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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

  Industri kreatif memegang peranan penting di era globalisasi saat ini. 

Industri kreatif adalah industri yang unsur utamanya adalah kreativitas, keahlian 

dan talenta yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan melalui penawaran kreasi 

intelektual. Industri kreatif memiliki ciri-ciri: siklus hidup yang singkat, risiko 

yang tinggi, margin yang tinggi, keanekaragaman yang tinggi, persaingan yang 

tinggi dan mudah ditiru (Sudiarta, 2010:7). 

Tabel 1.1 

Perbandingan Kontribusi PDB Sektor Industri Nasional 2002—2008 

No Lapangan 

Usaha 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Rata-

rata 

1. Industri 

Pengolahan 

25,0% 24,6% 24,4% 24,1% 23,9% 23,5% 24,4% 24,2% 

2. Pertanian, 

Peternakan, 

Kehutanan, 

dan Perikanan 

15,5% 15,2% 14,3% 13,1% 13,0% 13,7,3

% 

14,4% 14,0% 

3. Perdagangan, 

Hotel, dan 

Restoran 

13,0% 13,0% 12,4% 12,2% 12,1% 12,1% 11,3% 12,1% 

4. Pertambangan 

dan 

Penggalian 

8,8% 8,3% 8,9% 11,1% 11,0% 11,2% 11,0% 10,4% 

5. Jasa 

Kemasyarakat-

an 

8,9% 9,7,3% 10,1% 9,8% 9,9% 9,9% 9,6% 9,7,3% 

6. Industri 

Kreatif 

8,8% 8,3% 8,4% 7,7,3% 7,7,3% 7,5% 7,3% 7,8% 

7. Konstruksi 6,1% 6,2% 6,6% 7,0% 7,5% 7,7,3% 8,5% 7,4% 

8. Keuangan 7,8% 7,9% 7,6% 7,5% 7,1% 6,8% 6,5% 7,1% 

9. Pengangkutan 5,4% 5,9% 6,2% 6,5% 6,9% 6,7,3% 6,3% 6,4% 

10. Listrik dan 

Gas 

0,8% 1,0% 1,0% 1,0% 0,9% 0,9% 0,8% 0,9% 

Sumber: Data Sekunder Diolah, Departemen Perdagangan Republik Indonesia (2010:107) 
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 Pada Tabel 1.1, telah dijelaskan bahwa rata-rata kontribusi Produk 

Domestik Bruto (PDB) nasional untuk sektor industri pengolahan, industri 

pertanian, industri perdagangan, industri pertambangan, industri jasa 

kemasyarakatan, industri kreatif, industri konstruksi, industri keuangan, industri 

pengangkutan, dan industri listrik tahun 2002—2008 berbeda setiap tahunnya, 

untuk sektor industri kreatif kontribusi PDB adalah sebesar 7,8 persen yang dapat 

dilihat pada urutan ke enam. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor industri 

kreatif adalah sektor penting dalam perekonomian nasional karena memiliki 

kontribusi PDB yang lumayan besar bila dibandingkan dengan sektor industri 

konstruksi, industri keuangan, industri pengangkutan, dan industri listrik. 

  Selanjutnya, gambar 1.1 adalah rata-rata nilai (dalam satuan miliar rupiah) 

dan persentase kontribusi PDB pada tahun 2002—2008. Pada gambar tersebut, 

dapat dilihat bahwa rata-rata nilai untuk industri kreatif adalah sebesar Rp235.633 

miliar.  

Gambar 1.1 

Rata-rata nilai (miliar Rp) dan Persentase Kontribusi PDB 2002—2008 

 
Sumber: Data Sekunder Diolah, Departemen Perdagangan Republik Indonesia (2010:107) 
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Tabel 1.2 

