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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sektor perdagangan, termasuk ritel, menyumbang Produk 

Domestik Bruto (PDB) yang cukup tinggi bagi total PDB Indonesia. Di 

Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa sektor perdagangan menyumbang 193,8 

triliun rupiah dari total 1.452,5 triliun rupiah PDB Indonesia pada triwulan 

III tahun 2009. Setara dengan 13,3% dari total PDB. 

Sumber : Berita Resmi Statistik BPS 

Gambar 1.1 PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009 

Indeks penjualan riil yang dilakukan secara berkala oleh Bank 

Indonesia menunjukkan trend yang meningkat sejak akhir kuartal pertama 

tahun 2009 hingga akhir tahun 2009 (lihat Gambar 1.2). Bahkan indeks 

penjualan riil periode kuartal ke empat tahun lalu menunjukkan angka 
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yang lebih baik dari angka sebelum krisis. (Industry Update Office of 

Chief Economist Bank Mandiri Volume 3, Februari 2010) 

 
Gambar 1.2 Index Penjualan Riil 

Potensi pengembangan pasar ritel modern di Indonesia masih 

relatif besar dibandingkan dengan jumlah populasi penduduk. Jumlah toko 

ritel modern per satu juta penduduk Indonesia saat ini sekitar 52 toko, 

lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya seperti 

Malaysia sebanyak 156 toko, Thailand sebanyak 124 toko, Singapura 

sebanyak 281 toko, dan China sebanyak 74 toko. (Industry Update Office 

of Chief Economist Bank Mandiri Volume 3, Februari 2010) 

Fenomena lain yang terjadi menunjukkan bahwa semakin tinggi 

populasi kemiskinan maka akan semakin banyak munculnya pasar 

tradisional. Di lain pihak semakin tinggi pendapatan rata-rata masyarakat 
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per kapita, maka semakin besar kelompok konsumen menengah ke atas 

dan pola konsumen juga dengan sendirinya akan berubah ke pasar modern 

yang jauh lebih baik dibandingkan pasar tradisional seperti kenyamanan, 

keamanan, kebersihan, dan parkir yang luas. Survei yang dilakukan CESS 

(1998) menunjukkan bahwa tempat yang lebih nyaman merupakan faktor 

utama konsumen memilih pasar, diikuti dengan harga dan kebebasan 

untuk melihat lihat pada posisi ketiga. (Joewono et al, 2008:43) 

Pernyataan sebelumnya sejalan dengan pendapat Kodrat (2009:68) 

mengenai perilaku konsumen saat ini bahwa golongan menengah atas 

walaupun jumlahnya relatif sedikit, mereka mempunyai kelebihan dalam 

hal daya beli yang sangat tinggi dan tidak price sensitive. Mereka lebih 

memilih kualitas dan kenyamanan ketimbang harga. Di Surabaya 

misalnya, hasil survey terhadap orang-orang kalangan menegah atas 

mengenai tempat berbelanja yang paling sering dikunjungi antara toko 

modern dan pasar/toko tradisional perbandingannya adalah 86% dibanding 

14% atau sama dengan 6 : 1 (Kodrat, 2009:68). 

Gambar 1.3 menunjukkan market share dari jenis-jenis pasar yang 

ada di Indonesia. Menurut data di atas, pasar tradisional perlahan-lahan 

mengalami penurunan market share, karena diambil market-nya oleh pasar 

modern dengan skala kecil seperti minimarket (termasuk convenience 

store; minimarket dengan ukuran yang lebih kecil dan lebih sedikit jenis 

produknya). Ini merupakan sebuah peluang bagi pasar modern skala kecil, 
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karena trend menunjukkan peningkatan yang terus menerus dalam 

peningkatan market share-nya di Indonesia. 

 
Gambar 1.3 Indonesia Share of Trade 

Kota Surabaya merupakan kota metropolitan dan memegang 

peranan penting dalam perdagangan di Indonesia. Selain perdagangan, 

sektor pendidikan yang baik juga menjadi alasan kota ini menjadi sebuah 

kota yang banyak dituju pelajar-pelajar dari berbagai penjuru tanah air 

untuk menimba ilmu. Mulai dari sekolah dasar, menengah, hingga tingkat 

lanjut dan universitas.  

Universitas-universitas besar di Surabaya memiliki daya tampung 

mahasiswa yang cukup besar untuk mahasiswa menempuh studinya. Salah 

satunya adalah Universitas Katolik Widya Mandala yang berlokasi di 

tengah kota tepatnya di Jalan Dinoyo 42, Kecamatan Tegalsari, Surabaya. 

