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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang  

       Surabaya sebagai Ibukota Jawa Timur sekaligus kota terbesar kedua di 

Indonesia. Sejarah Surabaya berkaitan erat dengan aktivitas perdagangan. 

Secara geografis Surabaya memang diciptakan sebagai kota dagang dan 

pelabuhan. Surabaya merupakan pelabuhan gerbang utama Kerajaan Majapahit. 

Letaknya yang strategis dipesisir utara Pulau Jawa membuatnya berkembang 

menjadi sebuah kota pelabuhan penting pada zaman Majapahit pada abad ke-

14. 

Pada masa kolonial Belanda, letak geografis Surabaya yang sangat 

strategis membuat pemerintah Kolonial Belanda pada abad ke-19, 

memposisikannya sebagai pelabuhan utama yang berperan sebagai collecting 

centers dari rangkaian terakhir kegiatan pengumpulan hasil produksi perkebunan 

di ujung Timur Pulau Jawa, yang ada di daerah pedalaman untuk diekspor ke 

Eropa. Sejak saat itu, Surabaya kemudian dikenal sebagai pintu gerbang 

perdagangan penting bagi wilayah Asia-Eropa dan kini Indonesia Timur. Oleh 

karena itu Surabaya banyak dikunjungi oleh pebisnis lokal maupun internasional. 

Dengan jumlah penduduk yang mencapai sekitar 3.110.187 jiwa di tahun 

2012, kota Surabaya berkembang sebagai kota Metropolitan. Posisi strategis 

Surabaya sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat membuatnya selalu 

dinamis adapun Sebagian besar masyarakat Surabaya adalah orang Surabaya 

asli dan orang Madura.  
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Dikarenakan sering dikunjungi oleh para wisatawan dan pebisnis dari luar 

kota Surabaya, kota ini menjadi kota multi etnis yang kaya budaya. Beragam 

etnis dapat ditemui di Surabaya, seperti etnis Melayu, Cina, India, Arab, dan 

Eropa. Etnis Nusantara pun dapat dijumpai, seperti Madura, Sunda, Batak, 

Kalimantan, Bali, Sulawesi yang membaur baik dengan penduduk asli Surabaya 

membentuk pluralisme budaya yang selanjutnya menjadi ciri khas kota 

Surabaya.  

Surabaya adalah salah satu kota besar di Indonesia yang mempunyai 

aktivitas ekonomi yang cukup dinamis. Berdasarkan berita yang dimuat di 

salah satu surat kabar online, pertumbuhan ekonomi kota Surabaya pada 

tahun 2012 mencapai 7,6%. Berikut adalah kutipan yang menyatakan besaran 

laju pertumbuhan ekonomi kota Surabaya.  

“Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Surabaya, Jamhadi, 

mengatakan, pertumbuhan ekonomi di Surabaya pada 2012 mencapai 7,6% 

atau lebih baik daripada Jawa Timur ataupun nasional.” (koran-

sindo.com.2013) 

Sebagai pusat bisnis, perdagangan, industri dan pendidikan di wilayah 

kawasan Indonesia timur, Surabaya seakan tidak pernah sepi dari aktifitas 

perekonomian layaknya kota metropolitan. Membaiknya kondisi perekonomian di 

Jawa Timur juga memacu pertumbuhan bisnis properti, terutama di Surabaya, 

sebagai pusat pemerintahan provinsi.  

Pertumbuhan bisnis properti di kota Surabaya didukung pula oleh 

program pembangunan dan pengembangan infrastruktur dan pembebasan lahan 

baru. Salah satu pengembangan yang terbaru di Surabaya adalah dibukanya 

akses Middle East Ring Road (MERR IIC) di kawasan Surabaya timur pada 
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tahun 2012. Kawasan tersebut menghubungkan secara langsung wilayah timur 

Surabaya dengan wilayah bagian utara dan selatan. 

Jumlah penduduk Surabaya yang terpadat berada di wlayah Surabaya 

selatan, kemudian Surabaya pusat dan Surabaya timur. Dengan dibukanya 

akses jalan MERR IIC, atau yang dikenal juga sebagai jalan Ir. Soekarno, banyak 

keuntungan yang dirasakan oleh masyarakat Surabaya, terutama bagi mereka 

yang tinggal di sekitar wilayah tersebut. Sebut saja salah satunya harga properti 

di wilayah itu yang naik drastis secara tiba-tiba.  

 

 

 

Perkembangan harga properti di daerah Surabaya mengalami beberapa 

perubahan, untuk rumah misalnya, pada bulan Februari 2013 harga rata-rata 

berada di angka Rp 6,8 juta / m2, harga ini naik 6,6% dari bulan Desember 2012. 

Sedangkan untuk harga tanah mengalami kenaikan 18% antara akhir bulan 

November 2012 sampai bulan Februari 2013, kenaikan harga properti ini 

disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi dan bisnis di Surabaya sangat tinggi 

Gambar 1.1: Grafik harga properti di Surabaya, Jawa Timur. 
Source: http://blog.urbanindo.com/2013/03/analisa-properti-di-daerah-surabaya-
jawa-timur/, 2016 
 

http://blog.urbanindo.com/2013/03/analisa-properti-di-daerah-surabaya-jawa-timur/
http://blog.urbanindo.com/2013/03/analisa-properti-di-daerah-surabaya-jawa-timur/
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sehingga berpengaruh terhadap permintaan rumah dan tanah. Secara 

keseluruhan, harga properti di daerah Surabaya pada trisemester tahun 2013 

awal meningkat sebesar 12% dibanding dengan tahun 2012. 