Perbandingan Kontribusi PDB 14 Subsektor Industri Kreatif 2002—2008 

No. Lapangan 

Usaha 

Industri 

Kreatif 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Rata-

rata 

1. Mode 52,18% 49,77% 47,02% 44,75% 44,93% 43,55% 43,48% 45,78% 

2. Kerajinan 23,42% 23,76% 23,29% 23,60% 24,51% 25,30% 24,59% 24,23% 

3. Desain 7,19% 7,08% 6,54% 6,80% 6,15% 6,42% 6,38% 6,57% 

4. Periklanan 4,15% 5,28% 5,78% 5,96% 6,92% 7,18% 7,58% 6,42% 

5. Percetakan 4,34% 4,35% 5,75% 5,67 % 5,21% 5,09% 5,01% 5,10% 

6. Musik 3,04% 3,47% 5,03% 5,83% 5,08% 5,14% 5,23% 4,85% 

7. Arsitektur 2,07% 2,25% 2,36% 2,73% 2,37% 2,47% 2,59% 2,44% 

8. Televisi 1,21% 1,40% 1,47% 1,54% 1,53% 1,57% 1,64% 1,51% 

9. Komputer 0,54% 0,66% 0,75% 0,93% 1,07% 1,12% 1,19% 0,95% 

10. Pengembangan 0,60% 0,63% 0,63% 0,68% 0,68% 0,71% 0,75% 0,68% 

11. Film Video 0,54% 0,56% 0,56% 0,60% 0,58% 0,60% 0,63% 0,59% 

12. Barang Seni 0,46% 0,55% 0,50% 0,55% 0,57% 0,43% 0,47% 0,50% 

13. Permainan 0,19% 0,22% 0,23% 0,27% 0,29% 0,32% 0,47% 0,50% 

14. Seni 0,07% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,10% 0,10% 0,09% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Sumber: Data Sekunder Diolah, Departemen Perdagangan Republik Indonesia (2010:111) 

 

   Tabel 1.2 menunjukkan bahwa perbandingan kontribusi PDB memiliki 14 

subsektor industri kreatif. Industri kreatif mode terletak pada urutan pertama 

dengan rata-rata 45,78% (Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 

2010:111).  

 Pakaian adalah sesuatu yang merupakan kebutuhan manusia untuk 

mempercantik diri dalam hal penampilan (Santoso, 2011:242). Mode adalah cara 

berpakaian sehari-hari untuk suatu kurun waktu tertentu, yang diterima dan diikuti 

oleh sejumlah besar masyarakat. Mode terus berubah dari waktu ke waktu dan 

jauh lebih cepat daripada budaya mode itu berkembang. Kata fashionable dipakai 

untuk menggambarkan seseorang atau sesuatu yang cocok dengan ―look” yang 

populer pada suatu masa, kebalikannya disebut ―unfashionable”(Gunawan, 

2010:44). Mode bukanlah sesuatu yang baru dalam dunia industri saat ini. Mode 

sangat sensitif terhadap kualitas, mode, harga, trend, dan gaya hidup yang selalu 
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berubah seiring dengan berubahnya kebutuhan, daya beli dan selera konsumen 

(Santoso, 2011:265). 

  Gambar 1.2 telah menunjukkan rata-rata nilai dalam satuan miliar rupiah 

dan persentase kontribusi subsektor industri kreatif. Industri kreatif mode tahun 

200—2008 memiliki rata-rata PDB sebesar Rp107.869.858.780. 

Gambar 1.2 

Rata-rata nilai (miliar Rp) dan Persentase Kontribusi Subsektor Industri Kreatif 2002—
2008 

 
Sumber: Data Sekunder Diolah, Departemen Perdagangan Republik Indonesia (2010:112) 

 

   Mode sekarang ini adalah bisnis yang cukup besar dan menguntungkan, 

seperti yang dijelaskan oleh Mussry, Partner/Kepala Divisi Consulting Research 

Mark Plus CO, bahwa gejala ramai-ramainya berbagai produk mengarah ke mode 

muncul di saat konsumen semakin ingin diakui jati diri sebagai suatu pribadi. 

Mereka sengaja membentuk identitasnya sendiri dan kemudian bersatu dengan 

kelompok yang selaras dengannya. Inilah kebanggaan seseorang jika bisa masuk 

ke dalam apa yang sedang menjadi kecenderungan umum, karena ia termasuk 

fashionable, dengan kata lain modern karena selalu mengikuti mode (Savitrie, 

2008:1). 
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  Perkembangan mode di Surabaya dapat dikatakan sudah berkembang baik 

ditandai dengan adanya even-even mode sebagai ajang menunjukkan kreativitas di 

bidang mode. Salah satu contohnya adalah pameran produk Indie khusus 

perempuan di Gramedia Expo sebagai pembuktian dari eksistensi kreativitas 

mode Surabaya yang diadakan pada tanggal 01—03 Juli 2011 (Trans Surabaya, 

2011 “Indie Clothing Expo Woman Chapter”). Industri mode di mata dunia luar 

selama ini kurang tersorot sedangkan Surabaya memiliki banyak potensi yang 

berkualitas. Diharapkan industri mode Surabaya yang kreatif juga dapat menjadi 

kekayaan bagi Kota Surabaya. Hal tersebut sudah dapat dibuktikan dengan adanya 

fashion show Lasalle Student Collaboration di Atrium Grand City Mall pada 

tanggal 03 Maret 2011 yang menunjukkan bahwa sepatu bisa didesain sedemikian 

rupa untuk menambah tingkat percaya diri yang tinggi. Sepatu tersebut dapat 

berubah menjadi bunga semimawar yang indah hanya dengan bahan meteran 

empat warna dengan bantuan lem. Pertunjukkan tersebut sudah membuktikan 

bahwa mode di Surabaya sudah mengalami perkembangan dengan seiring 

berjalannya waktu (Detik Surabaya, 2011, ―Sulap Penampilan dengan Sepatu 

Recycle‖). 

