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Di Indonesia tersebar usaha rental mobil dikarenakan kebutuhan 

kendaraan semakin hari semakin meningkat, masyarakat menginginkan 

segala sesuatunya secara praktis dan mudah. Sehingga mereka memilih 

mobil untuk mengangkut semua anggota keluarga atau rekannya dalam satu 

kendaraan. (Peluang usaha, 2012) 

Melihat dari salah satu Provinsi di Indonesia yaitu Jawa Tengah yang 

memiliki letak geografis berada di antara dua provinsi besar membuat 

kebutuhan transportasi padat dan semakin meningkat, penduduknya yang 

padat meningkatkan kebutuhan transportasi namun tidak diimbangi dengan 

kepemilikan mobil pribadi sehingga peluang usaha rental mobil di Jawa 

Tengah sangat menjanjikan. Secara garis besar usaha rental mobil di Jawa 

Tengah memiliki target pasar untuk perusahaan dan masyarakat luas. 

Berdasarkan fenomena inilah yang kini dimaksimalkan oleh para pelaku 

bisnis rental mobil. Mereka mengincar segmen konsumen yaitu perusahaan-

perusahaan, karyawan, dan mahasiswa yang memang membutuhkan jasa 

penyewaan kendaraan. (Peluang usaha, 2012) 

Di Kota Salatiga yang termasuk dalam provinsi Jawa tengah terdapat 

banyak usaha rental mobil, karena banyaknya permintaan jasa sewa mobil 

yang berasal dari banyaknya mahasiswa yang berasal dari luar kota bahkan 

luar pulau. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis rental 

mobil di Salatiga untuk mendirikan rental mobil, salah satu pelaku bisnis 

rental mobil tersebut adalah Tworent, yang berlokasi di jl. Turen kec. 



3 

 

 

Sidorejo kota Saalatiga. Itulah yang membedakan potensial pasar antara 

Salatiga dan daerah lainnya dimana daerah kota Salatiga mempunyai 

potensial pasar yaitu mahasiswa, perusahaan dan masyarakat sekitar. 

Seiring berjalannya waktu bisnis rental mobil yang dahulu 

mengandalkan modal dari seorang pemilik tunggal mengalami berbagai 

masalah. Hal ini dilihat dari kekurangan modal dari seorang pemilik yang 

hanya menyewakan 2-3 mobil kurang dapat memenuhi permintaan pasar 

dibidang jasa sewa rental mobil dan dari tahun ke tahun permintaan akan 

jasa rental mobil semakin meningkat sehingga pemilik suatu rental mobil 

memikirkan solusi dalam memenuhi permintaan pasar dengan cara 

menghubungi rekan dekat yang memiliki beberapa mobil untuk menawarkan 

menjadi mitra dalam usaha rental mobil. Hal itu merupakan kreatifitas 

pengusaha untuk menjalankan usahanya, sehingga dengan berkembangnya 

kreatifitas pihak rental mobil dapat menjalankan serta mengorganisir bisnis 

rental mobil tanpa harus memiliki banyak unit pribadi. Hal tersebut adalah 

hasil dari kemitraan, maka kemitraan menarik untuk di teliti dengan 

mengetahui langkah-langkah pihak rental mobil dalam membangun 

kemitraan, prinsip-prinsip yang dipegang oleh pihak rental mobil, pola yang 

dibangun oleh pihak rental mobil, dan permasalahan yang timbul dalam 

kemitraan rental mobil. 

Bisnis rental mobil akhir-akhir ini banyak sekali berdiri di Kota 

Salatiga  sehingga timbulah suatu persaingan dalam mendapatkan 
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konsumen. Tidak heran apabila para pemain bisnis rental mobil ini 

berlomba-lomba menyusun relasi dengan kolega mereka dalam 

mendapatkan pelanggan maupun untuk menambah modal usaha mereka dari 

mulai sebar brosur, pasang spanduk ditempat keramaian, hingga iklan radio, 

dan iklan online.Cara-cara ini dilakukan agar bisnis rentalnya dapat bertahan 

dan selalu lancar (Nugroho, 2003). Permasalahan dalam rental mobil tidak 

hanya timbul dari faktor eksternal seperti di atas, namun juga muncul dari 

faktor internal dalam kemitraan itu sendiri timbul konflik didalam suatu 

organisasi rental mobil. 

Dalam proses bermitra harus ada pelaku utama kegiatan, sebagai 

lembaga atau orang yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan dalam 

bermitra. Kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing 

lembaga atau orang  yang dimitrakan sebagai wujud kerjasama untuk saling 

menutupi, saling menambah, dan saling menguntungkan. Kemitraan dapat 

dilakukan dalam transfer teknologi, transfer pengetahuan, ketrampilan, 

transfer sumber daya (manusia), transfer cara belajar (learning exchange), 

transfer modal, atau berbagai hal yang dapat diperbantukan sehingga terpadu 

dalam wujud yang utuh (Mustofa, 2006). 

Objek penelitian ini adalah usaha Rental Mobil Tworent di Salatiga. 

Dari keseluruhan organisasi rental mobil yang berdiri di kota Salatiga, 

Tworent dipilih karena merupakan salah satu usaha jasa Rental mobil yang 

memiliki perkembangan bisnis yang pesat. Dengan semakin banyaknya 
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permintaan akan jasa rental mobil pihak pemilik rental mobil tworent 

menawarkan bisnis kemitraan kepada beberapa rekan dekat dan saudaranya 

untuk menjalankan usaha rental mobil agar dapat memenuhi permintaan 

pasar yang semakin meningkat.  

Dengan berjalannya waktu usaha Rental Mobil Tworent semakin 

meningkat dan berkembang karena telah memiliki armada mobil yang 

bertambah untuk memenuhi permintaan pelanggannya, dan dengan adanya 

kemitraan tersebut maka kontak bisnis dengan pelanggan semakin luas 

sehingga semakin menambah konsumen atau pelanggan yang melakukan 

permintaan jasa rental mobil. 

