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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di dunia yang semakin lama semakin berkembang ini, terdapat 

usaha-usaha yang semakin bervariasi sehingga membuat suatu negara 

bertambah maju. Negara yang semakin maju memiliki sumber pendapatan 

yang besar dari berbagai bidang usaha yang sedang bertumbuh di negaranya. 

Menurut Wijatno (2009:1), ketertarikan pada entrepreneurship semakin 

berkembang karena penting di dalam aspek kehidupan manusia dan ada 

dukungan yang kuat dari pihak pemerintah memikirkan dampak positifnya 

bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara.  

Menurut Ciputra (2009:26), bersama diskusinya dengan Richard 

Cantillon entrepreneur merupakan seseorang untuk mendapatkan produk 

tertentu harus membayar dengan harga tertentu untuk dijual kembali dengan 

membuat keputusan upaya pencapaian dan pemanfaatan sumber daya. Kata 

entrepreneur berasal dari bahasa Perancis yang memiliki arti kontraktor. Asal 

muasal kata tersebut yaitu entreprenant yang memiliki arti berani, tekun, 

petualang dan mampu berusaha.  

Di negara Indonesia, entrepreneur diartikan sebagai pengusaha, 

entreprenir dan usahawan sedangkan untuk pemerintah diartikan sebagai 

wirausaha. Menurut Wijatno (2009:3-4), terdapat empat aspek dasar bagi 

entrepreneur yaitu meliputi sebuah proses penciptaan dengan membuat 
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sesuatu yang baru, memerlukan sebuah usaha dan waktu dengan 

menghargainya sehingga dapat menciptakan sesuatu yang baru, mengambil 

risiko tertentu meliputi aspek psikologi, keuangan dan sosial dan mendapat 

imbalan sebagai entrepreneur yaitu dapat berdiri sendiri dan kepuasan secara 

pribadi. Kesimpulannya, entrepreneur merupakan seseorang yang mampu 

mengetahui adanya peluang bisnis, berani mengambil risiko, menggunakan 

sumber daya secara efisien dan efektif dengan tujuan untuk memperoleh 

keuntungan.  

  Menurut Ciputra (2009:37), keadaan suatu negara akan sejahtera 

jika jumlah entrepreneur suatu negara mencapai 2% dari keseluruhan jumlah 

penduduk negara tersebut. Negara Singapura mempunyai 7,2% entrepreneur 

dari keseluruhan jumlah penduduk negaranya. Pada tahun 2001, negara 

Singapura hanya memiliki 2,1% entrepreneur dari keseluruhan jumlah 

penduduk negaranya dibandingkan dengan negara Amerika yang menjadi 

pusat perekonomian selama satu abad terakhir. Negara Amerika memiliki 

2,14% entrepreneur dari keseluruhan jumlah penduduk negaranya. Di negara 

Indonesia sendiri hanya memiliki sebesar 0,18% atau sekitar 400.000 orang 

yang menjadi entrepreneur sedangkan negara Indonesia memiliki sekitar 220 

juta penduduk sehingga memerlukan 4,4 juta entrepreneur.  

Suatu bisnis dapat berjalan jika pemilik telah memiliki ide akan 

bisnis apa yang akan dijalankan, keahlian sesuai ide tersebut, modal yang 

sesuai dengan ide, lokasi yang sesuai, SDM yang memadai dan bisnis 

dikatakan lancar jika mendapatkan keuntungan yang besar. Menurut para ahli, 
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bisnis memiliki pengertian yang berbeda-beda. Menurut Griffin dan Ebert 

(2007:4), bisnis adalah sebuah organisasi atau aktivitas di mana menyediakan 

suatu barang dan jasa dengan tujuan mendapat laba. Dikatakan untung jika 

total pendapatan lebih besar nilainya dari total beban atau biaya yang 

dikeluarkan dalam kurun waktu yang sama.  

