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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan bisnis dalam bidang fesyen di Surabaya kian meningkat dari 

waktu ke waktu. Baik penjualan secara online maupun dengan membuka gerai – 

gerai di mall – mall dan tempat perbelanjaan lainnya. Perkembangan ini 

dikarenakan semakin terbukanya pemikiran masyarakat dalam menggunakan 

teknologi internet, dibuktikan dengan semakin meningkatnya pengguna internet 

setiap tahunnya. Berdasarkan perhitungan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia, terdapat sekitar 25 juta pengguna internet pada tahun 2007. Pada setiap 

tahunnya terjadi peningkatan sekitar 25%, ini disebabkan oleh kemudahan dalam 

mengendalikan informasi yang ada di tangan publik (http://antaranews.com, 22 

September 2011). 

Penjualan dapat dilakukan dengan menggunakan situs – situs yang ada di 

internet, dapat pula dilakukan dengan membuka toko. Toko – toko yang bergerak 

dalam bidang fesyen juga kian menjamur di mall – mall yang ada di Surabaya, ini 

disebabkan karena pertumbuhan usaha dalam bidang fesyen tidak akan pernah 

mati walaupun terjadi kenaikan dan penurunan. Terlihat secara nyata bahwa 

pengguna fesyen mencakup seluruh kalangan masyarakat, mulai dari anak kecil 

sampai dewasa, hingga kalangan bawah sampai ke atas. Dapat dibuktikan dengan 

semakin berkembangnya jumlah industri kulit yang berkembang di Indonesia, 

yakni pada tahun 1975 yang berjumlah 37 pabrik berukuran besar berkembang 

menjadi 112 pabrik pada tahun 1995, serta bermunculan sentra industri kulit di 
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Magetan, Garut, dan Madiun. (http://www.bi.go.id, 22 September 2011). Jenis 

barang yang diproduksi dalam bidang fesyen ini mencakup ikat pinggang, jaket, 

sandal, sarung tangan, sepatu, dompet, rompi, dan juga tas. Industri non-migas 

memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan nasional. Tabel 1.1 

berikut 

Tabel 1.1 Presentase Peran Sub-Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDB Nasional Tahun 2008. 

Industri Pengolahan Non-Migas PDB (miliar rupiah) 

Industri Makanan, Minuman dan Tembakau  139,921.9 

Industri  Tekstil, Barang dari Kulit dan Alas Kaki 50,994.0 

Industri  Kayu dan Produk Lainnya 20,335.8 

Industri  Produk Kertas dan Percetakan 25,477.2 

Industri  Produk Pupuk, Kimia dan Karet 68,389.6 

Industri   Produk Semen dan Penggalian Bukan Logam 15,990.7 

Industri  Logam Dasar Besi dan Baja 8,044.7 

Industri Peralatan, Mesin dan Perlengkapan Transportasi 177,178.3 

Produk Industri Pengolahan Lainnya 3,769.5 

Total 510,101.7 

Sumber : BPS 2008. Diakses 2 Januari 2012. 

 

Dari tabel 1.1 dapat kita lihat bahwa total nilai produksi dari industri barang 

dari kulit memberikan kontribusi yang cukup besar, yaitu sebesar 50,994.0 miliar 

rupiah. Demikian maka dapat dikatakan bahwa produk fesyen yang memiliki 

bahan dasar dari kulit masih diminati oleh masyarakat, disebabkan oleh karena 

seluruh kalangan masyarakat tidak dapat lepas dari kegunaan produk itu sendiri. 

Mulai dari anak kecil yang bersekolah, pegawai yang bekerja di kantoran, hingga 

masyarakat yang bepergian baik untuk berlibur maupun bersantai di mall, 

semuanya menggunakan tas, sabuk, dan juga dompet. 

Berdasarkan data yang ada, maka diputuskan untuk membuka perusahaan 

yang menjual tas secara online yang bernama Vancy Bag Shop. Vancy Bag Shop 

merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan tas 

kualitas, baik secara online maupun secara personal selling. Target pasar yang 
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dibidik oleh Vancy bag Shop adalah masyarakat remaja hingga dewasa serta 

kalangan menengah ke atas. Tempat usaha Vancy Bag Shop berada di Surabaya 

bagian barat, yakni rumah dari pemilik Vancy Bag Shop ini sendiri. Tempat ini 

digunakan untuk meletakkan barang yang telah dipesan oleh konsumen, sebelum 

akhirnya sampai ke tangan konsumen. 

Produk fesyen yang dimiliki Vancy Bag Shop antara lain berupa tas 

kualitas, dompet kualitas, dan juga sabuk kualitas. Vancy Bag Shop memiliki 

spesialisasi dalam penjualan produk fesyen yang dimiliki, yakni lebih kepada 

penjualan produk tas kualitas, baik dari kualitas yang super, semi super, kualitas 

satu, maupun kualitas dua. Keunggulan produk yang dimiliki Vancy Bag Shop 

dibandingkan dengan yang lainnya adalah produk yang dijual relatif memiliki 

harga yang murah, namun memiliki kualitas yang baik. Vancy Bag Shop juga 

menyediakan produk dari kualitas terendah sampai kualitas tertinggi dengan harga 

yang bersaing. 

