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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Di Indonesia, tren industri kreatif muncul dalam beberapa tahun 

belakangan ini melalui inovasi-inovasi yang dilakukan dalam industri. 

Peluang bagi munculnya industriawan kreatif sebenarnya cukup besar di 

Indonesia karena dalam beberapa aspek Indonesia memiliki potensi yang 

besar dalam pengembangan industri kreatif.  

Pertama, dari aspek demografi, dengan jumlah penduduk yang sangat 

besar ± 220 juta penduduk merupakan pasar yang sangat besar bagi produk 

industri kreatif. Selain itu jumlah penduduk yang besar merupakan peluang 

bagi sumber daya manusia (SDM) untuk menggerakkan industri kreatif 

Indonesia.  

Kedua, potensi sumber daya alam (SDA) di Indonesia masih sangat 

besar terutama komponen-komponen SDA sebagai input indutri masih 

banyak seperti kekayaan hasil hutan yang dapat dimanfaatkan untuk industri 

kerajinan, kekayaan budaya yang bisa dimanfaatkan untuk industri musik dan 

seni, kekayaan mineral yang masih besar dan kekayaan lokal yang belum 

digarap sebagai potensi industri.  

Ketiga, Indonesia berada dalam tahap pengembangan ekonomi yang 

menuju pada negara industri maju di kawasan Asia, bila kebijakan 

pemerintah berada pada koridor yang baik dan stabilitas makro ekonomi 
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dapat dijaga maka Indonesia berpotensi sebagai penggerak utama ekonomi 

regional. Ini peluang bagi berkembangnya industri kreatif di Indonesia.  

 Keempat, mobilisasi dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi 

dan informasi di Indonesia semakin baik, walaupun dari aspek pemanfaatan 

terhadap sektor industri belum besar di Indonesia tapi ini merupakan peluang 

untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sebagai 

faktor input dalam industri. Bila ini dapat berjalan baik maka akan terjadi 

inovasi baru dalam industri, inovasi ini bentuk dari kreatifitas sehingga 

mendorong bergeraknya industri kreatif di Indonesia. (Saputra, 2010:17) 

 Menurut Moelyono (2010:230) pada Tahun 1998, DCMS 

(Department of Culture, Media and Sports) yang mempublikasikan hasil 

pemetaan industri kreatif Inggris yang pertama, dimana industri kreatif 

didefinisikan sebagai industri yang mengandalkan pada keaslian kreativitas, 

keterampilan dan talenta individu yang memiliki kemampuan meningkatkan 

taraf hidup dan penciptaan kesempatan kerja melalui eksploitasi Hak 

Kekayaan Intelektual.  

 Di Indonesia sendiri, industri kreatif didefinisikan sebagai industri 

yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, keterampilan serta bakat individu 

untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan 

menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu 

tersebut.  

 Menurut keterangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 

Tahun 2007, industri kreatif terbagi menjadi 14 kelompok, yaitu Periklanan, 



 3 

Arsitektur, Pasar Seni dan Barang Antik, Kerajinan, Desain, Fashion, Video 

Film dan Fotografi, Permainan Interaktif, Musik, Seni Pertunjukan, 

Penerbitan dan Percetakan, Layanan Komputer dan Piranti Lunak, Televisi 

dan Radio, Riset dan Pembangunan.  

 Industri fashion adalah kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi 

desain pakaian, desain alas kaki, desain aksesoris mode lainnya, produksi 

pakaian mode dan aksesorisnya, konsultasi produk fashion, serta distribusi 

produk fashion. Dalam pelaksanaannya, fashion telah memberikan kontribusi 

terbanyak bagi industri kreatif. Rata-rata kontribusi fashion bagi industri 

kreatif selama Tahun 2002 hingga 2008 adalah sebesar Rp 107,8 triliun atau 

sekitar 45,87%. (Saputra, 2010:45)  

 Subsektor kerajinan (industri furnitur, batik termasuk di dalamnya) 

dan fesyen memiliki daya serap tenaga kerja yang tinggi dengan tingkat 

keterampilan pekerja yang mampu dikuasai oleh segala lapisan masyarakat. 