Penelitian tentang “kemitraan bisnis” telah dilakukan oleh beberapa 

peneliti. Namun penelitian sebelumnya lebih mengacu pada usaha pada 

sektor perdagangan dan UKM. Raselawati (2011) dan Hariyati (2010) telah 

meneliti kemitraan dalam usaha UKM yang menitik beratkan kemitraan 

dengan lembaga keuangan.Begitu juga Aritonang (2013) yang meneliti 

program kemitraan bisnis PT Bank Negara Indonesia dengan UKM di 

Purwokerto. Sedangkan Yuniar (2010) meneliti tentang jaringan usaha pada 

peternak sapi perah dalam lingkup koperasi di Kabupaten Malang. Berbeda 

dengan penelitian sebelumnya, sasaran penelitian ini lebih difokuskan pada 

usaha dalam bentuk jasa terutama pada usaha rental mobil dan menjalin 

kemitraan bisnis dengan relasi perseorangan di luar lembaga keuangan 

seperti bank, koperasi dan sebagainya. Hal inilah yang membuat saya 
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tertarik untuk meneliti kemitraan bisnis pada usaha rental mobil Tworent 

dalam menjalankan bisnisnya sehingga dapat bertahan dari persaingan bisnis 

usaha rental mobil yang menjamur di Kota Salatiga, jadi permasalahan yang 

di angkat dalam penelitian ini adalah “Kemitraan Dalam Bisnis Rental 

Mobil.” 

1.2 Persoalan penelitian : 

1. Bagaimana langkah-langkah pihak rental mobil “Tworent” dalam 

menjalin kemitraan dengan partner bisnisnya? 

2. Prinsip-prinsip apa yang dipegang oleh pihak rental mobil “ Tworent” 

dalam menjalankan kemitraan bisnisnya? 

3. Pola seperti apakah yang dibangun oleh pihak rental mobil “Tworent” 

dalam  menjalankan kemitraan bisnisnya? 

4. Bagaimana cara pihak rental mobil “Tworent”mengatasi masalah yang 

terjadi dan cara menghadapinya? 

1.3 Tujuan penelitian : 

1. Mengetahui langkah-langkah yang diambil usaha rental mobil 

“Tworent” dalam membangun kemitraan bisnisnya. 

2. Mengetahui prinsip yang dipegang oleh pihak rental mobil “Tworent” 

dalam menjalankan kemitraan bisnisnya. 



7 

 

 

3. Mengetahui pola kemitraan bisnis seperti apa yang diambil usaha rental 

mobil“Tworent”. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kewirausahaan 

 Istilah kewirausahaan berasal dari terjemahan “entrepreneurship” yang 

secara harfiah diterjemahkan sebagai “perantara”. Wirausaha sendiri 

berasal dari bahasa perancis entrepreneur yang dalam bahasa inggris 

berarti go between yang berarti “antara” (Prof. Dr. Buchari, 2007). 

Sedangkan dalam bahasa Jerman, entrepreneur yang berarti memiliki 

sekaligus menjalankan usahanya (Drucker, 1996). Sedangkan dalam 

bahasa Indonesia, kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira 

berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah 

berani dan berwatak agung. Sedangkan Usaha berarti perbuatan amal, 

bekerja, berbuat sesuatu. Jadi wirausaha adalah pejuang atau pahlawan 

yang berbuat sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wirausaha 

adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, 

menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan 

produk baru, mengatur permodalan operasinya serta memasarkannya. 

Wirausaha adalah orang yang menjalankan usaha atau perusahaan 

dengan kemungkinan untung atau rugi. Oleh karena itu wirausaha perlu 
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memiliki kesiapan mental, baik untuk menghadapi keadaan merugi atau 

untung besar. Sehingga seorang wirausaha harus mempunyai karakteristik 

khusus yang melekat pada diri seorang wirausaha seperti percaya diri, 

mempunyai banyak minat, bisa bersepakat, mempunyai ambisi, berjiwa 

penjelajah, dan suka mencoba. 

Wirausahawan adalah individu-individu yang berani mengambil  

resiko, mengkoordinasi, mengelola penanaman modal atau sarana 

produksi serta mengenalkan fungsi faktor produksi baru atau yang mampu 

memberikan respon yang positif. Berwirausaha adalah menciptakan 

sebuah bisnis baru dengan mengambil resiko demi mencapai keuntungan 

dengan cara mengidentifikasi peluang dan menggabungkan sumber daya 

yang diperlukan (Zimmer dan Scarborough, 2002). (Hisrich dan peters, 

2002) menyatakan bahwa berwirausaha berarti melakukan proses 

menciptakan sesuatu yang berbeda dengan mengabdikan seluruh waktu 

dan tenaganya disertai menanggung resiko keuangan, kejiwaan, sosial, dan 

menerima balas jasa dalam bentuk uang dan kepuasan pribadinya. 

 

2.2  Kemitraan Bisnis 

Welirang (2002) menyatakan kemitraan merupakan sikap menjalankan 

bisnis yang berorientasi pada hubungan kerjasama yang solid (kokoh dan 

mendalam), berjangka panjang, saling percaya dan dalam kedudukan yang 

setara.Sedangkan Rachmat (2004) menguraikan kemitraan merupakan 
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hubungan kerjasama usaha di berbagai pihak yang sinergis, bersifat 

sukarela, dan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling mendukung, 

dan saling menguntungkan dengan disertai pembinaan dan pengembangan 

UKM oleh usaha besar. Dan menurut Notoatmodjo (2003), kemitraan adalah 

suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau 

organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.  

Menurut Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor.44 tahun 

1997, kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha 

menengah dan atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan 

pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan 

memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling 

menguntungkan. 

Adapun manfaat yang diperolah dalam menjalin kemitraan bisnis yaitu : 

1. Meningkatkan pendapatan usaha kecil  

2. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan 

3. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat 

4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi  

5. Memperluas kesemapatan kerja 

6. Meningkatkan ketahanan ekonomi 
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2.3 LANGKAH-LANGKAH MENJALIN KEMITRAAN BISNIS 

Kemitraan juga merupakan suatu pendekatan yang memerlukan 

persyaratan, untuk itu diperlukan langkah-langkah tahapan sebagi berikut 

(Drucker, 1996). 

1. Pengenalan masalah 

2. Seleksi masalah 

3. Melakukan identifikasi calon mitra potensial  

4. Melakukan identifikasi peran mitra kerjasama antara sesama mitra 

dalam upaya mencapai tujuan 

5. Menumbuhkan kesepakatan yang menyangkut bentuk kemitraan, 

tujuan dan tanggung jawab, penetapan rumusan kegiatan memadukan 

sumberdaya yang tersedia di masing-masing mitra kerja. 

