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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dunia usaha di Indonesia pada era globalisasi penuh 

tantangan, terutama dari aspek ekonomi nasional. Keadaan ekonomi Indonesia 

terkendala timpangnya perbandingan jumlah jiwa dan besarnya lapangan 

pekerjaan. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (susenas)  Badan Pusat Statistik 

(BPS) menyatakan bahwa jumlah penduduk Indonesia tahun 2009 mencapai 

angka 240.559.000 jiwa dan lebih dari 70% di antaranya adalah penduduk usia 

kerja. Sekitar 113.830.000 orang diproyeksikan akan memasuki pasar kerja, hal 

ini sangat mengkuatirkan sebab angka tersebut adalah suatu jumlah yang besar 

bila dilihat dari kemampuan ekonomi Indonesia pada saat ini, diprediksikan dari 

jumlah di atas, jumlah angkatan kerja yang menganggur akan mencapai kurang 

lebih 8.960.000 orang atau sebesar 7% dari jumlah angkatan kerja

(Siregar, 2010).  

Fenomena yang terjadi pada masa ini adalah bahkan para lulusan perguruan 

tinggi akan terkendala sulitnya mendapatkan pekerjaan, sebab sebanyak 626.621 

orang atau 6,77% dari jumlah pengangguran di Indonesia adalah para sarjana. 

Fenomena ini dapat terjadi karena faktanya tidak banyak terjadi ekspansi kegiatan 

usaha yang dapat mendukung ketersediaan lapangan kerja bagi angkatan kerja 

indonesia. Kondisi masalah pengangguran termasuk yang berpendidikan tinggi 

akan memberikan dampak negatif terhadap stabilitas sosial dan kemasyarakatan. 
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Indonesia memerlukan suatu tindakan konkret untuk menyelesaikan masalah 

ini. Solusi terbaik dalam melaksanakan perbaikan lapangan kerja adalah dengan 

upaya meningkatkan jumlah wirausaha atau yang lebih dikenal dengan 

entrepreneur. Solusi ini akan memberikan banyak manfaat. Pertama, adanya 

pertumbuhan lapangan kerja yang dapat mengimbangi laju pertumbuhan 

penduduk di Indonesia. Kedua, ikut menunjang perbaikan kondisi ekonomi dan 

sosial di Indonesia. Ketiga, dapat memajukan bangsa lewat kreativitas dan 

semangat generasi muda yang melaksanakan entrepreneurship.  

Seorang entrepreneur pada dasarnya pastilah memiliki suatu bisnis yang 

mereka jalankan. Penciptaan lapangan kerja merupakan hasil usaha dan dampak 

dari jiwa mandiri mereka. Terbukanya kemungkinan untuk menjalankan suatu 

proses bisnis lewat penciptaan konsep bisnis oleh para entrepreneur tentunya akan 

menghasilkan dampak positif bagi masyarakat sekitar serta para kalangan pencari 

kerja. Pada akhirnya, perbaikan kondisi ekonomi akan sangat mungkin terjadi.  

Berbagai jenis usaha dapat menjadi pilihan seorang entrepreneur, berbagai 

jenis industri juga dapat dimasuki oleh para entrepreneur. Pilihan daerah tempat 

bisnis akan dijalankan juga akan sangat memengaruhi kondisi bisnis dan industri 

secara keseluruhan. Salah satu daerah yang sangat menarik untuk diamati 

perkembangannya dalam konteks bisnis adalah Jawa Timur, sebab daerah yang 

kian berkembang ini memiliki situasi ekonomi yang sangat baik. Pertumbuhan 

Ekonomi di daerah Jawa Timur kian meningkat, menurut data terakhir pada 

triwulan II tahun 2010 terjadi peningkatan sebesar 2,23% bila dibandingkan 

dengan pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2010, dan apabila nilai tersebut 

dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya (triwulan II 
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tahun 2009) dapat dilihat bahwa daerah Jawa Timur mengalami pertumbuhan 

sebesar 6,53%. Pertumbuhan ekonomi semester I tahun 2010 secara garis besar di 

Jawa Timur  mencapai  6,18 persen ( BPS, 2010). Pertumbuhan positif terjadi di 

semua sektor, adapun berikut ini akan ditunjukan besar pertumbuhan sektor-sektor 

tersebut dalam semester 1 tahun 2010 ini:  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Semester 1 Tahun 2010 

Sumber: Data Sekunder Diolah dari IBS Triwulan II Tahun 2010 di Jatim, BPS, 2010 

( http://jatim.bps.go.id/) 