Sehingga, apabila industri ini dibenahi dengan benar, maka ia akan 

berkontribusi menciptakan lapangan pekerjaan dan turut serta mengurangi 

angka kemiskinan. (Moelyono, 2010:265) 

 Fashion mungkin suatu komoditi yang tidak akan pernah mati. 

Fashion biasanya berkonotasi pada pakaian, tapi sebenarnya fashion 

berbicara tentang cara berpenampilan. Fashion biasanya tidak pernah lepas 

dari cita rasa seni dan juga suatu budaya sehingga selalu berkembang sejalan 

dengan ekspresi manusia.  
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 Fashion bisa berbicara tentang keindahan, kecantikan bahkan 

keglamouran. Sehingga dalam fashion berkembang desain pakaian, desain 

perhiasan, bahkan desain penampilan. Dari perhiasan pun masih luas, seperti 

perhiasan pakai seperti gelang, kalung, anting-anting, dan lain-lainnya. Untuk 

desain penampilan berkembang perhiasan handmade seperti tas, ikat 

pinggang, dan banyak lagi. (Jurnal Bali, 9 Maret 2011) 

 Pelaku bisnis di industri kreatif sebagian besar adalah UKM dan IKM 

yang jumlahnya sangat banyak, sehingga pemerintah bersama-sama dengan 

dunia bisnis harusnya memiliki kepekaan dalam membina bibit wirausahawan 

yang berdaya saing. Tumbuhnya wirausahawan yang dinamis, kritis, dan 

inovatif menunjukkan adanya rasa percaya diri yang meningkat dan 

mencerminkan keberanian menghadapi resiko. Keberadaan mereka memiliki 

peran yang sangat strategis dalam membantu variasi baru di industri, serta 

kondisi dan iklim bisnis yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan. (Moelyono, 2010:240) 

 Indonesia telah menaruh perhatian dalam industri kreatif di Indonesia 

dengan mendirikan kementerian khusus untuk mengelola dan mengurus 

industri kreatif yaitu Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif yang 

dipimpin oleh Mari Elka Pangestu. Sedangkan kementerian perdagangan 

mengklaim bahwa pertumbuhan nilai ekonomi industri kreatif sepanjang 

2006-2010 mencapai tiga kali lipat.  

 Pada Tahun 2006, nilai ekonomi industri kreatif tercatat sebesar 

Rp157 triliun, sementara pada 2010 mencapai Rp468 triliun. Kontribusi 
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terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional pada 2006 tercatat 7,4%, 

sedangkan pada 2010 angkanya mencapai 7,74%. Kementerian Pariwisata 

dan Industri Kreatif ingin membuat industri kreatif menjadi salah satu pilar 

ekonomi bangsa. (Bisnis Indonesia, 30 Oktober 2011) 

 Pergantian mode yang cenderung cepat, dan daya beli masyarakat 

yang semakin meningkat, menjadi salah satu faktor utama kemajuan industri 

fashion di Indonesia. Bisnis fashion sangat sensitif terhadap kualitas, mode, 

harga, tren, dan gaya hidup yang selalu berubah bersama berubahnya 

kebutuhan, daya beli, dan selera konsumen. Kondisi ini tentunya cukup 

potensial bila dibidik para pengusaha sebagai target pasar yang memberikan 

keuntungan.  

 Peneliti memiliki usaha bernama Bubble Blue yang merupakan usaha 

kecil di bidang fashion khususnya aksesories yang buka pada Tahun 

November 2006. Bubble Blue berdiri di Lantai LG no. BK 02-01 Royal Plaza 

Surabaya. Bubble Blue menjual beraneka ragam  aksesoris perhiasan, 

aksesoris rambut, produk make-up, frame foto, jam meja, jam dinding, serta 

aksesoris HP.  

