
 
 
 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Kota Malang merupakan salah satu daerah otonom dan merupakan kota 

besar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Jumlah penduduk kota Malang 

pada tahun April 2016 mencapai 887.443.000 jiwa. Badan Pusat Statistik (BPS) 

Kota Malang mencatat bahwa angka kependudukan di Kota Malang usia 0-14 tahun 

juga cukup besar mencapai 18.800.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1.1 : Jumlah Kependudukan Kota Malang Tahun 2016 
Sumber : www.malangkota.bps.go.id (data diolah), 2016 

Banyaknya jumlah anak di kota Malang menunjukkan bahwa kebutuhan 

pakaian anak-anak cukup besar. Kebutuhan penggunaan pakaian baju anak lebih 

besar dari orang dewasa. Berdasarkan wawancara singkat peneliti orang dewasa 

dalam sehari hanya mengganti pakaian sekitar 1-2 kali, sedangkan  anak cenderung 

mengganti pakaian mencapai 3-5 kali dalam sehari.  



 
 
 
 

Kebutuhan pemakaian harian pakaian pada anak yang lebih tinggi dari 

orang dewasa ini membuka peluang usaha bagi produsen untuk memproduksi 

pakaian anak-anak.  Kemenperin (Kementrian Perindustrian Indonesia) mencatat 

adanya kenaikan investasi pada industri pakaian. Investasi pada pakaian tahun 2014 

sebesar 326,8 miliar Rupiah dan investasi meningkat pada tahun 2015 menjadi 

455,1 miliar Rupiah atau peningkatan sebesar 25,4% dari tahun 2014. Pada grafik 

1.2 menunjukkan adanya kenaikan investasi pada industri pakaian. 

Pada grafik 1.2 menunjukkan adanya peluang usaha di bidang industri 

pakaian.  Pakaian kini bukan hanya menjadi sekedar kebutuhan saja. Namun 

pakaian kini juga digunakan sebagai fashion atau sebagai dandanan diri. Fashion 

membantu anak untuk berani tampil beda. Pilihan gaya yang diperkenalkan kepada 

anak sejak dini membentuk kepribadian positif. Misalnya, kepercayaan diri dalam 

berkreasi dengan busana anak berani tampil beda tidak seragam dengan anak-anak 

lain. Kemudian, dampak pada kepribadian anak adalah anak mampu berpikir 

kreatif. 
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Grafik 1.2: Grafik investasi pada industri pakaian di Indonesia tahun 2014-2015 (data diolah)  

Sumber: www.kemenperin.go.id, 2015 

 

 

http://www.kemenperin.go.id/


 
 
 
 

"Melalui fashion, anak terangsang untuk berpikir out of the box, berani 

berkreasi, tidak merasa harus sama dengan teman-temannya. Jika pola pikir 

seperti ini terbangun sejak dini, harapannya saat dewasa nanti ia tumbuh 

mandiri, lebih kreatif dan tidak terjebak di jalur aman,"(Isni, 2011, 

kompas.com, diakses tanggal 9 Agustus 2016) 

Berdasarkan pendapat Isni yang dikutip dari kompas.com, menunjukkan 

bahwa penggunaan pakaian anak tidak hanya digunakan untuk kebutuhan dasar 

(untuk menutupi badan), tetapi juga untuk fashion dan membentuk kepribadian 

anak.  Melihat peluang usaha yang cukup besar pada industri pakaian, maka 

didirikan usaha yang bernama Baby Castle pada 14 Februari 2014. Baby Castle 

merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan pakaian anak.  

“Banyak orang Indonesia yang lebih suka berbelanja pakaian anak-anak ke 

luar negeri. Para orang kaya ini mengeluh, jumlah merek pakaian anak-anak 

yang beredar di Indonesia tak begitu banyak, terutama jika dibandingkan 

dengan baju orang dewasa bermerek.” (Olivia, 2012, swa.co.id, diakses 

tanggal 9 Agustus 2016) 

 

Berdasarkan pernyataan dari Olivia yang dikutip dari swa.co.id, 

menunjukkan bahwa pakaian anak-anak branded di Indonesia tidak begitu banyak, 

terutama dibandingkan dengan baju orang dewasa branded. Baby Castle hadir 

sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Baby Castle menjual pakaian anak-anak 

sisa ekspor branded seperti Baby Gap, Circo, Carter’s, Oshkosh, Faded Glory, 

Jumping Beans. Produk yang Baby Castle tawarkan kepada konsumen adalah 

pakaian anak laki-laki dan perempuan yaitu atasan, bawahan, dan dress, mulai dari 

usia 6 bulan sampai 12 tahun. 