 

Data diatas menunjukkan bahwa sektor perdagangan, hotel, dan restauran 

menempati urutan ke tiga dalam hal pertumbuhannya. Hal ini menunjukan bahwa 

bisnis dalam sektor tersebut memiliki perkembangan yang sangat baik di Jawa 

Timur. Sumber pertumbuhan terbesar dihasilkan oleh sektor perdagangan, hotel 

dan restoran yaitu 2,93 persen, kemudian diikuti oleh sektor industri pengolahan 

yaitu sebesar  0,94 persen, lalu sektor pengangkutan dan komunikasi yaitu sebesar 

0,63 persen, dan sektor pertanian 0,47 persen. Sektor lainnya memberikan 

sumbangan pertumbuhan dari 0,09 persen hingga 0,43 persen. Maka dari itu, 

perkembangan dalam sektor perdagangan, hotel, dan restaurant di daerah Jawa 

Timur menunjukan masa depan yang cerah, sebab terbukti kian meningkat. 

http://jatim.bps.go.id/
http://jatim.bps.go.id/
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Perkembangan positif dari pertumbuhan ekonomi Jawa Timur di dukung dari 

komponen-komponen pengguna. Pada Gambar 1.2 ditunjukkan struktur ekonomi 

Jawa Timur menurut komponen pengguna pada semester 1 tahun 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.2 Struktur Ekonomi Jawa Timur Menurut Komponen Pengguna 

Sumber: Data Sekunder Diolah dari Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Semester I Tahun 

2010 (PDRB), BPS, 2010 

( http://jatim.bps.go.id/) 

 

Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat konsumsi rumah tangga pada 

tahun 2010 sangat besar. Konsumsi rumah tangga mendominasi struktur ekonomi 

Jawa Timur menurut komponen pengguna yaitu sebesar 66,7%, hal ini karena 

sebagai daerah perkotaan masyarakat Jawa Timur memiliki gaya hidup yang 

konsumtif sehingga tingkat perbelanjaan menjadi tinggi. Komponen pengguna 

yang cukup tinggi juga adalah komponen pengguna ekspor yaitu sebesar 46,45%. 

Industri yang akan memiliki perkembangan signifikan adalah industri yang 

menyediakan kebutuhan untuk konsumsi rumah tangga. 

http://jatim.bps.go.id/
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Salah satu industri yang sesuai dengan keadaan di atas adalah industri 

makanan dan minuman. Industri ini terus mengalami pertumbuhan yang sangat 

baik, bahkan diprediksikan oleh Ketua Umum Gapmmi (Gabungan Pengusaha 

Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia), Darmawan, bahwa industri makanan 

dan minuman tahun 2010 akan tumbuh 10 % dari tahun 2009 yang tumbuh 6% 

(Bataviase, 2010).  

Perkembangan industri makanan dan minuman sangat menjanjikan, hal 

ini membuat perusahaan ingin memanfaatkan peluang tersebut untuk melakukan 

ekspansi bisnis, yaitu dengan membuka gerai baru MAS.ROOM di daerah BG 

Junction Surabaya. MAS.ROOM sendiri adalah suatu bisnis yang menjual produk 

berupa jamur goreng dengan dilengkapi berbagai jenis pilihan saos, yang menjadi 

keunikan usaha ini. MAS.ROOM saat ini telah memiliki 2 gerai utama, yang 

pertama berdiri pada bulan agustus 2009 dan berlokasi di Pakuwon Trade Center, 

gerai yang kedua berdiri pada bulan April 2010 dan berlokasi di Kantin 

Universitas Surabaya. Rencana MAS.ROOM berikutnya akan membuka gerai 

yang ketiganya di mall BG Junction.  

Pertimbangan pengembangan usaha ini juga karena melihat kondisi pasar 

jamur di Indonesia saat ini. Konsumsi produk olahan jamur kian meningkat 

beberapa tahun terakhir ini, padahal jumlah produksinya hanya dapat memenuhi 

separuh dari permintaannya. Hal ini yang kemudian diperhatikan dengan seksama.  
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Berikut ini adalah data jumlah tingkat konsumsi dan produksi jamur di Jawa. 