6. Menyusun rencana kerja 

7. Melaksanakan kegiatan terpadu yaitu menerapkan kegiatan sesuai yang 

telah disepakati bersama. 

8. Pemantauan dan evaluasi. 

Terdapat runtutan atau tahap-tahap dalam melakukan kemitraan trehadap 

perusahaan atau individu sebagai berikut (Mustofa, 2006) 

1. Memilih mitra kerja 

2. Pengenalan mitra kerja 

3. Informasi kegiatan yang dijalankan 

4. Informasi lokasi kegiatan 
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5. Surat perjanjian kontrak kerja 

6. Pengawasan kinerja 

7. Evaluasi kegiatan yang telah dijalankan 

2.4 PRINSIP-PRINSIP KEMITRAAN BISNIS 

Menurut Ditjen P2L & PM (2004) terdapat 3 prinsip kunci yang perlu 

dipahami dalam membangun suatu kemitraan oleh masing-masing aggota 

kemitraan yaitu: 

 Prinsip Kesetaraan (Equity) 

Individu, organisasi atau institusi yang telah bersedia menjalin 

kemitraan harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan 

yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakati. 

 Prinsip Keterbukaan 

Keterbukaan terhadap kekurangan atau kelemahan masing-masing 

anggota serta berbagai sumber daya yang dimiliki. Semua itu harus 

diketahui oleh anggota lain. Keterbukaan ada sejak awal dijalinnya 

kemitraan sampai berakhirnya kegiatan. Dengan saling keterbukaan 

ini akan menimbulkan saling melengkapi dan saling membantu 

diantara golongan (mitra). 

 Prinsip Azas manfaat bersama (mutual benefit) 
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Individu, organisasi atau institusi yang telah menjalin kemitraan 

memperoleh manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan 

kontribusi masing-masing. Kegiatan atau pekerjaan akan menjadi 

efisien dan efektif bila dilakukan bersama.  

Sedangkan menurut John L. Marriotti (1999), prinsip kemitraan bisnis 

diuraikan menjadi tiga prinsip utama yaitu : 

 Prinsip Saling Memerlukan 

Kemitraan merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dengan 

mengenal calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan 

kelemahan usahanya. Pemahaman akan keunggulan yang ada akan 

menghasilkan sinergi yang berdampak efisiensi. Usaha besar dapat 

menghemat tenaga dalam mencapai target tertentu sedangkan usaha 

kecil terbantu dari aspek teknologi dan permodalan. Dengan 

demikian sebenarnya ada saling memerlukan diantara kedua belah 

pihak yang bermitra. 

 Prinsip Saling Memperkuat 

Dalam kemitraan usaha, setiap mitra menginginkan adanya nilai 

tambah non ekonomi seperti peningkatan kemampuan manajemen, 

penguasaan teknologi dan kepuasaan tertentu.Keinginan tersebut 

harus didasari sampai sejauh mana kemampuan untuk memanfaatkan 

keinginan tersebut dan memperkuat keunggulan-keunggulan yang 
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dimilikinya.Dengan motivasi tersebut maka prinsip kemitraan dapat 

didasarkan pada saling memperkuat. 

 Prinsip Saling Menguntungkan  

Salah satu maksud dan tujuan dari kemitraan usaha adalah “win-win 

solution partnership” kesadaran dan saling menguntungkan. Pada 

kemitraan ini tidak berarti para partisipan harus memiliki 

kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang lebih utama adalah 

adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. 

Pada kemitraan usaha terutama sekali terhadap hubungan timbal 

balik, bukan seperti kedudukan antara buruh dan majikan namun 

sebagai pembagian resiko dan keuntungan proporsional, disinilah 

letak kekhasan dan karakter dari kemitraan usaha tersebut. 

 

2.5 POLA KEMITRAAN BISNIS 

Menurut SK Menteri No. 940 tahun 1997 mengenai pedoman 

kemitraan bisnis, pola kemitraan yang direkomendasikan yaitu : 

1. Inti Plasma 

Inti berfungsi melakukan pembinaan, penyediaan sarana produksi, 

bimbingan teknis dan pemasaran. Sedangkan plasma melakukan fungsi 

produksi. 
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2. Sub Kontrak 

Pola ini merujuk pada usaha kecil memproduksi komponan yang 

diperluas oleh usaha menengah dan besar sebagai bagian dari 

produksinya.Sedangkan usaha menengah dan besar berfungsi melakukan 

pembelian komponen dari usaha kecil untuk keperluan produksinya. 

3. Dagang Umum 

Pada pola ini usaha menengah dan besar memasarkan hasil produksi 

usaha kecil sebagai pemasok kebutuhan usaha menengah dan besar. Pola 

ini dilakukan dalam dunia bisnis atas dasar saling menguntungkan. 

4. Waralaba Pemberian 

Waralaba memberikan hak penguasaan lisensi merk dagang dan saluran 

distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan bantuan 

bimbingan manajemen. 

III. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Arikunto (2005), 

penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk 

mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada yaitu keadaan 

gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Studi Kasus yaitu penelitian 

yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu perusahaan. 
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3.1 Sumber data dan Teknik Pengumpulan Data 

Wawancara adalah sebuah percakapan langsung antara peneliti dan 

informan, dalam proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab.  

Proses wawancara dilakukan untuk mendapatkan data dari informan 

yaitu: Pemimpin perusahaan, dan mitra bisnis, tentang jejaring kemitraan 

yang dibuat. Dalam hal ini peneliti mengajukan pertanyaan kepada 5 

informan dengan rincian pemilik usaha bapak Herman wahyudi, 4 mitra 

bisnis rental mobil tworent. 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan teknik wawancara mendalam (in-depth interview). Dalam hal 

ini, peneliti terlebih dahulu menyiapkan interview guide (panduan 

wawancara) sebagai panduan dalam mewawancarai informan untuk 

mendapatkan informasi. 

 

3.2 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 

kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan 

tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh 

data. 
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Dari rumusan di atas dapatlah kita tarik garis besar bahwa analisis data 

bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data. Data yang terkumpul 

banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan, komentar peneliti, dokumen 

berupa laporan, dan sebagainya. 

Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode 

pengumpulan data di atas, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis 

data tersebut dengan menggunakan analisis secara deskriptif-kualitatif. 

Analisis deskriptif-kualitatif merupakan suatu teknik yang 

menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah 

terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin 

aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran 

secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. 

