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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perak adalah sebuah logam yang lunak, putih, mengkilap dan memiliki 

konduktivitas listrik yang tinggi. Biasanya perak dapat digunakan dan diolah 

sebagai koin, perhiasan, houseware (sendok, garpu, peralatan makan) dan lain-

lain.  

Salah satu sifat perak adalah lunak karena itu perhiasan yang terbuat dari 

perak harus dicampur dengan logam lain, seperti tembaga. Hal ini memiliki tujuan 

agar perak tersebut dapat mengeras saat dijadikan perhiasan. Perhiasan yang 

terbuat dari perak memiliki harga yang jauh lebih murah daripada perhiasan yang 

terbuat dari emas putih. Penampilan keduanya tidak jauh berbeda, hal ini karena 

perhiasan yang terbuat dari perak biasanya disepuh atau dilapis ulang dengan 

emas putih, hingga tidak mudah pudar warnanya. Bisnis perhiasan silver saat ini 

sedang marak dan perhiasan perak ini cukup banyak digemari oleh masyarakat, 

khususnya kelas menengah ke bawah karena harganya yang relatif murah dan 

tetap bisa mempercantik penampilan.  

SilverBloom adalah toko online yang menjual berbagai macam aksesoris 

yang berbahan baku perak 925 yang berlapis rhodium. Aksesoris yang dijual 

SilverBloom berupa anting, gelang, kalung, cincin dan lain-lain. SilverBloom 

sudah berdiri sejak Agustus 2009, dengan alamat web 
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http://silverbloom.multiply.com Selain melalui web Multiply, SilverBloom juga 

melakukan penjualan melalui web lain seperti Facebook, Tokopedia dan Kaskus.  

Selama enam bulan terakhir, SilverBloom melakukan penjualan secara 

ritel dan grosir melalui internet. Pembeli ritel biasanya membeli barang untuk 

digunakan sebagai keperluan pribadi, dan pembeli grosir biasanya membeli 

barang untuk dijual kembali. Harga untuk pembeli ritel dan pembeli grosir 

memiliki perbedaan kurang lebih 20%.  

Tabel 1.1  

Data Penjualan Retail dan Grosir SilverBloom Periode Agustus 2009-Februari2010 (dalam 

satuan Rupiah) 
  Agustus 

2009 

September  

2009 

Oktober  

2009 

November 

2009 

Desember 

2009 

Januari  

2010 

Februari 

2010 

Retail Harga 215,000 706,000 706,000 2,513,000 660,000 1,142,500 427,000 

Disc 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Penjualan 195,000 130,000 636,000 2,287,500 594,000 1,028,250 384,300 

Grosir Harga - - 1,800,000 746,250 0 0 4,290,500 

Disc - - 20% 20% -  30% 

Penjualan - - 1,440,000 597,000 - - 3,003,350 

Sumber : data primer yang diolah 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa rata-rata penjualan ritel dan grosir dari 

SilverBloom memiliki perbedaan kurang lebih 20%. Dapat dilihat pada bulan 

Februari 2010, untuk pembeli ritel harga penjualan sebelum diskon sebesar 

Rp427,000.00 sedangkan setelah diskon 10% menjadi Rp 384,300.00  dan untuk 

pembeli grosir harga penjualan sebelum diskon Rp4,290,500.00 sedangkan 

setelah diskon 30% menjadi Rp3,003,350.00. Penjualan grosir bulan Agustus 

2009, September 2009, Desember 2009, dan Januari 2010 kosong karena tidak 

ada penjualan. 

http://silverbloom.multiply.com/
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Sumber : data primer diolah 
Gambar 1.1  

Diagram Produk  yang terjual  periode Agustus 2009 - Februari 2010  
 

Gambar 1.1 menunjukkan jumlah item yang terjual oleh toko online 

SilverBloom periode Agustus 2009 hingga Februari 2010, dapat dilihat bahwa 

produk yang paling banyak diminati adalah liontin karena liontin merupakan 

barang perhiasan tanpa ukuran. Kedua adalah cincin, kemudian anting, gelang dan 

rantai kalung.  
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Sumber : data primer diolah 

Gambar 1.2  

Diagram Penjualan SilverBloom selama periode Agustus 2009 - Februari 2010 

 

Pada gambar 1.2, dapat dilihat bahwa penjualan pada dua bulan pertama 

(Agustus dan September) sangat rendah karena bulan tersebut merupakan titik 

awal penulis mencoba membuka toko online. Setelah itu, penjualan mengalami 

peningkatkan pada bulan-bulan berikutnya, diselingi dengan penurunan pada 

bulan Desember.  

Kegiatan jual beli barang atau jasa melalui internet biasa dikenal dengan 

sebutan e-commerce. E-commerce saat ini sudah mulai mewabah di dunia, 

khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. E-commerce adalah 

penggunaan jaringan komputer untuk melakukan komunikasi bisnis dan transaksi 

komersial.   