Tabel 1.1 Permintaan dan Penawaran Jamur Olahan 

 

Tahun Permintaan       ( ton) Penawaran         ( ton) selisih           ( ton) 

2009 11.700 5.850 5.850 

2010 14.625 7.020 7.605 

2011 18.281,25 8.424 9.857,25 

2012 21.937,5 10.530 11.407,5 

2013 26.325 13.162,5 13.162,5 
Sumber: Data Sekunder Diolah dari Bisnis Jamur Bikin Tergiur, Riyanto & Dadang, 2008 

(http://www.naturindonesia.com/) 

 

Peningkatan permintaan juga mengakibatkan ketertarikan yang besar 

terhadap bisnis ini. Pesaing langsung dari MAS.ROOM adalah Mushroom 

Factory dan Jamoer jamoer. Pesaing yang terbesar adalah Mushroom Factory, 

karena mushroom factory merupakan salah satu pelopor dalam bisnis ini. Saat ini 

Mushroom factory telah memiliki 10 gerai yang tersebar di pusat-pusat 

perbelanjaan yang ada di Surabaya serta 1 gerai yang berada di Jakarta, Omzet 

pergerai dapat mencapai Rp 25.000.000 – Rp 30.000.000 per bulan. Mushroom 

Factory sendiri dapat berkembang dengan pesat karena didukung oleh tren 

makanan dari jamur tiram yang mereka usung, sama seperti MAS.ROOM. 

Pesaing tidak langsung dari produk MAS.ROOM adalah produk-produk berupa 

kentang goreng mayones dan tahu goreng mayones yang diusung oleh K-Patats 

dan Pin Fries yang telah lebih dulu populer di masyarakat. Seiring pemahaman 

masyarakat akan makanan yang lebih sehat maka semakin banyak pula orang 

yang beralih mengonsumsi jamur sebagai makanan camilannya. 

Perkembangan pasar dari makanan kudapan jamur goreng dirasa sangat 

menguntungkan. Tiap-tiap gerai MAS.ROOM yang telah berdiri saat ini memiliki 

tingkat keuntungannya masing-masing. Namun, bila dibandingkan dari kedua 
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gerai yang telah ada saat ini tingkat pendapatan tertinggi dihasilkan dari gerai 

MAS.ROOM yang berada di Pakuwon Trade Center. Berikut adalah grafik 

pertumbuhan omzet dari masing-masing gerai MAS.ROOM, 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1.3 Omzet Mas.room PTC Periode Februari 2010 – September 2010 

Sumber: Data Sekunder Diolah dari Laporan Keuangan MAS.ROOM, MAS.ROOM, 2010 

 

Grafik tersebut menunjukan bahwa omzet dari gerai MAS.ROOM yang 

berada di Pakuwon Trade Center mengalami peningkatan yang cukup banyak. Hal 

yang berbeda terjadi di gerai MAS.ROOM yang berada di kantin Universitas 

Surabaya yang sempat mengalami penurunan omzet akibat banyaknya hari libur 

dan hari ujian ketika jumlah pengunjung menurun drastis dan juga jumlah 

persediaan yang tidak tahan lama,  tetapi setelah waktu usaha normal kembali 

MAS.ROOM Universitas Surabaya mengalami peningkatan omzet walaupun 

tidak begitu tinggi. 
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Gambar 1.4 Omzet Mas.room UBAYA Periode April 2010 – September 2010 

Sumber: Data Sekunder Diolah dari Laporan Keuangan MAS.ROOM, MAS.ROOM, 2010 

 

Data-data tersebut menunjukkan bahwa lokasi di Pakuwon Trade Center 

memiliki pendapatan yang lebih tinggi dari lokasi gerai di Universitas Surabaya. 

Perbedaan pendapatan pada stan-stan tersebut disebabkan adanya perbedaan 

lamanya waktu operasional kedua gerai (Ubaya hanya buka dari hari senin hingga 

hari Sabtu dan waktu operasional hanya 9 jam/hari), adanya waktu-waktu lokasi 

usaha kosong sebab dalam masa liburan, perbedaan konsep usaha saat gerai 

Universitas Surabaya  menawarkan porsi Rp 5000,- yang memiliki margin profit 

lebih kecil dari konsep usaha di gerai Pakuwon Trade Center. Melihat fakta 

tersebut, pengembangan usaha selanjutnya akan dilakukan dengan mengambil 

lokasi di pusat-pusat perbelanjaan ternama lainnya, karena dapat menghasilkan 

tingkat keuntungan yang lebih maksimal.  