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Profil Usaha Rental Mobil Tworent 

4.1.1 Sejarah Rental Mobil Tworent   

Usaha rental mobil tworent berdiri pada tahun 2005, salah satu 

bagian dari usaha rental mobil yang berdiri di kota Salatiga. Awal 

mulanya usaha ini didirikan oleh bapak Herman wahyudi, yang 

dahulunya berjalan sendiri saat mendirikan usaha rental mobil. 
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Bermodalkan dengan 2 unit mobil kijang LSX dan Daihatsu Xenia 

usaha rental ini mulai di jalankan secara perlahan yang tentunya target 

pertama adalah mencari konsumen sebanyak mungkin. 

Dengan menjunjung sebuah visi yaitu “Menjadikan Tworent car 

perusahaan yang terpercaya, maju, besar, modern, flexible, dan 

memberikan kepuasaan untuk pelanggan”, usaha rental mobil Tworent 

berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk customer dengan 

mengedepankan kepuasan bagi pelanggan. 

Sedangkan misi yang diusung oleh rental mobil Tworent yaitu 

mampu bersaing secara global berdasarkan kompetensi seperti 

pengadaan kendaraan, pengemudi dan pelayanan dengan standard 

pelayanan terbaik. 

Usaha rental mobil yang dikelola oleh bapak herman wahyudi ini 

mulai berkembang dengan bergabungnya beberapa orang teman dan 

saudara yang menjadi mitra kerjanya dalam menjalankan bisnis rental 

mobil. 
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Gambar 1. Struktur Organisasi Rental Mobil Tworent Setelah Bermitra Pada 

Tahun 2005 

Setelah melakukan investasi awal untuk usahanya, serta 

mendapatkan pangsa pasar yang cukup potensial karena terletak di area 

kampus Satya Wacana yang dominan mahasiswanya berasal dari luar 

jawa. Dengan berjalannya waktu usaha ini semakin berkembang 

dengan banyaknya permintaan untuk unit mobil yang disewa, maka 

bapak Herman memutuskan untuk mencari tambahan modal yang 

digunakan untuk menambah jumlah unit mobil yang di sewakan 

kepada customer. Pada tahun 2007, beliau kemudian memutuskan 

untuk mencari mitra bisnis yang memiliki beberapa unit mobil yang 

siap untuk di sewakan. Dengan masuknya beberapa mitra bisnis, 

Bapak Herman Wahyudi memutuskan untuk mengubah struktur 

organisasi rental mobil Tworent dengan melibatkan mitra bisnisnya 

untuk menjadi staff operasional, staff administrasi dan staff keuangan. 

Pemilik Utama 

Herman Wahyudi, SE 

Staff Operasional 

      Adi Prasetyo, SE 

Staff Administrasi 

       Agung Santoso 

Staff Keuangan 

     Yoni Andrian 
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Dengan bertambahnya mitra bisnis, rental mobil tworent semakin 

berkembang pesat. Tidak hanya dari segi permodalan dan tambahan 

armada namun rental mobil tworent diuntungkan dengan 

bertambahnya pangsa pasar yang didapatkan dari relasi yang dimiliki 

oleh mitra bisnisnya.Selain itu, rental mobil tworent juga diuntungkan 

dari segi non finansial yaitu dengan adanya jaminan kemanan mobil 

yang disewakan karena beberapa mitra bisnisnya berprofesi sebagai 

TNI dan polisi. 

Rental mobil Tworent mempekerjakan beberapa orang karyawan 

karena mitra bisnisnya juga memiliki pekerjaan lain sehingga tidak 

dapat bekerja secara total di rental mobil Tworent. Namun rental mobil 

Tworent selalu melakukan pertemuan rutin bersama seluruh mitra 

bisnisnya tiap bulannya untuk membahas perkembangan maupun 

kondisi keuangan rental mobil tworent. Pada tahun 2015 ini, usaha 

rental mobiltworent  memiliki struktur organisasi sebagai berikut: 
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Gambar 2. Struktur Organisasi Rental Mobil Tworent tahun 2015 

4.2 Gambaran Kemitraan Rental Mobil Tworent 

4.2.1 Gambaran Umum Mitra bisnis 

Responden dalam penelitian ini adalah pemilik usaha rental 

mobil Tworent yaitu Bapak Herman Wahyudi, SE. Selain itu dalam 

penelitian ini dilakukan juga wawancara dengan mitra bisnis rental 

mobil Tworent. Pengambilan data dilakukan dengan metode in-depth 

interview yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung kepada 

pemilik usaha dan mitra bisnis rental mobil Tworent. Lamanya waktu 

yang digunakan untuk wawancara kurang lebih 1 bulan yaitu mulai 

tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan 22 Februari 2015. Wawancara 

dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara yang telah 

Pemilik Utama 

Herman Wahyudi, SE 

Manajer Operasional 

Adi Prasetyo, SE 

Manajer Administrasi 

Agung Santoso 
Manajer Keuangan 

Yoni Andrian 

Staff Operasional 

M. Nur Hadi 

Staff Administrasi 

Anggit Rahardjo 

Staff Keuangan 

Anita Susilowati 
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dipersiapkan sebelumnya sebelum melakukan wawancara dengan 

informan. 

Gambaran umum tentang mitra diperoleh dari data diri yang di 

dapatkan dari wawancara yang dilakukan kepada pemilik dan mitra 

bisnis rental mobil Tworent yang meliputi jenis kelamin, usia, 

pendidikan terakhir, profesi, lama bermitra dan unit mobil yang 

dimiliki mitra bisnis usaha tersebut. Gambaran umum responden dapat 

dilihat dalam tabel-tabel berikut ini: 