Dilihat dari sisi positif, keuntungan terbesar yang dapat dilihat dari e-

commerce adalah penghematan dalam segi biaya, ruang dan waktu. Keuntungan 
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lain dari e-commerce adalah jangkauan pasar yang lebih luas dibandingkan 

penjualan lewat toko biasa. Misalnya, SilverBloom menjual perhiasan perak di 

mall X kota Y, toko tersebut hanya bisa di akses oleh masyarakat atau penduduk 

kota Y saja, namun bila menjual melalui internet, layanan internet bisa di akses 

oleh penduduk kota lainnya, bahkan negara lain. 

Sedangkan jika dilihat dari segi negatif, e-commerce tidak memenuhi dua 

dari lima pada konsep pendekatan “Experential Marketing”. Bernd Schmitt 

(1999) membagi tahapan pendekatan Experential Marketing menjadi lima, yaitu 

sense, feel, think, act dan relate. Dalam hal ini yang tidak dipenuhi oleh penjualan 

melalui e-commerce adalah pendekatan sense dan feel, konsumen tidak bisa 

melihat dan merasakan benda tersebut secara langsung, sehingga memberikan 

keraguan untuk memutuskan membeli barang tersebut atau tidak. 

Berdasarkan fakta tersebut, penulis tertarik untuk membuka toko perhiasan 

perak di sebuah pusat perbelanjaan di Surabaya agar konsumen bisa melihat 

barang tersebut secara langsung dan mencobanya sebelum membeli.  Hal lain 

yang membuat penulis ingin membuka toko perhiasan perak di salah satu pusat 

perbelanjaan di Surabaya adalah karena mulai banyak bermunculan toko-toko 

yang menjual perhiasan perak dengan harga yang bersaing (sekitar Rp25,000.00 

sampai Rp40,000.00 per gram) dan juga munculnya banyak pertanyaan dari 

konsumen, mengenai lokasi toko SilverBloom di Surabaya karena mereka ingin 

melihat benda fisiknya secara langsung, maka penulis merasa tertarik untuk 

membuat toko dan melakukan direct selling di salah satu pusat perbelanjaan (mall 
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atau plaza) di Surabaya. Mall atau Plaza yang menjadi tujuan penulis adalah Mall 

“X” yang merupakan salah satu pusat perbelanjaan di Surabaya. 

Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui apakah dengan membuka toko 

perhiasan perak  di Mall “X” yang merupakan salah satu pusat perbelanjaan di 

Surabaya dapat meningkatkan penjualan. Hal ini akan diukur dengan studi 

kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis merupakan salah satu cara untuk meneliti 

dari lima aspek yaitu aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis, aspek manajemen, 

aspek hukum, dan aspek keuangan, untuk mengetahui dan memberi keputusan 

apakah bisnis tersebut layak dijalankan atau tidak. 

Studi kelayakan bisnis ini biasa diterapkan pada orang-orang yang sedang 

merintis usaha baru, mengembangkan usaha yang sudah ada, dan memilih jenis 

investasi atau proyek untuk menginvestasikan dananya. Untuk penulis, uji 

kelayakan bisnis ini termasuk dalam kategori mengembangkan usaha yang sudah 

ada, dari indirect selling (penjualan tidak langsung) menjadi direct selling 

(penjualan secara langsung).  

 

1.2 Rumusan masalah  

Sebagaimana diuraikan pada latar belakang penelitian maka permasalahan 

yang akan diteliti yaitu, apakah perencanaan untuk membuka toko perhiasan perak 

di  Mall “X” yang merupakan salah satu pusat perbelanjaan di Surabaya, layak 

atau tidak untuk dijalankan jika diukur dari studi kelayakan bisnis melalui aspek 

pasar dan pemasaran, aspek teknis, aspek manajemen, aspek hukum, dan aspek 

keuangan? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari pelaksanaan studi kelayakan bisnis ini adalah untuk 

mengetahui layak atau tidaknya membuka toko perhiasan perak di Mall “X” yang 

merupakan salah satu pusat perbelanjaan di Surabaya melalui aspek pasar dan 

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

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis :  

Sebagai alat ukur pemberi kepastian untuk mengetahui layak atau tidaknya 

membuka toko perhiasan perak di Mall “X” yang merupakan salah satu 

pusat perbelanjaan di Surabaya.  

2.  Bagi investor : 

Sebagai bahan pertimbangan bagi investor sebelum melakukan investasi 

pada toko perhiasan perak di Mall “X” yang merupakan salah satu pusat 

perbelanjaan di Surabaya. 

3.  Bagi pengusaha : 

Sebagai bahan masukan mengenai kondisi pasar dan estimasi keuangan 

untuk usaha perhiasan perak di Surabaya. 

 

1.5 Pembatasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Analisis kelayakan bisnis dilakukan pada aspek pasar dan pemasaran, 

aspek teknis, aspek manajemen, aspek hukum, dan aspek keuangan 
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2. Estimasi perencanaan untuk tiga tahun yaitu tahun 2011, tahun 2012, dan 

tahun 2013 

3. Pembatasan penelitian pesaing hanya sebatas pesaing yang menjual 

perhiasan perak secara ritel yang sejenis dengan kisaran harga jual antara 

Rp25,000.00 per gram hingga Rp40,000.00 per gram.  