  Butik adalah toko kecil di dalam rumah-rumah mode dan menjual produk 

sampingan dari mode. Dapat disimpulkan bahwa butik merupakan suatu media 

perbelanjaan masyarakat yang menyediakan kelengkapan kebutuhan akan jenis 

pakaian atau pernak-pernik aksesoris (Poespo, 2009:53). 
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Tabel 1.3 

Perbandingan Jumlah Butik dalam Pusat Perbelanjaan di Surabaya Tahun 2010 

Pusat Perbelanjaan Jumlah Butik Tahun 2010 

Supermall 67 Butik 

Pakuwon Trade Center 663 Butik 

Surabaya Town Square 46 Butik 

Tunjungan Plaza 1671 Butik 

Pasar Atum Mall 2190 Butik 

ITC Mega Grosir 389 Butik 

Galaxy Mall 383 Butik 

Sumber: Data Primer Diolah, Diambil Tanggal 25 Oktober 2010, Data Merupakan Data Butik 

yang Buka Saja.  

 

  Tabel 1.3 menjelaskan banyaknya jumlah butik mode di beberapa pusat 

perbelanjaan di Surabaya khususnya di Supermall, Pakuwon Trade Centre, 

Surabaya Town Square, Tunjungan Plaza, Pasar Atum Mall, ITC Mega Grosir, 

dan Galaxy Mall. Dari banyaknya jumlah butik mode tersebut, dijelaskan bahwa 

persaingan antara butik-butik mode tersebut juga semakin ketat, baik dari segi 

harga, kualitas, maupun model dari produk mode tersebut.  

  Berdasarkan data yang diperoleh dari Trans Surabaya pada tanggal 14 

April 2011 dengan topik “Indie Clothing Expo Woman Chapter,” menyatakan 

bahwa mode di Surabaya sudah dapat dikatakan berkembang baik ditandai dengan 

adanya even-even mode sebagai ajang menunjukkan kreativitas di bidang mode. 

Belakangan ini, banyak berkembangnya bisnis baru yang sekarang dijalankan 

secara online. Sekarang ini, banyak orang yang menjalankan bisnis dengan sistem 

online karena lebih mudah dan tidak memerlukan banyak biaya yang lebih untuk 

hal-hal seperti menyewa lokasi stand, membayar biaya gaji karyawan, dan 

membayar biaya listrik untuk tempat menjalankan usaha.  
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   Perusahaan Reborn Shop adalah sebuah perusahaan yang bergerak pada 

bidang mode yang menjual barang secara online. Perusahaan Reborn Shop 

beroperasi sejak bulan Oktober 2009. Teknologi yang digunakan oleh Reborn 

Shop antara lain yaitu teknologi internet melalui media Facebook dan juga 

melalui Blackberry Smartphones melalui fitur Blackberry Messenger Group. 

Penjualan dan respons dari pelanggan untuk produk-produk dari Reborn Shop 

sebenarnya cukup baik. Hal tersebut karena Reborn Shop selalu mengikuti 

perkembangan tren yang sedang berlangsung. Penjualan yang diperoleh 

perusahaan Reborn Shop mengalami tren penjualan yang berfluktuasi. Tren 

penjualan tersebut dapat dilihat pada gambar 1.3. 

Gambar 1.3 

Penjualan Reborn Shop periode 2009—2010 

 
Sumber: Data Primer Diolah,  Penjualan Reborn Shop pada Bulan Oktober 2009 -November 2010 
 

  Berdasarkan Gambar 1.3 mengenai tren penjualan Reborn Shop yang 

berfluktuasi, muncul pemikiran peneliti mengenai potensial pasar untuk mode 

dapat dikembangkan dengan membuka suatu butik di wilayah Surabaya Barat 

yaitu di pusat perbelanjaan Pakuwon Trade Center. Alasan pemilihan lokasi ini 
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muncul karena di Surabaya Barat sudah memiliki perkembangan pesat ditandai 

dengan banyaknya apartemen dan perumahan seperti apartemen Water Place, 

apartemen Ciputra World, perumahan kawasan Citraland, perumahan kawasan 

Bukit Darmo Golf. Banyak penghuni di daerah Surabaya Barat yang dapat 

melakukan kunjungan ke pusat perbelanjaan seperti Pakuwon Trade Centre.  