Tabel 4.1 Karakteristik Mitra Bisnis 

Kriteria Keterangan Jumlah Persentase 

Jenis Kelamin 
a. Laki-laki 

b. Perempuan 

12 

3 

80 % 

20 % 

Usia 

a. 20 - 30 tahun 

b. 31 - 40 tahun 

c. 41 – 50 tahun 

d. > 50 tahun 

1 

2 

4 

8 

7% 

13% 

27% 

53% 

Pendidikan Terakhir 

a. SMA 

b. Diploma 

c. Sarjana 

d. Lainnya 

8 

2 

4 

1 

53% 

13% 

27% 

7% 

Profesi 

a. PNS 

b. Karyawan swasta 

c. Polisi 

d. TNI 

e. Wiraswasta 

4 

2 

2 

1 

6 

27% 

13% 

13% 

7% 

40% 

Lama Bermitra 

a. 0 – 1 tahun 

b. 1 – 3 tahun 

c. 3 – 5 tahun 

d. > 5 tahun 

1 

2 

5 

7 

7% 

13% 

33% 

47% 
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Jenis Mobil 

a. Kecil 

b. Sedang 

c. Besar 

5 

16 

4 

20% 

64% 

16% 

  Sumber: Data Primer yang diolah (2015) 
Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa dari mitra bisnis 

rental mobil yang dimiliki Tworent, 80% atau 12 responden berjenis 

kelamin laki-laki dan 20% atau 3 responden berjenis kelamin 

perempuan. Dengan demikian jumlah sampel terbanyak adalah 

berjenis kelamin laki-laki. Dilihat dari kriteria usia dapat diketahui 

bahwa responden yang berusia lebih sari 50 tahun sebanyak 8 orang 

atau 53% menjadi responden terbanyak dari kriteria usia. Sedangkan 

dari kriteria pendidikan responden terbanyak  diketahui bahwa dari 15 

responden, 27% atau 4responden berpendidikan terakhir setingkat 

Sarjana dan 53% atau 8responden berpendidikan terakhir setingkat 

SMA.Menurut kriteria profesi diketahui bahwa 40% atau 6 responden 

berprofesi sebagai wiraswasta, 27% atau 4 orang responden berprofesi 

sebagai PNS, sedangkan 13% atau 2 orang responden masing-masing 

berprofesi sebagai TNI dan polisi. Dilihat dari kriteria lama bermitra 

responden terbanyak 7 responden atau 47% telah bermita lebih dari 5 

tahuan dan 5 orang responden atau 33% telah bermitra selama 3-5 

tahun sehingga rata-rata mita bisnis rental mobil tworent telah bermitra 

lebih dari 3 tahun. 
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Pada tahun 2015 ini, rental mobil tworent telah memiliki mitra 

bisnis sebanyak 15 orang dengan latar belakang profesi yang 

bermacam-macam sehingga pangsa pasar yang didapatkan oleh rental 

mobil tworent tidak hanya dari kalangan mahasiswa namun bertambah 

dari beberapa instansi yang terkait dengan mitra bisnisnya yaitu dari 

PEMDA, PEMKOT, Instansi sekolah, instansi TNI, Polri dan 

masyarakat pada umumnya. Mitra bisnis yang bergabung dengan usaha 

rental mobil tworent adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.2 Mitra bisnis usaha rental mobil Tworent 

NO Nama Mitra Bisnis 
Lama 

Bermitra 

Jenis Mobil 
Posisi/Jabatan 

Kategori Jumlah 

1 Adi Prasetyo, SE 8 Sedang, Kecil 2 Manajer Operasional 

2 Agung Santoso 8 Sedang 3 Manajer Administrasi 

3 Yoni Adrian 7 Besar, Sedang 2 Manajer Keuangan 

4 M. Nur Hadi 8 Sedang 2 Staff Operasional 

5 Dyah 2 Kecil 1 Mitra Bisnis  

6 M. Khamid 2 Sedang 1 Mitra Bisnis 

7 Anita Susilowati 7 Kecil 2 Staff Keuangan 

  8 Andreas 1 Sedang 1 Mitra Bisnis 

9 Yogi Prasetyo 3 Sedang 1 Mitra Bisnis 

10 Giyarno 5 Sedang 1 Mitra Bisnis 

11 Giyanto 5 Sedang 1 Mitra Bisnis 

12 Anggit Rahardjo 6 Sedang 2 Staff Administrasi 

13 Dhani Wahab 5 Sedang 1 
Staff Kebersihan 

Mobil 

14 Winarno 5 Besar 1 Staff Bengkel 

Sumber: Data Primer yang diolah (2015) 
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4.2.2 Langkah- langkah Membangun Kemitraan Bisnis Rental Mobil 

Tworent 

Langkah-langkah pihak rental mobil Tworent dalam membangun 

proses kemitraan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Drucker 

(1996), yaitu proses awal bermitra adalah pengenalan masalah. Pihak 

rental mobil Tworent melakukan pengenalan masalah dengan calon 

bermitranya yaitu menjelaskan tentang kekurangan unit atau armada 

untuk disewakan. 

Langkah-langkah yang kedua adalah seleksi masalah, yaitu pihak 

rental mobil Tworent melakukan seleksi tentang apa sajakah masalah 

yang di alami rental mobil Tworent, anatara lain kekurangan unit, 

kekurangan pengawasan, persaingan sesame rental. Maka dari itu 

pihak rental mobil melakukan kemitraan untuk memperkuat aspek-

aspek tersebut. 

Langkah selanjutnya atau langkah yang ketiga adalah identifikasi 

calon mitra, hal ini hanya lebih membahas latar belakang calon mitra 

dan pihak rental mobil Tworent memiliki penilaian sendiri untuk calon 

mitra bisnisnya. Sebagian besar mitra bisnis rental mobil Tworent 

telah memiliki pekerjaan seperti wiraswasta, PNS, pagawai swasta, 

TNI, dan POLRI. Dengan mamadukan masing-masing latar belakang 

pekerjaan mitra bisnisnya diharapkan tercipta kondisi saling mengisi 

didalam proses bermitra. 
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Masuk langkah yang keempat dan kelima yaitu identifikasi peran 

sesama mitra dalam upaya mencapai tujuan dan menumbuhkan 

tanggung jawab untuk tujuan yang ingin dicapai semua anggota rental 

mobil Tworent. Sesama mitra yang bernaung didalam rental mobil 

Tworent harus memiliki tujuan yang sama dan tanggung jawab yang 

harus senantiasa dilakukan untuk semua mitra bisnis. 

Langkah selanjutnya atau langkah keenam adalah menyusun 

rencana kerja, pihak rental mobil Tworent memiliki rencana kerja 

bertahap di setiap bertambahnya usia rental mobil Tworent seperti 

halnya unit yang mampu bertambah, jenis mobil yang beragam dan 

standart pelayan meliputi kondisi mobil, keramahan, flexibilitas 

terhadap pelanggan dan keamanan untuk semua asset yang ada 

didalam rental mobil Tworent. 

