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BAB IV 

DESKRIPSI UMUM OBYEK PENELITIAN 

4.1 Sejarah dan Perkembangan Save Your Sneakers 

Save Your Sneakers adalah jasa cuci sepatu berbasis preium. 

Awal mula berdirinya Save Your Sneakers yaitu pada 1 desember 

2013. Save Your Sneakers adalah jasa cuci sepatu berbasis premium 

pertama kali di kota Malang. Pemilik Save Your Sneakers bernama 

Eric Caesar berkelahiran 31 mei 1995 Malang.  

Remaja asli kota malang ini salah satu anggota komunitas 

sepatu di Malang yaitu Indonesian Sneakers Team, Vans Head 

Indonesia, 3 foil Indonosia. Eric mempunyai hobi yaitu 

mengkoleksi sepatu bermerk yang harganya tidak murah. Ia 

membeli sepatu-sepatu bermerk dan mahal itu menyisihkan sedikit 

dari hasil kerjanya. Maka dari itu Eric sangat-sangat merawat 

sepatunya karena dari segi harga dan koleksi yang tidak mudah 

didapatkannya.  

Awal mula pada bulan November 2013 Eric Caesar 

mengalami kebingungan untuk mencuci atau merawat sepatu nya 

yang bermerk itu. Pada saat  itu tidak ada jasa cuci sepatu dengan 

baik dan benar. Adapun jasa cuci sepatu tetapi di tempat cuci 

pakaian, yang dimana cara mencuci sepatu disamakan dengan 

mencuci baju, padahal seharusnya adanya perbedaan mencuci baju 

dan sepatu.  
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Pada waktu itu pemiliki Save Your Sneakers yang bernama 

Eric Caesar ini mencari tahu bagaimana cara mencuci sepatu yang 

benar melalui internet. Eric menemukan satu-satunya cara mencuci 

sepatu yang benar. Jashon Mark, adalah produk satu-satunya sabun 

cuci sepatu yang aman digunakan untuk material sepatu. Tidak 

membutuhkan waktu lama untuk memesan sabun cuci sepatu Jason 

Mark yang berasal dari Amerika Serikat itu yang harganya 

dibandrol dengan harga 500.000. 

Eric Caesar memulai mencuci sepatunya sendiri yang 

bermerk nike roshe run bermotif doren. Setelah mencuci salah satu 

koleksi sepatunya, Eric secara tiba-tiba memposting foto sebelum 

dan sesudah mencuci sepatunya keakun twitter pribadinya yaitu 

@ericaesar95. Setelah postingan foto sepatu itu tidak lama 

mendapatkan repon yang positif dari teman-teman sebaya Eric 

yang gemar/hobi mengkoleksi sepatu bermerk dengan harga yang 

tidak murah. 

Disinilah inisiatif berbisnisnya muncul untuk membuka 

bisnis jasa cuci sepatu premium. Eric Caesar memilih nama Save 

Your Sneakers secara spontan, yang dapat diartikan yaitu rawatlah 

sepatumu. Pada saat itu eric membandrol harga sepasang sepatu 

dengan harga 10.000. Seiring berjalannya waktu dan seringnya 

Eric memposting hasil cucian sepatu keakun twitter pribadinya dan 

twitter Save Your Sneakers yang memiliki nama @sys_wash 
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banyak teman-temannya yang mengetahui dan meminta Eric untuk 

membersihkan sepatunya. 

Berjalan kurang lebih 3 bulan Eric mencuci sepatu teman-

temannya di halaman teras rumahnya karena tidak memiliki toko. 

Setiap hari sekitar 3-5 pasang sepatu yang di bersihkan. Semakin 

banyak pesanan yang masuk, Eric mengajak teman sebayannya 

untuk kerja memberishkan sepatu.  

Pada bulan Maret 2014 Eric memutuskan untuk sewa toko 

bersama temannya yang lokasinya berada di Jalan Soekarno Hatta 

D 413 Mojolangu Malang. Sewa toko dengan temannya yang 

mempunyai usaha di bidang clothing yang mempunyai brand 

virtual merch. Tidak begitu lama Save Your Sneakers pindah 

tempat di pertokoan ruko ditas yang berletak di Jalan MT.Haryono. 

Pada bulan November dibukalah toko baru Save Your Sneakers. 

Pada saat itu Save Your Sneakers membuat rekor dengan mencuci 

1000 pasang sepatu secara gratis.  