Penjualan Baby Castle dilakukan secara online dan offline (penjualan 

personal, reseller dan distributor). Promosi yang telah dilakukan Baby Castle 

dalam penjualan produk yaitu untuk online melalui media sosial seperti di Web, 



 
 
 
 

BBM, Facebook, dan Instagram, Baby Castle memberikan diskon produk, dan 

penawaran-penawaran lainnya. Target pasar yang dituju adalah masyarakat 

menengah di wilayah Surabaya, Banyuwangi, Malang, Jakarta, dan Kalimantan. 

Baby Castle dalam melakukan penjualan secara offline dengan menggelar produk 

di lokasi berjualan umum serta mengikuti beberapa Bazaar. Secara offline Baby 

Castle menggunakan konsep “garage sale” sehingga menarik perhatian 

pengunjung di lokasi yang didatangi. Reseller melakukan promosi lewat 

pembicaraan dari reseller ke konsumen (ibu-ibu) maupun melalui sebuah arisan di 

daerah reseller tersebut sehingga konsumen yang telah membeli dan puas akan 

produk Baby Castle akan membeli kembali dan tidak menutup kemungkinan juga 

menjadi reseller Baby Castle.  

Berikut lampiran data penjualan Baby Castle Semester tiga sampai dengan 

Semester enam : 
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Grafik 1.3: Penjualan dan pembelian Baby Castle Semester 3-Semester 6 

Sumber: data internal perusahaan , 2014 - 2016 



 
 
 
 

Berdasarkan grafik 1.3 dapat dilihat bahwa pertumbuhan penjualan dan 

pembelian Baby Castle selama September 2014 sampai dengan Agustus 2016 

mengalami peningkatan.  Penjualan besar Baby Castle juga dibantu oleh tiga 

distributor yang berada di Kalimantan. Distributor Baby Castle di Kalimantan 

sudah mencapai tiga toko dan rutin membeli barang Baby Castle. Penjualan yang 

terus meningkat dan jumlah anak-anak di Kota Malang jumlahnya cukup besar, 

timbul pemikiran untuk membuka toko di Kota Malang. Namun konsumen Baby 

Castle yang membeli secara langsung sering memberi masukan untuk membuka 

toko yaitu Ibu Dina (salah satu konsumen Baby Castle). Akibat Penjualan Baby 

Castle yang terus meningkat dan peluang jumlah anak di Kota Malang besar masih 

maka membuka toko menjadi peluang Baby Castle untuk memperbesar bisnis. 

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dikaji lebih lanjut untuk meyakinkan 

bahwa bisnis membuka Toko di Kota Malang itu menguntungkan, maka diperlukan 

studi penelitian yang berjudul “Studi Kelayakan Bisnis Baby Castle di Malang Kota 

Jalan Raung 4 Kecamatan Klojen, Oro-oro Dowo“ 

1.2  Perumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah “Apakah Baby Castle layak untuk 

membuka toko di Jalan Raung 4 Kecamatan Klojen, Oro-oro Dowo, Malang? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan bisnis Baby 

Castle untuk melakukan ekspansi di Jalan Raung 4 Kecamatan Klojen, Oro-oro 

Dowo, Malang. 



 
 
 
 

1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut : 

a. Bagi peneliti.             

Agar penelitian dapat memberikan proyeksi dan motivasi untuk membuka 

toko di Kota Malang serta dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa, 

dan dosen Universitas untuk mengembangkan bisnis. 

b. Bagi pembaca.                         

Agar penelitan dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis dan 

menambah wawasan bagi pembaca. 

c. Bagi Perusahaan                

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemilik untuk mengambil 

keputusan yang tepat dalam perencanaan bisnis. 

1.5  Lingkup Permasalahan 

Peneliti akan membatasi penelitian ini yang terdiri dari : 

1. Penelitian ini hanya akan dibatasi untuk studi kelayakan bisnis usaha Baby 

Castle dengan meninjau aspek pasar di kota Malang, aspek pemasaran, 

aspek teknis, aspek manajemen dan sumber daya manusia, dan aspek 

keuangan. 

2. Data histori perusahaan bulan September 2014 sampai dengan bulan 

Agustus 2016 

3. Proyeksi keuangan Baby Castle dimulai pada tahun 2017, 2018 dan 2019.



 
 

 


