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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Bisnis pakaian merupakan salah satu bisnis yang memiliki pangsa pasar 

yang besar, sebab pakaian merupakan kebutuhan primer manusia. Potensi pangsa 

pasar tersebut ditunjukkan Gambar 1.1 berupa tren konsumsi pakaian, alas kaki, 

dan tutup kepala sebagai produk fesyen di Indonesia meningkat dari tahun ke 

tahun.  Lebih lanjut, penjualan produk fesyen melalui media daring memiliki 

potensi yang besar karena fesyen merupakan produk nomor dua yang paling ingin 

dibelanjakan konsumen di Indonesia (Nielsen dalam Kasali, 2010: 109). 

 
Gambar 1.1  Perekembangan Konsumsi Pakaian di Indonesia Tahun 2007 -2011 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2009-2012, data diolah 

 

Peluang pada bisnis pakaian dan aksesoris menjadi dasar didirikannya 

Genesist yang merupakan sebuah perusahaan distribusi dan eceran dalam bidang 

fesyen melalui media daring dan konsinyasi. Genesist didirikan pada 12 

Desember 2011 di Surabaya, Jawa Timur dan mulai beroperasi pada Januari 2012 

oleh lima orang mahasiswa Universitas Ciputra jurusan International Business 

Management. Produk yang didistribusikan oleh Genesist didapatkan dari produksi 
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lokal maupun impor berupa pakaian, aksesoris dan tas wanita dengan segmen 

menegah dengan usia 15-30 tahun.  

Proses bisnis Genesist dimulai dengan pemesanan barang kepada pemasok 

yang akan dijadikan persediaan dagang atau yang telah dipesan sebelummnya 

oleh pelanggan melalui media komunikasi. Barang akan dikirim setelah tagihan 

barang dilunasi Genesist. Ketika barang sampai, Genesist mengelompokan barang 

sesuai nama barang yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, Genesist 

melakukan penjualan melalui jalur distribusi Genesist yakni media daring dan 

konsinyasi. Ketika barang telah dipesan, Genesist akan melakukan penagihan dan 

dilanjutkan dengan pengiriman menuju pembeli dengan jasa kurir. 

 
Gambar 1.2 Laporan Penjualan Bersih, laba Bersih dan Persediaan Barang Jadi Genesist Januari 

2012-Juli 2013  

Sumber: Internal Perusahaan Genesist, data diolah, 2012-2013 

 

Kinerja Genesist ditunjukkan pada Gambar 1.2. Pada tahun pertama kinerja 

Genesist cukup baik dengan penjualan bersih sebesar Rp. 908.749.352,00. Pada 

paruh pertama di Tahun 2013 penjualan Genesist mengalami penurunan 

dibandingkan bulan yang sama pada tahun 2012. Hal tersebut terjadi karena 

banyak faktor, salah satunya berupa persaingan dagang yang mana pesaing 

memiliki produk serupa dengan harga yang sangat kompetitif. 

Salah satu upaya yang dilakukan Genesist untuk menghadapi persaingan 

tersebut dengan diferensiasi produk. Menurut Taylor & Weerapana (2011: 280), 

(50.000.000)
-

50.000.000 
100.000.000 
150.000.000 
200.000.000 

N
il

a
i 

(R
u

p
ia

h
)

Bulan

Penjualan Bersih

LABA BERSIH

Persediaan akhir



3 

 

diferensiasi produk merupakan usaha perusahaan untuk menciptakan produk yang 

berbeda dari perusahaan lain dalam hal penilaian masyarakat terhadap produk 

tersebut. Genesist melakukan diferensiasi melalui produk yang diimpor sendiri 

oleh Genesist sejak Februari 2013 dan dipasarkan sejak Maret 2013. Penjualan 

barang impor memiliki kinerja yang lebih baik karena gross profit margin yang 

tinggi. Hal tersebut menyebabkan penjualan barang impor menghasilkan laba 

yang lebih tinggi dibandingkan penjualan barang lokal pada kuantitas yang sama.  

 
Gambar 1.3 Grafik Penjualan Barang Impor dan Barang Lokal Maret 2013-Juli 2013  

Sumber: Internal Perusahaan Genesist, data diolah, 2013 

 

Gambar 1.3 menunjukkan penjualan produk impor Genesist mengalami 

peningkatan yang cukup baik dari bulan ke bulan dibandingkan penjualan barang 

lokal yang turun. Potensi penjualan barang impor membuat manajemen Genesist 

merencanakan untuk pengalihan komposisi penjualan produk utama dari produk 

lokal menjadi produk impor dengan harapan dapat meningkatkan kembali kinerja 

Genesist. Produk impor tersebut juga akan dikembangkan dengan memiliki 

sebuah kantor sebagai gudang, pusat operasional dan pemasaran serta gerai 

sebagai showroom. Kantor tersebut akan mempercepat proses pelayanan dan 

memperkuat sumber daya manusia yang profesional dalam menangani penjualan 

melalui media daring dan pelayanan konsumen. Kantor tersebut direncanakan 

akan berlokasi di Jalan Aster AH-8, Tropodo, Sidoarjo.  
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Rencana pengembangan kantor pelayanan satu atap untuk bisnis impor 

menimbulkan risiko yang harus dihadapi Genesist. Risiko tersebut timbul karena 

belum adanya pemahaman tentang potensi pasar pasar dari produk fesyen impor. 