Langkah yang terakhir adalah melakukan kegiatan sesuai rencana 

yang telah disepakati dan melakukan pemantauan serta evaluasi 

bersama, baik anatar pemilik usaha rental mobil Tworent dengan 

mitranya, atau antar sesame mitra agar tercipta kodisi yang diinginkan. 

4.2.3 Prinsip Kemitraan Bisnis Rental Mobil Tworent 

Prinsip kemitraan bisnis yang diusung oleh Bapak Herman 

wahyudi adalah kekeluargaan. Bapak Herman Wahyudi beranggapan 

bahwa jika memiliki banyak mitra bisnis akan semakin menambah 
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pelanggan yang didapat dari kenalan mitra bisnis tersebut. Dengan 

adanya banyak kenalan dari pelanggan maka pangsa pasar yang 

didapatkan oleh rental mobil Tworent akan semakin bertambah 

banyak, tidak hanya dari kalangan mahasiswa namun merambah ke 

beberapa instansi kepolisian, TNI, Pemkot, Pemda maupun instansi 

sekolah terkait. Dengan memiliki asas kekeluargaan, diharapkan rental 

mobil Tworent bertambah besar dari aspek permodalan, aspek pangsa 

pasar, aspek keamanan dengan prinsip maju bersama dan saling 

menguntungkan. 

Ditinjau dari aspek permodalan, rental mobil Tworent sesuai 

dengan prinsip yang dikemukakan oleh L. Marriotti. Dilihat dari 

prinsip pertama yaitu saling memerlukan, rental mobil Tworent yang 

didirikan oleh Bapak Herman wahyudi memerlukan tambahan mobil 

untuk dirental seiring dengan meningkatnya permintaan konsumen. 

Dengan adanya mitra bisnis yang juga memerlukan tambahan 

pendapatan yang digunakan untuk membayar cicilan mobil, maka 

prinsip saling memerlukan ini sesuai dengan rental mobil tworent yang 

membutuhkan tambahan armada mobil yang disewakan, di sisi lain 

mitra bisnis juga memerlukan tambahan pendapatan untuk membayar 

cicilan mobil. 
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Ditinjau dari prinsip yang kedua yaitu saling memperkuat, mitra 

bisnis yang berprofesi sebagai polisi maupun TNI dapat menambah 

keamanan armada mobil yang disewa oleh pelanggan.Bila terjadi 

tindakan penggelapan mobil yang dilakukan oleh konsumen maka 

mitra bisnis memiliki bantuan dari pihak kepolisian maupun TNI untuk 

membantu mencari mobil yang hilang.Kemudian dari aspek modal 

dengan adanya mitra yang bertambah, maka rental mobil Tworent 

memiliki armada yang lebih banyak dan rental mobil tworent semakin 

berkembang dan bertambah besar. 

Dilihat dari prinsip yang ketiga yaitu saling menguntungkan, 

rental mobil Tworent sesuai dengan prinsip ini. Mitra bisnis juga 

mendapat keuntungan dengan adanya tambahan pendapatan, 

sedangkan rental mobil Tworent mendapat keuntungan dengan 

tambahan modal, armada dan adanya keamanan yang lebih karena 

mitra yang berprofesi sebagai polisi dan TNI. 

Namun didalam keadaan sebenarnya tidak hanya mengacu 

terhadap prinsip yang dikemukakan oleh L. Marriotti (1999), hal yang 

lebih penting didalam prinsip kemitraan adalah prinsip kesetaraan, 

keterbukaan, dan manfaat bersama karena hal tersebut lebih mendasari 

bagi pemilik usaha dan seluruh mitra bisnis untuk selalu merasa setara, 
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memiliki jiwa keterbukaan didalam organisasi, dan azas manfaat 

bersama untuk meringankan pekerjaan. 

4.2.4 Pola Kemitraan Bisnis Rental Mobil Tworent 

Pola kemitraan yang terjalin pada bisnis rental mobil Tworent 

dapat digolongkan kedalam pola kemitraan dagang umum. Pada pola 

ini usaha rental mobil Tworent berperan sebagai usaha menengah yang 

memasarkan mobil yang dimiliki oleh mitra bisnisnya. Pola ini 

dilakukan dalam dunia bisnis atas dasar saling menguntungkan. 

Sebagai usaha yang memasarkan mobil mitra bisnis, rental mobil 

Tworent mendapatkan keuntungan dengan tambahan armada mobil 

yang dimiliki oleh mitra bisnisnya. Selain itu dengan adanya mitra 

bisnis makan rental mobil Tworent mendapatkan tambahan pangsa 

pasar yaitu para pelanggan yang dikenal oleh para mitra bisnisnya 

bahkan beberapa institusi pendidikan, kepolisian dan tentara karena 

beberapa mitra bisnis yang berprofesisebagai PNS, TNI maupun Polisi. 

Di lain pihak mitra bisnis juga mendapatkan keuntungan dengan 

adanya tambahan pemasukan yang diperoleh dari pihak rental mobil 

Tworent sebagai kompensasi atas tambahan armada mobil yang 

direntalkan.  

Dengan dasar kepercayaan (trust) maka kemitraan bisnis tersebut 

dapat terjalin dengan baik. Sebagai pihak usaha menengah yang 
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memasarkan mobil, pihak rental mobil Tworent juga bertanggung 

jawab atas manajemen usaha yang dilakukan. Rental mobil Tworent 

diwajibkan untuk memberikan laporan keuangan setiap bulannya 

kepada mitra bisnisnya.Selain itu pihak rental mobil Tworent juga 

bertanggung jawab atas perawatan mobil yang dimiliki oleh mitra 

bisnisnya. Dengan demikian, mitra bisnis dari pihak rental mobil 

tworent merasa lebih tenang dan memiliki kepercayaan atas kemitraan 

bisnis yang dijalankan. 

4.3 Masalah yang dihadapi rental mobil Tworent di Salatiga 

 Dengan berjalannya waktu, rental mobil Tworent mengalami beberapa 

masalah dalam perkembangan usahanya.Masalah tersebut berasal dari pihak 

internal rental mobil Tworent maupun pihak eksternal yaitu pelanggan. 

Masalah yang di hadapi rental mobil tworent dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.3 Masalah yang Dihadapi Rental Mobil Tworent 

Sumber 

Masalah 

Masalah Yang dihadapi Solusi 

Pihak Internal Adanya mitra bisnis yang memilih 

untuk mendirikan rental mobil 

sendiri. Hal tersebut dikarenakan 

mitra bisnis tersebut bekerja di luar 

kota sehingga ingin mencoba 

Mengenai pecah kongsi, pihak rental mobil 

tworent menyelesaikannya dengan cara 

kekeluargaan. Namun bila mitra bisnis 

tersebut keluar dari tworent dan mendirikan 

rental mobil sendiri maka di larang untuk 
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mendirikan rental mobil sendiri di 

luar kota Salatiga.  