Para pengembang pun tidak ketinggalan untuk memanfaatkan keadaan 

ini. Kawasan yang dulu nya merupakan tanah rawa dan perkampungan ini kini 

menjadi jalan utama yang dilengkapi dengan banyak fasilitas seperti kantor, 

apartemen, rumah sakit, Shopping Mall, ruko dan tempat tinggal. 

Seiring dengan banyaknya pembangunan yang terjadi di wilayah ini, 

maka permintaan masyarakat terhadap kebutuhan perabotan rumah tangga 

maupun kantor juga semakin meningkat. Melihat potensi yang ada maka 

munculah ide untuk membuka cabang baru untuk penjualan dan distribusi 

meubel di wilayah MERR IIC. 

Meubel Sahabat sendiri merupakan sebuah family business yang 

didirikan oleh Alm. Ho Ai Hwa bersama dengan anak menantunya bapak Jemmy 

Hartono Sidarta lebih dari dua setengah dekade yang lalu. Dalam kesehariannya 

Meubel Sahabat berfokus pada pelayanan distribusi dan penjualan retail produk 

perabotan rumah tangga dan kantor. Ada tidak kurang dari ratusan merk dari 

berbagai pabrik atau produsen dan ribuan jenis produk perabotan yang dapat 

ditemukan pada katalog Meubel Sahabat. 

Sejak berdirinya meubel sahabat telah mempunyai beberapa cabang di 

kota Surabaya dan sebagaian di wilayah Indonesia Timur, salah satu cabang 

yang paling besar dan aktif dalam penjualan secara retail adalah toko Meubel 

Sahabat JS di kawasan jalan Kertajaya, Surabaya Timur yang berdiri sejak tahun 

2007 yang lalu. 
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  Berdasarkan data penjualan dari Meubel Sahabat cabang Kertajaya, 

ditemukan bahwa ternyata ada banyak pembeli yang bertempat tinggal di 

wilayah Surabaya Timur sekitar 40%, Surabaya Selatan sekitar 30%, dan 

Surabaya Pusat 15% serta sisanya merupakan pembeli yang bertempat tinggal 

di wilayah utara dan barat. Sedangkan jenis produk yang banyak dicari oleh 

konsumen sendiri adalah 70% perabotan rumah tangga, seperti kasur spring 

bed, lemari pakaian, sofa, meja rias, serta kitchen set, 25% perabotan kantor 

sedangkan 5% sisanya berupa produk pelengkap seperti bantal, guling, sprei, 

bed cover, dan sebagainya . Untuk memberikan akses yang lebih mudah serta 

pelayanan yang lebih maksimal bagi pelanggan Meubel Sahabat yang tinggal di 

kawasan Surabaya Selatan serta seiring dengan dibukanya lahan baru di 

kawasan MERR IIC, maka kami mempertimbangkan untuk membuka cabang 

baru di wilayah MERR.  

Untuk dapat memutuskan layak atau tidak nya investasi pembukaan 

cabang baru di kawasan tersebut maka perlu dilakukan penelitian studi 

kelayakan dengan meninjau dari beberapa aspek. Adapun aspek tersebut yang 

akan ditinjau lebih lanjut pada penelitian ini adalah aspek pasar dan pemasaran, 

aspek keuangan dan finansial, aspek tekhnis, aspek manajemen, dan aspek 

hukum. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

      Berdasarkan latar belakang yang telah di bahas sebelumnya, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kelayakan 

pengembangan bisnis Meubel Sahabat dilihat dari aspek hukum, aspek tekhnis, 

aspek manajemen, aspek pasar dan aspek keuangan? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

      Tujuan dari studi kelayakan ini adalah untuk mengetahui layak tidaknya 

Meubel Sahabat mengembangkan bisnisnya di wilayah MERR IIC, Surabaya 

terutama ditinjau dari aspek hukum, aspek tekhnis, aspek manajemen, aspek 

pasar dan aspek keuangan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

      Manfaat yang dapat diperoleh dari dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. Bagi Penulis 

Sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan untuk 

mengetahui layak atau tidaknya Meubel Sahabat mengembangkan 

bisnisnya di kawasan MERR IIC serta untuk memenuhi persyaratan 

kelulusan studi di Universitas Ciputra demi memperoleh gelar 

Magister Managemen S2. 

2. Bagi Pembaca 

Sebagai informasi dan ilmu pengetahuan mengenai layak tidaknya 

diadakan pengembangan usaha di wilayah MERR IIC, terutama 

untuk distribusi dan pemasaran meubel.  

3. Bagi Universitas 

Sebagai bahan pustaka dan referensi bagi penelitian dan 

pengembangan ilmu pengetahuan mengenai layak tidaknya 

pengembangan usaha di wilayah MERR IIC, khususnya untuk 

pengembangan usaha di bidang distribusi dan pemasaran meubel.  

1.5 Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah tidak menyimpang dari tujuan penilitian 

maka diperlukan batasan masalah. Batasan masalah pada penelitian ini 
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adalah pada aspek pasar dimana pembukaan cabang baru akan dianalisa 

menggunakan SWOT untuk meramalkan permintaan pembeli terhadap 

produk furniture yang akan dijual selain itu juga pada aspek keuangan 

dimana perhitungan yang digunakan menggunakan perhitungan skala 

optimis. 

 