Genesist juga belum mengetahui kebutuhan teknis dan teknologi serta 

pemanfaatan sumber daya manusia yang optimal dalam penjualan produk impor 

tersebut. Lebih lanjut, Genesist belum melakukan analisis secara finansial atas 

keputusan pengalihan produk tersebut sehingga belum dapat dibuktikan keputusan 

tersebut dapat memberi keuntungan atau tidak. Di masa depan risiko juga dapat 

timbul karena Genesist belum memiliki legalitas hukum. 

Proses analisis yang lebih mendalam perlu dilakukan untuk mengetahui 

secara tepat tentang segi pasar dan pemasaran, hukum, teknis dan teknologi, 

manajemen sumber daya manusia, serta finansial pada bisnis produk impor. Hal 

tersebut diperlukan Genesist agar tidak salah mengambil keputusan untuk 

memperbaiki kinerja penjualan yang menurun sejak Maret 2013 dengan 

penurunan rata-rata 56,74%. Kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang 

suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau 

tidak usaha dijalankan disebut studi kelayakan bisnis (Kasmir dan Jakfar, 2009: 

7).  Studi kelayakan tersebut secara keseluruhan dapat memberikan tolak ukur 

yang absolut terhadap suatu usaha atau bisnis yang dijalankan (Ferdiansah, et al, 

2012). Studi kelayakan juga dapat menilai kelayakan bisnis aktual dan memberi 

saran untuk mengoptimalkan bisnis (Satori, et al, 2012). Melalui pertimbangan 

tersebut, penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul “Studi Kelayakan 

Pengembangan Bisnis Produk Impor pada Usaha Genesist”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah di dalam penelitian ini 

adalah “Apakah rencana pengembangan yang akan dilakukan dengan melakukan 

pengalihan konsentrasi penjualan pada produk impor layak untuk dilaksanakan 

ditinjau dari aspek pasar dan pemasaran, aspek hukum, aspek teknis dan 

teknologi, aspek manajemen sumber daya manusia, dan aspek keuangan?” 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui 

kelayakan rencana pengembangan dengan pengalihan konsentrasi penjualan pada 

produk impor ditinjau dari aspek pasar dan pemasaran, aspek hukum, aspek teknis 

dan teknologi, aspek manajemen sumber daya manusia, dan aspek keuangan”. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan maupun literatur 

dan referensi untuk kepentingan karya ilmiah maupun penelitian berikutnya 

tentang studi kelayakan bisnis. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

1) Bagi pemilik usaha 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi perusahaan Genesist dalam 

pengambilan keputusan pengembangan bisnis impor. 
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2) Bagi penulis 

a) Dapat menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama berkuliah di 

Universitas Ciputra 

b) Dapat mempelajari studi kelayakan bisnis secara lebih mendalam untuk 

pengambilan keputusan. 

 

1.5. Lingkup Permasalahan 

Penelitian yang dilakukan pada usaha Genesist ini akan menggunakan batasan: 

1.5.1. Penelitian difokuskan pada pengembangan bisnis produk impor dengan 

kantor pelayanan satu atap oleh Genesist. 

1.5.2. Aspek yang akan dibahas di dalam penelitian ini akan dibatasi pada aspek 

pemasaran, aspek manajemen sumber daya manusia, aspek teknis dan 

teknologi, aspek keuangan dan aspek hukum. 

1.5.3. Kriteria penilaian investasi pada aspek keuangan dibatasi pada NPV (Net 

Present Value), dan analisis skenario. 

1.5.4. Data primer yang digunakan di sini diambil melalui kegiatan wawancara, 

dokumentasi dan observasi, sedangkan data sekunder yang digunakan 

diambil dari BPS antara tahun 2007 hingga 2011. 

1.5.5. Proyeksi pengembangan yang dilteliti dibatasi untuk tiga tahun ke depan 

yang diasumsikan kondisi ceteris paribus. 

1.5.6. Responden yang akan dijadikan sumber berada pada kota Surabaya saja, 

karena pasar Genesist dominan berasal dari Surabaya yaitu sebesar 35%. 

 