 Namun bisnis tersebut tutup pada September 2011 karena pada saat 

mendirikan bisnis, peneliti tidak memikirkan operasional bisnis dan 

perputaran barang dengan efisien sehingga sistem operasional menghabiskan 

banyak biaya, peneliti tidak melakukan studi lebih lanjut tentang kelayakan 

bisnis yang akan dijalankan serta tidak memperhitungkan resiko dan aspek-

aspek lain dalam bisnisnya. 
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Tabel 1.1 
Tabel Perbandingan Kontribusi PDB 14 Subsektor Industri Kreatif Terhadap PDB 
Industri Kreatif 2002-2008 

Sumber : Data Sekunder diolah, Departemen Perdagangan Republik Indonesia 

Tabel 1.2 
Tabel Kenaikan Pertambahan Pendapatan Industri Fashion 

Tahun 2006 2007 2008 2009 

Kenaikan 43,71 % 43,55% 43,48% 46,50% 
Sumber: Data Sekunder, BPS Surabaya Tahun 2009 

 Peneliti melihat bahwa peluang bisnis industri kreatif khususnya 

fashion masih sangat besar. Pada Tabel 1.1 industri fashion memberikan 

kontribusi yang paling besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Data 

pada Tabel 1.2 menunjukkan bahwa peluang bisnis terbuka lebar karena 

peluang pasar yang cukup besar karena setiap tahun pendapatan industri 

fashion cenderung stabil bahkan meningkat pada tahun 2009. Data-data pada 

tabel diatas menunjukkan bahwa bisnis di bidang fashion ini cukup 

N
O 

LAPANGAN 
USAHA 
INDUSTRI 
KREATIF 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
RATA-
RATA 

1 Arsitektur 2,07% 2,25% 2,36% 2,73% 2,37% 2,47% 2,59% 2,4% 
2 Desain 7,19% 7,03% 6,54% 6,80% 6,15% 6,42% 6,38% 6,6% 
3 Fesyen  52,18% 49,77% 47,02% 44,75% 44,93% 43,55% 43,48% 45,78% 
4 Film, Video  & 

Fotografi 0,54% 0,56% 0,56% 0,60% 0,58% 0,60% 0,63% 0,6% 

5 Kerajinan  23,42% 23,76% 23,29% 23,60% 24,51% 25,30% 24,59% 24,1% 
6 Layanan Komputer 

dan Piranti Lunak 0,54% 0,66% 0,75% 0,93% 1,07% 1,12% 1,19% 0,9% 

7 Musik 3,04% 3,47% 5,03% 5,83% 5,08% 5,14% 5,23% 4,7% 
8 Pasar dan Barang 

Seni 0,46% 0,55% 0,50% 0,55% 0,57% 0,43% 0,47% 0,5% 

9 Penerbitan dan 
Percetakan 4,34% 4,35% 5,75% 5,67% 5,21% 5,09% 5,01% 5,1% 

10 Periklanan 4,15% 5,28% 5,78% 5,96% 6,92% 7,18% 7,58% 6,1% 
11 Permainan 

Interaktif 0,19% 0,22% 0,23% 0,27% 0,29% 0,32% 0,36% 0,3% 

12 Riset dan 
Pengembangan 0,60% 0,63% 0,63% 0,68% 0,68% 0,71% 0,75% 0,7% 

13 Seni Pertunjukan 0,07% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,10% 0,10% 0,1% 
14 Televisi danRadio 1,21% 1,40% 1,47% 1,54% 1,53% 1,57% 1,64% 1,5% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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kompetitif meskipun banyak persaingan. Karena itulah peneliti tetap ingin 

menggeluti bisnis di bidang tersebut.  

Tabel 1.3 
Tabel Jumlah Pengunjung Royal Plaza Bulan November Tahun 2011 

Sumber : Security Management Royal Plaza 

 Konsumen Bubble Blue adalah wanita remaja hingga dewasa. Produk 

yang akan ditawarkan sedikit berbeda dari produk Bubble Blue yang 

sebelumnya, produk yang ditawarkan akan dikhususkan pada produk 

aksesoris perhiasan dan rambut.Menurut data dari Dinas Kependudukan dan 

JAM HARI TANGGAL 10.00-14.00 14.00-21.30 TOTAL 

Selasa 1 November 2011 3.559 7.129 10.688 
Rabu 2 November 2011 4.279 6.815 11.094 

Kamis 3 November 2011 3.830 7.407 11.237 
Jumat 4  November 2011 4.786 6.364 11.150 
Sabtu 5 November 2011 5.652 9.297 14.949 