Disinilah awal mula Save Your Sneakers mulai di kenal 

banyak orang khususnya di kota Malang. Di akhir tahun 2014 itu 

Eric Caesar telah mempunyai 3 pegawai untuk membantunya 

mengerjakan sepatu-sepatu pelanggannya. Setiap hari hampir 25-

50 pasang sepatu yang masuk dan yang harus dikerjakan.  

Awal 2015 Save Your Sneakers membuka cabang di 

daerah sawojajar, agar menjangkau konsumen yang lokasinya jauh 

dari ruko ditas toko pusat. Dengan memiliki 2 toko di dalam satu 
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kota Malang, Save Your Sneakers memiliki lebih dari 1000 

konsumen di kota malang. Konsumen yang dimiliki Save Your 

Sneakers dari berbagai kalangan dan daerah. Mulai anak muda 

hingga orang dewasa, untuk wilayah konsumen yang dimiliki, 

mulai Malang, Surabaya, Kediri, Blitar, Solo, Yogyakarta, 

Semarang, Jakarta, Bandaung, Medan, Makasar, Manado, hingga 

Indonesia bagian timur. Tidak memungkiri konsumen save your 

sneaker sudah melebar ke luar negri yaitu, Singapore, Malaysia, 

Jepang, Belanda, Mesir dan Cina 

Berjalanya waktu di awal tahun 2017 Save your sneaker 

berpindah toko di Jalan Kalpataru no 119 Malang. Disini Save Your 

Sneakers mendirikan toko sendiri dan memiliki 7 karyawan. Pada 

tahun ini. Tidak lama Save Your Sneakers membuka cabang di kota 

Solo jawa tengah, karena permintaan dari konsumen daerah jawa 

tengah cukup banyak. Di kota solo save your sneaker memiliki 3 

karyawan. Seiring berjalannya waktu save your sneaker membuka 

cabang  toko di kota Malang yaitu di Jalan Retawu no. 1. Berjarak 

sekitar 3 bulan Save Your Sneakers membuka 2 cabang sekaligus 

di kota Surabaya. Hal ini memudahkan konsumen yang ingin 

mencucikan sepatunya di toko terdekat dengan wilayah konsumen.  

Di pertangahan tahun 2017 mulailah bermunculan 

kompetitor-kompetitor bisnis yang bergelut sama di bidang jasa 

cuci sepatu. Hal ini menimbulkan persaingan ketat terhadap 

persaingan di dalam bidang jasa cuci sepatu. 
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Save Your Sneakers selalu melakukan inovasi di setiap 

perjalanannya, inovasi yang di buat yaitu Save Your Sneakers tidak 

hanyak mencuci sepatu, melainkan menerima cuci tas, topi dan 

dompet. Selain mencuci, Save Your Sneakers memiliki banyak 

pelayanan yang diberikan ke konsumen yaitu recolour, 

unyellowing, repair, fast cleaning dan juga one day service, 

delivery pick up. Hal ini menjadikan Save Your Sneakers tetap di 

minati oleh konsumennya 

Konsep yang di bangun oleh Save Your Sneakers sendiri 

dari dulu berdiri hingga sekarang tidak hanya melayani 

pembenahan sepatu saja melainkan juga edukasi kepada 

masyarakat luas. Jadi selain melayani perbersihan dan reparasi 

sepatu Save Your Sneakers juga selalu secara berkala memeberikan 

tips dan trik bagaimana cara merawat dan menyimpan sepatu 

dengan cara yang benar. Setiap kesempatan Save Your 

Sneakers juga sering di undang untuk menghadiri berbagai acara, 

workshop ataupun komunitas bahkan acara komersil sekalipun. 

Berikut ini Sejumlah Achievement yang telah Save Your 

Sneakers raih: 

 Jasa cuci premium sepatu pertama di Kota Malang dan 

pelopor jasa yang sama di Malang 

 Diundang oleh PT.Sampoerna Tbk. Sebagai pengisi di 

sejumlah agenda acara (A-zone & Sounsations) disejumlah 

daerah di Jawa Timur. 
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 Talkshow di beberapa radio di antaranya Elfara FM 

 Menjadi ekslusif partner dari AIESEC Universitas 

Brawijaya Malang. 

 Diliput beberapa media, baik cetak ,elektronik maupun 

online di antaranya Jawa Pos, JTV, Malang Times, Radar, 

Mave Megazine, Ikabamagz dan masih banyak lagi. 

 Menjadi pengisi workshop di acara besar yaitu kickfest 

2017 

Saat ini Save Your Sneakers sedang mempunyai rencana 

untuk membuka toko di negara gajah putih yaitu Thailand dan 

juga di Australia. Hal ini menjadikan Save Your Sneakers tetap 

mengepakan sayapnya untuk terus eksistensi didalam bidang 

jasa merawat sepatu, tas, topi dan dompet.  