  Bisnis butik yang ingin dikembangkan tersebut adalah suatu butik yang 

tidak hanya sekadar menyediakan kebutuhan mode yang ready stock, baik seperti 

pakaian perempuan, aksesoris, tas, maupun sepatu saja. Butik tersebut juga 

menawarkan konsep yang berbeda dalam kategori sepatu. Untuk kategori sepatu, 

pelanggan dapat melakukan request model, warna, tinggi heels, dan ukuran sepatu 

sesuai dengan keinginan pelanggan. Hal ini yang menjadi nilai tambah untuk 

Reborn Shop. Bisnis mode tersebut juga sudah dijalankan secara online melalui 

media Facebook dan Blackberry Messenger Group dan bisnis Reborn Shop juga 

sudah mengalami perkembangan dengan tren penjualan yang dapat dilihat pada 

Gambar 1.3.  

  Ketika berbelanja, kebanyakan masyarakat lebih senang untuk langsung 

melihat dan mencoba produk secara nyata dibanding hanya melihat foto dan 

mengetahui ukuran dari produk mode saja. Pemikiran ini mendasari peneliti untuk 

melakukan studi penelitian pengembangan bisnis mode Reborn Shop di Pakuwon 

Trade Centre Surabaya.  

  Sistematik penulisan studi pengembangan bisnis dalam penelitian ini 

terdiri dari pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan landasan teori yang 

mendeskripsikan lima aspek studi kelayakan yaitu pertama, aspek pasar dan 
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pemasaran untuk mengetahui seberapa besar potesial pasar yang ada dalam pusat 

perbelanjaan tersebut. Kedua, aspek hukum yaitu mengenai kelengkapan dan 

keabsahan dokumen perusahaan seperti badan hukum, surat daftar pendirian 

usaha, NPWP, surat izin domisili, dan data diri pemilik usaha. Ketiga, aspek 

teknis yaitu mengenai lokasi usaha yang cocok untuk perusahaan. Keempat, aspek 

keuangan yaitu untuk menilai biaya-biaya yang akan dikeluarkan dan besar biaya-

biaya yang akan dikeluarkan perusahaan. Aspek kelima adalah aspek manajemen 

sumber daya manusia yaitu mengenai tenaga kerja yang dibutuhkan dalam 

perusahaan dan struktur organisasi perusahaan. Selanjutnya, dilakukan metode 

penelitian, analisis data hasil penelitian, pembahasan, dan diakhiri dengan 

simpulan dan saran. 

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah apakah bisnis butik Reborn Shop di pusat perbelanjaan Pakuwon Trade 

Centre (PTC) layak untuk dikembangkan apabila ditinjau dari aspek pasar dan 

pemasaran, aspek hukum, aspek teknis, aspek keuangan, dan aspek manajemen 

sumber daya manusia/struktur organisasi? 

 

1.3 Batasan Penelitian 

 Penelitian ini hanya dikhususkan untuk usaha pengembangan butik Reborn 

Shop di Surabaya Barat, tepatnya di pusat perbelanjaan Pakuwon Trade Centre 

(PTC) dengan meninjau lima aspek yaitu dari aspek pasar dan pemasaran, aspek 
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hukum, aspek teknis, aspek keuangan, dan aspek manajemen sumber daya 

manusia/struktur organisasi.  

 Periode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan 

pada bulan Maret hingga Mei 2011, sedangkan untuk perencanaan pembukaan 

butik adalah bulan Januari 2012. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk mengetahui apakah bisnis butik 

Reborn Shop di Surabaya Barat, tepatnya di pusat perbelanjaan Pakuwon Trade 

Centre layak untuk dikembangkan apabila ditinjau dari aspek pasar dan 

pemasaran, aspek hukum, aspek teknis, aspek keuangan, dan aspek manajemen 

sumber daya manusia/struktur organisasi. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan akan memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademik  

Menambah wawasan dan juga pengetahuan dalam penyusunan studi 

kelayakan pengembangan bisnis dalam aspek pasar dan pemasaran, aspek 

hukum, aspek teknis, aspek keuangan, dan aspek manajemen sumber daya 

manusia/struktur organisasi. 
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2. Manfaat Praktis 

- Bagi pemilik, sebagai pertimbangan tentang kelayakan untuk 

mengembangkan usaha mode dan juga sebagai dasar, pedoman, dan 

juga bahan pertimbangan dalam mendirikan bisnis mode. 

- Bagi pembaca, sebagai dasar untuk mengetahui mengenai 

perkembangan bisnis mode saat ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