Sistem penjualan serta pemasaran yang dilakukan oleh Vancy Bag shop 

adalah dengan cara mengambil gambar produk yang akan dijual secara detail dan 

mengukur ukuran produk, kemudian menawarkan kepada pembeli baik secara 

langsung maupun yang diunduh ke situs Facebook, dan jika pembeli 

menginginkan barang tersebut maka akan dipesankan kepada supplier. Setiap hari 

jumat semua produk yang dipesan oleh konsumen akan diberikan kepada 

konsumen, dan kemudian dilakukan transaksi pembayaran. Hasil dari penjualan 

secara online ini adalah konsumen tetap bagi Vancy Bag Shop, dimana dengan 

berjalannya waktu konsumen yang dimiliki semakin banyak dan juga terdapat 
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reseller. Banyak konsumen serta reseller yang ada menyarankan untuk membuka 

sebuah toko, karena dengan adanya toko mereka merasa akan lebih mudah jika 

akan membeli produk. Dalam menentukan pilihan untuk membeli sebuah produk, 

konsumen maupun reseller dapat melihat produk yang akan dibeli secara 

langsung. 

Berdasarkan adanya konsumen dari penjualan online, maka pemilik ingin 

melakukan pengembangan usaha dengan membuka toko sebagai salah satu upaya 

perbaikan dari persoalan yang ada. Pembukaan toko itu sendiri dapat digunakan 

sebagai tempat untuk memperlihatkan produk yang dimiliki, memperlancar 

jalannya usaha Vancy Bag Shop ini sendiri, memudahkan pemilik dalam 

mengelola produk yang dimiliki, serta memudahkan konsumen dalam 

menentukan pilihan untuk membeli barang. Sebelum melakukan pembukaan toko 

tersebut, perlu dilakukan studi kelayakan bisnis dari berbagai aspek untuk melihat 

apakah pembukaan toko ini baik untuk dijalankan atau tidak. 

Langkah pengembangan usaha yang akan dilakukan oleh Vancy Bag Shop 

adalah, pemilik ingin membuka sebuah toko tas yang memiliki diferensiasi 

dibandingkan dengan toko – toko yang lainnya yang telah ada. Perbedaan dari 

toko tas Vancy Bag Shop dibandingkan dengan toko – toko tas yang sudah ada 

adalah, toko tas Vancy Bag Shop akan memiliki tampilan layaknya sebuah kafe.. 

Hal tersebut membuat pembeli dapat melihat seluruh produk yang dijual terdapat 

di dinding – dinding ruangan, kemudian jika konsumen ingin melihat produk 

tersebut, maka pelayan akan mengambilkan produk tersebut dan memberikannya 

kepada konsumen. Sebagai pelengkap desain kafe yang disediakan, maka Vancy 
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Bag Shop juga akan menyediakan makanan ringan serta minuman bagi 

pengunjung yang ingin menikmati sajian sembari melihat produk yang dijual. 

Diferensiasi tidak hanya dilakukan pada tampilan toko saja, namun juga dilakukan 

pada cara penjualan produk yang dimiliki, seperti promo diskon pada tanggal 22 

setiap bulannya. Dalam melakukan pengembangan ini Vancy Bag Shop akan tetap 

melanjutkan penjualan online yang dilakukan melalui situs jejaring sosial 

Facebook, karena dari penjualan yan dilakukan secara online ini telah banyak 

diperoleh konsumen. 

Penelitian studi kelayakan bisnis ini bertujuan untuk mengetahui layak atau 

tidaknya pengembangan yang akan dilakukan pada usaha Vancy Bag Shop yang 

akan diukur dari aspek pasar dan pemasaran, aspek hukum, aspek teknis, aspek 

manajemen, dan aspek keuangan. Penelitian ini akan mengkaji studi kelayakan 

pada sebuah perusahaan yang berjudul “STUDI KELAYAKAN BISNIS 

UNTUK PENGEMBANGAN USAHA VANCY BAG SHOP DI PASAR 

ATOM”. 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang dapat 

dikemukakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Apakah studi kelayakan usaha untuk pengembangan Vancy Bag Shop layak 

atau tidak untuk dijalankan ditinjau dari aspek pasar dan pemasaran, aspek 

hukum, aspek teknis, aspek manajemen, dan aspek keuangan? 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Untuk mengetahui layak atau tidaknya studi kelayakan usaha Vancy Bag 

Shop di Pasar Atom Surabaya ditinjau dari aspek pasar dan pemasaran, aspek 

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

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1) Manfaat teoritis 

a. Sebagai bahan referensi untuk pembuatan studi kelayakan bisnis yang lain 

dan referensi untuk pengambilan keputusan. 

b. Memberikan ide untuk melihat sebuah peluang usaha dan membangun bisnis 

baru, seperti mendirikan sebuah badan usaha yang sama. 

 

2) Manfaat praktis 

a. Sebagai bahan pertimbangan layak atau tidaknya mendirikan sebuah toko 

dalam kaitannya dengan mengembangkan perusahaan untuk mengatasi 

persoalan yang terjadi. 

b. Memberikan informasi dan sebagai sumber pembanding bagi pembaca yang 

akan melakukan penelitian serupa tentang studi kelayakan bisnis dalam 

mendirikan sebuah toko yang bergerak dalam bidang fesyen khususnya tas, 

dompet, serta sabuk. 
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E. LINGKUP PERMASALAHAN 

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

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

2) Pembatasan penelitian terhadap pesaing adalah pesaing yang menjual produk 

fesyen (tas, sabuk, dompet) yang memiliki spesifikasi yang sejenis di Pasar 

Atom Surabaya, yaitu produk dengan spesifikasi kualitas satu (KW1), kualitas 

dua (KW2), kualitas semi super (KW Semi Super), dan kualitas super (KW 

Super). 

3) Estimasi waktu yang digunakan dalam melakukan penelitian studi kelayakan 

bisnis untuk pengembangan usaha Vancy Bag Shop ini hanya tiga tahun, yaitu 

dimulai dari tahun 2012 sampai tahun 2015. 