Kampus ini tercatat memiliki jumlah mahasiswa aktif sebanyak 4739 

mahasiswa per 30 September 2009 (www.wima.ac.id). 

http://www.wima.ac.id/
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Dengan kapasitas yang cukup besar itu, tentunya kebutuhan 

mahasiswa akan produk food and beverage serta kebutuhan sehari-hari 

juga tinggi. Memang, telah tersedia kantin, dan banyak pedagang kaki lima 

yang menjual makanan dan minuman di luar area kampus untuk 

memberikan pemenuhan kebutuhan bagi mahasiswa, namun itu semua 

belum lengkap tanpa adanya convenience store yang dapat menjadi sarana 

pemenuhan kebutuhan mahasiswa akan produk minuman dan makanan 

serta kebutuhan sehari-hari yang lebih bersih, lebih lengkap, dan lebih 

nyaman. 

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah ditemukan, penulis 

mengangkat usaha convenience store untuk dilakukan penelitian kelayakan 

usaha dengan tujuan menilai peluang suksesnya usaha ini di area kampus 

Dinoyo di Universitas Katolik Widya Mandala, Kelurahan Keputran, 

Surabaya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “apakah pendirian usaha 

convenience store My Mart di Surabaya layak untuk dilaksanakan ditinjau 

dari aspek-aspek yang mendukung dan difokuskan pada aspek keuangan”. 

1.3 Batasan Masalah 

a. Penelitian ini memakai data berdasarkan waktu yang diambil pada 

tanggal 1 April s/d 31 Juli 2010. 
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b. Area pasar lokasi difokuskan di area kelurahan Keputran. 

c. Data historis yang akan dibuat untuk proyeksi minimal 3 tahun. 

d. Luas pasar difokuskan pada mahasiswa, murid, tenaga kerja, anak kost, 

warga sekitar lokasi usaha yaitu kelurahan Keputran. 

e. Membahas penjualan secara umum (general), bukan khusus masing-

masing jenis produk. 

f. Tingkat inflasi menggunakan tingkat inflasi 5% 

g. Kondisi keuangan secara makro dan mikro diasumsikan stabil. 

1.4 Tujuan Studi Kelayakan 

Studi Kelayakan ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan 

pendirian usaha convenience store My Mart di Surabaya yang ditinjau dari 

aspek-aspek yang mendukung dan difokuskan pada aspek keuangan. 

1.5 Manfaat Studi Kelayakan 

Studi Kelayakan Usaha ini diharapkan dapat memberikan manfaat-

manfaat bagi pihak-pihak yang berhubungan baik secara langsung maupun 

tidak langsung, antara lain sebagai berikut: 

1.5.1 Bagi Peneliti 

a. Mempraktikkan ilmu dan pengetahuan manajemen dalam berkuliah di 

Universitas Ciputra; 

b. Melatih kemampuan analisis bisnis; 

c. Sebagai syarat kelulusan sebagai sarjana S1. 

1.5.2 Bagi Calon Investor 
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a. Sebagai alat pertimbangan untuk melakukan investasi dalam bisnis 

pasar modern convenience store My Mart di Kelurahan Keputran, 

Surabaya; 

b. Mengetahui rencana keuangan dan bisa menganalisis perbaikan-

perbaikan dan pengembangan bisnis di masa mendatang. 

 

1.5.3 Bagi Lingkungan Usaha 

a. Memberikan solusi sarana pemenuhan kebutuhan akan kebutuhan 

instan bagi masyarakat di area kelurahan Keputran. 

b. Memberi peluang kerja bagi masyarakat sekitar. 

c. Memberi kesempatan magang bagi para mahasiswa di Surabaya. 

1.5.4 Bagi Pemerintah 

a. Membantu pembangunan ekonomi negara, dan memberikan 

kesempatan kerja bagi masyarakat; 

b. Mengurangi tingkat pengangguran; 

c. Meningkatkan kesejahteraan mahasiswa yang berujung meningkatnya 

kualitas pendidikan di Indonesia. 

1.5.5 Bagi Pihak Lain 

a. Sebagai referensi dan pembanding studi kelayakan usaha; 

b. Menambah ilmu dan teori keuangan; 

c. Alat pertimbangan calon kreditor untuk proyek usaha. 

 

  