Total konsumen yang dimiliki Save Your Sneakers 

sekarang kurang lebih 10.000 dan telah mencuci lebih dari 

500.000 pasang sepatu. Sepatu yang dikerjakan banyak 

macamnya, dari yang berharga 50.000 hingga 50.000.000. 

Setiap pelayanan yang diberikan Save Your Sneakers dari dulu 

hingga sekarang selalu memberikan garansi terhadap 

konsumen. 
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4.2 Visi dan Misi Save Your Sneakers 

1. Misi 

Save Your Sneakers memiliki beberapa misi dalam 

usahanya yaitu memberi kemudahan untuk sepatu, tas, topi 

dan dompet yang kotor dan rusak terlihat seperti baru. 

Merawat semua sepatu, tas, topi dan dompet. Adapun 

memberi edukasi kepada masyarakat tentang cara merawat 

sepatu, tas, topi dan dompet. 

2. Visi 

Peduli dengan sepatu, tas, topi dan dompet agar memiliki 

jangka waktu pemakaian yang lama dan selalu terawatt 

4.3 Struktur Organisasi Save Your Sneakers 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Save Your 

Sneakers 

1. Pemilik Toko / Owner 

Pemilik Toko / 

Owner 

Manager 

Keuangan 
Spv Kepala Teknis 

Karyawan 
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Pemilik toko / owner bertanggung jawab atas semua 

kendali atau semua kegiatan oprasional yang ada di toko  

2. Manager Keuangan 

Bertanggung jawab atas segala aktivitas keuangan, 

tugas utama dari jabatan ini yaitu melakukan pengaturan 

transaksi keuangan dan serta membuat laporan keuangan 

3. Supervisor 

Bagian ini supervisor mempunyai tugas untuk 

mengecek kinerja karyawan dan juga mempunyai tanggung 

jawab pengadaan barang oprasional kerja 

 

4. Kepala teknisi 

Bertanggung jawab atas segala keluar masuk 

sepatu, tas, topi dan dompet yang ada di setiap harinya, dan 

bertanggung jawab dengan segala alat dan bahan untuk 

oprasional kerja 

5. Karyawan 

Banyak beberapa bagian di posisi karyawan ini, diantara 

 Sneacker Tech 

Bagian ini bertanggung jawab untuk mencuci sepatu, topi, 

tas dan dompet 

 Admin 

Bagian ini bertanggung jawab untuk melayani orang ketika 

hendak menaruh dan memberikan sepatu pelanggan 
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 Finishing/Detailing Tech 

Bagian ini bertanggung jawab melakukan pengecekan 

sepatu, topi, tas dan dompet  

 Recolor Tech 

Bagian ini bertanggung jawab dalam hal pewarnaan sepatu 

yang sudah pudar  

 Custom Tech 

Bagian ini bertanggung jawab dalam hal memodifikasi 

sepatu sesuai keinginan konsumen 

 Kurir 

Bagian ini bertugas untuk mengantarkan sepatu dan 

mengambil sepatu di tempat konsumen. 

4.4 Lokasi Save Your Sneakers 

Nama   : Save Your Sneakers 

Alamat   : Jl. Kalataru No. 119 Kota 

Malang 

Website  : www.saveyoursneakers.com 

Instagram  : saveyoursneakers.id 

Kontak   : 08970413655 

 

4.5 Fasilitas Save Your Sneakers 

Save Your Sneakers mempunyai banyak sekali fasilitas yang 

dimilikinya guna untuk memuaskan pelanggannya agar tetap 

senantiasa kembali mencucikan sepatu, topi, tas , dompet di 

http://www.saveyoursneakers.com/
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tempatnya. Fasilitas yang di berikan oleh Save Your Sneakers 

kepada konsumennya ada beberapa jenis, diantara yaitu adanya 

fasilitas toko yang berstandart ruangan ber-ac dan juga bersih dan 

nyaman untuk konsumen. Garansi di setiap pengerjaan sepatu 

selama 2-7 hari guna untuk konsumen agar tidak kecewa. Adanya 

gratis antar jemput sepatu konsumen, hal ini sangat memanjakan 

konsumen untuk melakukan kegiatan mencuci sepatu di tempat 

Save Your Sneakers. 

4.6 Daftar dan Harga Perawatan Save Your Sneakers 

Gambar 4.2 Daftar dan Harga Perawatan Save Your Sneakers  

 
Sumber: Data pricelist dari Save Your Sneakers 