Perkembangan positif ini harus terus dilanjutkan, dengan membuka gerai 

baru di lokasi lainnya. Hal ini menjadi pilihan karena beberapa alasan utama, yang 

pertama adalah karena pangsa pasar yang ada di daerah Pakuwon Trade Center 

telah dapat dikuasai dan hingga saat ini gerai yang berlokasi di Pakuwon Trade 
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Center dapat melayani jumlah pesanan dengan baik sehingga hanya dengan satu 

gerai di PTC sudah cukup. Pengembangan usaha ini dilakukan dengan harapan 

dapat menguasai pangsa pasar Surabaya secara keseluruhan, sehingga diperlukan 

gerai yang akan berlokasi di pusat kota Surabaya, dengan tujuan memperluas 

pangsa pasar dan menambah jumlah konsumen.  

Lokasi yang menjadi pilihan dari manajemen MAS.ROOM adalah di BG 

Junction. Hal ini dilatarbelakangi oleh besarnya pasar yang ada di BG Junction 

serta lokasi usaha yang strategis. BG Junction sendiri memiliki beberapa 

persamaan dengan Pakuwon Trade Center yang cukup mendasar. Kedua pusat 

perbelanjaan itu memiliki karakteristik yang hampir serupa, yaitu menjangkau 

daya beli kalangan menengah ke bawah hingga menengah ke atas. Kedua pusat 

perbelanjaan juga memiliki jumlah pengunjung dalam jumlah yang cukup banyak 

serta stabil. BG Junction juga merupakan pusat perbelanjaan yang terus 

berkembang, hal ini dapat dilihat dari perkembangan keanekaragaman jenis 

produk yang ditawarkan pusat perbelanjaan ini. BG Junction menjadi pilihan juga  

karena di lokasi ini stan yang menjual jamur goreng dengan berbagai pilihan saos 

hanya ada 1, sehingga kondisi minim pesaing ini diharapkan akan memberikan 

keuntungan yang maksimal pada gerai MAS.ROOM.  

Sangat tepat bila dilakukan suatu penilaian terhadap rencana pendirian 

gerai usaha tersebut terlebih dahulu sebelum melaksanakan rencana itu, agar 

tujuan perusahaan dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan, 

hendaknya apabila ingin melakukan investasi sebaiknya didahului dengan suatu 

studi. Tujuannya adalah untuk menilai layak atau tidak investasi yang akan 

ditanamkan untuk dijalankan. Penilaian rencana ini dikenal dengan studi 
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kelayakan bisnis. Salah satu tujuan dilakukan studi kelayakan bisnis adalah untuk 

mencari jalan keluar agar dapat meminimalkan hambatan dan risiko yang 

mungkin timbul di masa yang akan datang (Kasmir dan Jakfar, 2009:2).  Sebuah 

studi kelayakan bisnis diperlukan untuk memperlebar pangsa pasar atau membuka 

cabang baru (Pramiyanti, 2008:26).  

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Layakkah pendirian Gerai 

MAS.ROOM  di BG Junction Surabaya ditinjau dari aspek pasar dan pemasaran, 

aspek yuridis, aspek manajemen, aspek teknis, dan aspek keuangan?”  

1.3 Batasan Penelitian 

1. Penelitian akan dilakukan terhadap industri jamur olahan dalam lingkup 

yang lebih kecil lagi, studi ini akan meneliti tentang bisnis jamur crispy. 

2. Penelitian yang dilakukan juga hanya meneliti penjualan yang 

menggunakan stan penjualan langsung di lokasi perbelanjaan.  

3. Penelitian ini hanya menggunakan lima aspek pertimbangan yaitu aspek 

pasar dan pemasaran, aspek yuridis, aspek manajemen, aspek teknis, serta 

aspek keuangan. 

4. Penelitian ini dilaksanakan pada Agustus 2010 hingga mei 2011. 

5. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui kelayakan usaha di BG 

Junction selama 3 tahun. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui kelayakan pendirian gerai MAS.ROOM ditinjau dari 

aspek pasar dan pemasaran, aspek yuridis, aspek manajemen, aspek teknis, dan 

aspek keuangan. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan, sebagai bahan pertimbangan yang dijadikan bahan dasar 

penilaian kelayakan bisnis. 

2. Bagi pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung 

diharapkan dapat menyumbangkan serta menambah wawasan serta 

masukan informasi dalam suatu penerapan pelaksanaan penilaian 

kelayakan bisnis. 

3. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

pengetahuan khususnya mengenai penilaian kelayakan bisnis. 

4. Bagi peneliti lain, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

terutama bagi yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut tentang 

penilaian kelayakan bisnis. 

 

 

 