 

 

 

 

Tidak adanya lembar tertulis atau 

pernyataan hitam di atas putih 

mengenai ketentuan yang berjalan. 

menggunakan nama tworent sebagai nama 

usahanya dan membatasi hubungan dengan 

mitra bisnis yang lain yang masih 

mendukung pihak rental mobil tworent. 

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh bapak 

Herman wahyudi, SE bahwa “rejeki sudah 

ada yang mengatur, kita tinggal berusaha 

menjalaninya.” 

Mengusung prinsip kekeluargaan namun 

harus tetap dijalankan secara formal. 

Eksternal Adanya penggelapan mobil yang 

dilakukan oleh pelanggan. 

Pelanggan tersebut biasanya 

melakukan penggadaian mobil 

kepada pihak ketiga sehingga pihak 

rental mobil Tworent harus mencari 

unit mobil yang digadaikan oleh 

konsumen.  

Tentang penggelapan unit mobil di tworent, 

maka pihak rental mobil tworent 

menyiasatinya dengan memasang alat 

pengaman berupa GPS. Selain itu bila terjadi 

penggelapan yang tidak terdeteksi melalui 

GPS, maka rental mobil tworent bekerjasama 

dengan mitranya yang berprofesi sebagai 

polisi maupun TNI untuk mencari mobil yang 

digelapkan dengan menghubungi rekan 

dengan profesi yang sama maupun 

menghubungi rekan yang berprofesi sebagai 

collector apabila melihat unit mobil yang 

digelapkan saat melintas dijalan ataupun 
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dijual kepada penadah. 

Kecelakaan yang dialami oleh 

konsumen ketika menyewa mobiol 

dari pihak Tworent. Kecelakaan 

tersebut ada yang bersifat berat 

maupun ringan.Sehingga rental 

mobil tworent mempekerjakan 

seorang mitra bisnis sebagai staff 

bengkel untuk mengecek dan 

memperbaiki mobil bila terjadi 

kecelakaan yang dialami oleh 

konsumen. 

 

 

Munculnya pesaing bisnis, yang 

dulunya merupakan termasuk mitra 

bisnis memutuskan keluar dan 

mendirikan rental mobil sendiri dan 

berakibat kurangnya konsumen 

Masalah yang kedua tentang kecelakaan yang 

di alami konsumen, baik kecelakaan besar 

ataupun kecelakaan kecil. Pihak rental mobil 

Tworent telah menyiasati hal tersebut dengan 

cara mengasuransikan semua unit mobil yang 

disewakan sehingga bila terjadi kecelakaan 

maka pihak rental mobil tidak perlu 

mengeluarkan biaya untuk memperbaiki unit 

mobil yang mengalami kecelakaan dan 

meminta ganti rugi dari pihak konsumen 

sesuai dengan biaya yang dikeluarkan pihak 

rental mobil tworent dalam memperbaikinya. 

 

Tworent car telah menyiasati hal ini dengan 

cara selalu menjaga standart pelayanan 

termasuk kondisi mobil, pelyanan, 

keramahan, dan bonus-bonus jam sewa mobil 

setelah melakukan beberapa kali transaksi 

sewa mobil (Flexibilitas) 

Sumber: Data Primer yang diolah tahun (2015) 

4.4    Pembahasan 

Usaha rental mobil Tworent berdiri dan berkembang dimulai dari 

sebuah peluang usaha akan kebutuhan sarana transportasi di Kota Salatiga. 
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Usaha yang didirikan oleh Bapak Herman Wahyudi dimulai pada tahun 

2005 dengan modal yang terbatas. Seiring dengan berkembangnya usaha 

tersebut Bapak Herman Wahyudi menyiasatinya dengan mencari mitra 

bisnis dengan mengusung sebuah asas saling percaya. Kepercayaan 

merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah komitmen bisnis. Sistem 

trust ini yang mendasari kepercayaan antar pemilik usaha yang bekerja sama 

dalam usaha rental mobil “Tworent”. Dengan adanya mitra bisnis dalam 

menjalankan usaha, maka usaha yang diajalankan akan mendapatkan 

tambahan modal dalam menambah armada dalam usaha rental mobil 

“Tworent”. 

Mitra bisnis yang berasal dari beberapa teman yang memiliki unit 

mobil untuk disewakan semakin berkembang pesat dan menambah pangsa 

pasar yang dimiliki usaha tersebut.Dengan adanya mitra bisnis pada usaha 

rental mobil Tworent maka semakin memperkuat usaha baik dari aspek 

permodalan maupun dari aspek non finansial. Pihak rental mobil Tworent 

memiliki proses atau lamhkah-langkah dalam membangun kemitraan, proses 

kemitraan yang dilakukan rental mobil Tworent sesuai dengan teori yang 

kemukakan Drucker (1996) yairu pengenalan masalah, seleksi masalah, 

indetifikasi calon mitra bisnis, identifikasi peran untuk menjaga kemitraan 

dan tanggung jawab bersama, menyusun rencana kerja, dan melakukan 

evaluasi bersama. 
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Ditinjau dari aspek permodalan, rental mobil Tworent sesuai dengan 

prinsip yang dikemukakan oleh L. Marriotti (1999). Dilihat dari prinsip 

pertama yaitu saling memerlukan, rental mobil Tworent yang didirikan oleh 

Bapak Herman wahyudi memerlukan tambahan mobil untuk dirental seiring 

dengan meningkatnya permintaan konsumen. 

Ditinjau dari prinsip yang kedua yaitu saling memperkuat, mitra 

bisnis yang berprofesi sebagai polisi maupun TNI dapat menambah 

keamanan armada mobil yang disewa oleh pelanggan. Bila terjadi tindakan 

penggelapan mobil yang dilakukan oleh konsumen maka mitra bisnis 

memiliki bantuan dari pihak kepolisian maupun TNI untuk membantu 

mencari mobil yang hilang. 