Minggu 6 November 2011 11.319 10.824 22.143 
Senin 7 November 2011 5.956 5.835 11.791 
Selasa 8 November 2011 4.919 6.904 11.823 
Rabu 9 November 2011 5.995 7.000 12.995 

Kamis 10 November 2011 3.998 9.391 13.389 
Jumat 11 November 2011 5.653 9.523 15.176 
Sabtu 12 November 2011 5.144 15.138 20.282 

Minggu 13 November 2011 11.677 8.459 20.136 
Senin 14 November 2011 4.185 7.741 11.926 
Selasa 15 November 2011 3.902 7.323 11.225 
Rabu 16 November 2011 5.399 11.462 16.861 

Kamis 17 November 2011 4.552 8.086 12.638 
Jumat 18 November 2011 4.413 8.533 12.946 
Sabtu 19 November 2011 7.296 11.724 19.020 

Minggu 20 November 2011 8.481 19.763 28.244 
Senin 21 November 2011 4.804 5.957 10.761 
Selasa 22 November 2011 4.646 5.240 9.886 
Rabu 23 November 2011 4.782 5.212 9.994 

Kamis 24 November 2011 4.366 7.392 11.758 
Jumat 25 November 2011 6.002 11.349 17.351 
Sabtu 26 November 2011 7.294 11.524 18.818 

Minggu 27 November 2011 13.378 10.994 24.372 
Senin 28 November 2011 3.879 11.344 15.223 
Selasa 29 November 2011 3.457 8.394 11.851 
Rabu 30 November 2011 4.568 8.075 12.643 

TOTAL 172.171 270.199 442.370 
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Catatan Sipil Kota Surabaya, jumlah penduduk Surabaya pada Tahun 2010 

yang berjenis kelamin wanita dengan usia 15-50 tahun adalah 959.787 orang. 

Serta berdasarkan Tabel 1.3, jumlah pengunjung Royal Plaza pada Bulan 

November 2011 adalah 442.370 orang. Data tersebut menunjukkan bahwa 

peluang bisnis terbuka lebar karena pangsa pasar yang cukup besar 

 Sebelum membuka toko Bubble Blue kembali, peneliti ingin membuat 

studi kelayakan bisnis untuk mengantisipasi resiko dan meminimalisir 

kerugian-kerugian dalam menjalankan bisnisnya serta untuk mengetahui 

kelayakan bisnis yang akan dijalankan. Peneliti akan membuat penelitian 

Studi Kelayakan Bisnis yang diberi judul “Studi Kelayakan Bisnis Toko 

Bubble Blue di Royal Plaza, Surabaya.” 

 

B.   Perumusan Masalah 

 Rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Layakkah pendirian 

toko aksesoris di Royal Plaza ditinjau dari aspek pasar dan pemasaran, aspek 

hukum, aspek teknis, aspek manajemen, dan aspek keuangan?”. 

 

C.   Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari dilakukannya 

penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan pendirian toko aksesoris di 

Royal Plaza apabila ditinjau dari aspek pasar dan pemasaran, aspek hukum, 

aspek teknis, aspek manajemen, dan aspek keuangan. 
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D.   Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi penulis 

lain yang ingin melakukan penelitian untuk mengetahui kelayakan 

pendirian aksesoris apabila dianalisis berdasarkan aspek eksternal dan 

internal. 

2. Manfaat Praktis 

1) Bagi penulis 

Penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pendirian bisnis aksesoris. 

2) Bagi pengusaha 

Penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk mengetahui seberapa 

besar minat dan daya beli masyarakat terhadap aksesoris. 

3) Bagi masyarakat 

Penelitian dapat digunakan untuk memberikan informasi tambahan 

terkait perkembangan dunia aksesoris. 

 

E.   Lingkup Permasalahan 

 Penelitian yang dilakukan dalam bidang bisnis fashion, khususnya 

produk aksesoris yang terdapat di pusat perbelajaan di kota Surabaya, yaitu di 

Royal Plaza. Peneliti hanya menggunakan lima aspek pertimbangan, yaitu 

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

dan aspek keuangan. 