Dilihat dari prinsip yang ketiga yaitu saling menguntungkan, rental 

mobil Tworent sesuai dengan prinsip ini. Prinsip yang ditemukan adalah 

Trust, yaitu merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah komitmen, dan 

komitmen akan mempunyai arti jika dapat terwujud. Trust dan komitmen 

merupakan hasil pengembangan dari hubungan kolaboratif antara dua 

individu yakni pemilik usaha dan mitra bisnis.  Mitra bisnis juga mendapat 

keuntungan dengan adanya tambahan pendapatan, sedangkan rental mobil 

Tworent mendapat keuntungan dengan tambahan modal, armada dan adanya 

keamanan yang lebih karena mitra yang berprofesi sebagai polisi dan TNI. 
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Pola kemitraan yang terjalin pada bisnis rental mobil Tworent dapat 

digolongkan kedalam pola kemitraan dagang umum. Pada pola ini usaha 

rental mobil Tworent berperan sebagai usaha menengah yang memasarkan 

mobil yang dimiliki oleh mitra bisnisnya. Pola ini dilakukan dalam dunia 

bisnis atas dasar saling menguntungkan.Sebagai usaha yang memasarkan 

mobil mitra bisnis, rental mobil Tworent mendapatkan keuntungan dengan 

tambahan armada mobil yang dimiliki oleh mitra bisnisnya. Dilain pihak 

mitra bisnis juga mendapatkan keuntungan dengan adanya tambahan 

pemasukan yang diperoleh dari pihak rental mobil Tworent sebagai 

kompensasi atas tambahan armada mobil yang direntalkan. 

Masalah yang dihadapi oleh rental mobil tworent terdiri dari dari 

masalah internal dan eksternal. Dalam masalah internal ada beberapa yang 

keluar dari kemitraan karena ingin mendirikan usaha rental mobil sendiri 

dan tidak adanya kertas kerja hitam di atas putih yang membuat kemitraan 

ini dirasa kurang formal. Sedangkan untuk masalah eksternalnya muncul 

dari pelanggan yaitu penggelapan unit mobil dan kecelakaan yang dialami 

oleh pelanggan. 
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V. PENUTUP 

5.1. Kesimpulan persoalan 

1. Langkah- langkah pihak rental mobil tworent dalam membangun 

kemitraan di dasarkan dengan pesatnya permintaan akan kebutuhan 

rental mobil. Unit yang selalu kekurangan dan resiko yang ditanggung 

sendiri. Maka Tworent lebih mengandalkan kemitraan dengan 

mengajak teman dekat dan kerabat untuk bergabung, selain menambah 

jumlah unit, resiko yang ditanggung juga semakin sedikit. Kemitraan 

tersebut diawali dengan pengenalan masalah, seleksi masalah, 

indetifikasi calon mitra bisnis, identifikasi peran untuk menjaga 

kemitraan dan tanggung jawab bersama, menyusun rencana kerja, dan 

melakukan evaluasi bersama. 

2. Prinsip kemitraan bisnis yang diusung oleh pihak rental mobil tworent 

adalah kekeluargaan. Rental mobil tworent beranggapan bahwa jika 

memiliki banyak mitra bisnis akan semakin menambah pelanggan 

yang didapat dari kenalan mitra bisnis tersebut dan akan semakin 

memperluas pangsa pasarnya. 

3. Pola kemitraan yang terjalin pada bisnis rental mobil Tworent 

digolongkan kedalam pola kemitraan dagang umum. Pada pola ini 

usaha rental mobil Tworent berperan sebagai usaha menengah yang 
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memasarkan mobil yang dimiliki oleh mitra bisnisnya. Pola ini 

dilakukan dalam dunia bisnis atas dasar saling menguntungkan baik 

untuk pemilik usaha ataupun mitra bisnisnya. 

4. Masalah yang dihadapi oleh rental mobil tworent terdiri dari dari 

masalah internal dan eksternal. Dalam masalah internal ada beberapa 

yang keluar dari kemitraan karena ingin mendirikan usaha rental mobil 

sendiri dan tidak adanya kertas kerja hitam di atas putih yang membuat 

kemitraan ini dirasa kurang formal. Sedangkan untuk masalah 

eksternalnya muncul dari pelanggan yaitu penggelapan unit mobil dan 

kecelakaan yang dialami oleh pelanggan. 

5.2. Implikasi teoritis dan terapan 

5.2.1 Implikasi teoritis 

Tworent lebih mengandalkan kemitraan dengan mengajak teman 

dekat dan kerabat. Berawal dengan prinsip kemitraan, Tworent 

kemudian lebih mengutamakan kepercayaan yang didasari dengan 

kekeluargaan. 

5.2.2 Implikasi terapan 

Rental mobil Tworent memiliki prinsip kemitraan yang 

berdasarkan kekeluargan dan kepercayaan. Namun proses tersebut 
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harus dilakukan dengan formal dan tersetruktur untuk kelancaran dan 

kemudahan bisnis yang dijalankan. 

5.3. Keterbatasan dan masukan penelitian 

Keterbatasan yang dialami oleh peneliti adalah pada saat penelitian 

dilakukan, peneliti tidak melakukan wawancara secara terperinci terhadap 

responden penelitian dan waktu wawancara yang singkat dengan pemilik 

usaha.Sehingga banyak informasi yang diperoleh oleh peneliti kurang 

lengkap. 
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LAMPIRAN DAFTAR PERTANYAAN 

1. Bagaimana awal mula rental mobil tworent bias berdiri? 

2. Awal mula terbentuknya kemitraan didalam rental mobil tworent? 

3. Apa pentingnya kemitraan didalam sebuah bisnis rental mobil? 

4. Apa sajakah keuntungan yang didapat dalam menjalankan usaha rental rental 

mobil dengan cara mengandalkan kemitraan? 

5. Kemudian kerugiannya dengan mengandalkan kemitraan? 

6. Apakah ada paguyuban yang menaungi rental mobil di kota Salatiga? 

7. Perlukah hitam diatas putih untuk awal mula bergabungnya suatu individu 

kedalam rental mobil tworent? 

8. Kenapa kemitraan rental mobil tworent bias terpecah dan para anggota lebih 

memilih mendirikan rental mobil sendiri? 

9. Dan apa yang membuat sebagian anggota lebih memilih bertahan di tworent? 

10. Apakah timbul permasalahan di sesame rental mobil di kota Salatiga? 

11. Adakah ijin khusus dari pemerintah setempat untuk mendirikan suatu uasaha rental 

mobil? 