Para pebisnis dapat mengembangkan ukuran bisnisnya dengan 

berpegang pada keuntungan yang didapat dan meningkatkan keuntungan 

lebih besar lagi. Hal-hal yang harus diperhatikan pula yaitu pilihan konsumen 

dan permintaan konsumen yaitu konsumen bebas untuk memilih karena bisnis 

berjalan jika terdapat permintaan atas barang dan jasa, wirausaha dan 

kesempatan yaitu seorang wirausaha yang menemukan peluang akan 

kebutuhan dan kepuasan konsumen dan kualitas kehidupan yaitu kondisi 

bisnis yang sehat ikut andil dalam standar dan kualitas kehidupan masyarakat 

serta membantu dalam pendapatan pemerintah. 

Konsep pada bisnis ini menggunakan sistem retail yang memiliki 

pengertian yaitu penjualan langsung pada konsumen dengan komoditas 

berjumlah kecil. Jenis retail yang digunakan yaitu retail kecil di mana toko 

tersebut dimiliki oleh individu dan pemilik toko langsung bertanggung jawab 

penuh terhadap manajemen dan penjualan. Bisnis ini direalisasikan dalam 

bentuk butik yang menjual produk langsung pada konsumen dan pemilik 

bertanggungjawab langsung pada jalannya bisnis ini. Berkaitan dengan hal 

yang harus diperhatikan yaitu keunikan dari ide bisnis ini dengan melayani 

penjualan aksesoris dengan pilihan bahan dasar dan warna serta dibuat sesuai 
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permintaan dan keinginan konsumen serta terdapat konsultasi aksesoris dan 

layanan setelah pembelian, berbeda jika dibandingkan dengan aksesoris jadi 

yang dijual toko – toko aksesoris dan juga bisnis ini menawarkan pakaian 

jadi, tas, dan lain sebagainya. Kesimpulan yang didapat yaitu bisnis adalah 

suatu usaha yang dilakukan secara terorganisir dengan menjual barang 

ataupun jasa guna pemenuhan kebutuhan konsumen dan guna mendapat laba 

yang besar.     

  Kota Malang merupakan salah satu kota tujuan wisata di daerah 

Jawa Timur disebabkan karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Kota 

Malang memiliki pendapatan yang cukup besar karena sebagai salah satu 

tujuan kota wisata. Pendapatan tersebut sesuai dengan adanya jumlah 

perusahaan industri menurut sub sektor industri. Berikut tabel yang 

menggambarkan jumlah perusahaan dan penerimaan kota Malang : 

Tabel 1.1 
Perbandingan Jumlah Perusahaan dan Nilai Pendapatan / Penerimaan tahun 2007 dan 
2008 
 
Sub Sektor Industri 2007 2008 

Jumlah 
Perusa
haan 

Pendapatan / 
Penerimaan 
(ribu Rp) 

Jumlah 
Perusa
haan 

Pendapatan / 
Penerimaan 
(ribu Rp) 

Industri Pakaian 
Jadi 

29 59,438,126 34 102,166,728 

Industri mesin, mesin 
listrik dan peralatan 
dokter, alat ukur, 
peralatan navigasi, 
optik, jam dan lonceng 

7 12,445,856 19 29,134,266 

Sumber : Data sekunder (BPS Kota Malang, 2010) 
 

Tabel di atas menunjukkan bahwa selisih jumlah perusahaan 

industri pakaian jadi tahun 2007-2008 sebesar 5 perusahaan sedangkan selisih 



5 
 

pendapatan tahun 2007-2008 yaitu sebesar Rp 42.728.602,00. Bisnis ini 

melihat pada industri pakaian jadi karena bisnis ini juga menawarkan pakaian 

jadi, tas, dan lain sebagainya sebagai produk pendukung yang termasuk di 

dalam dunia fashion di samping menawarkan aksesoris sebagai produk 

utama. Lapangan pekerjaan yang baru dan semakin banyak, terdapat pula 

persaingan bisnis yang semakin tidak sehat mulai dari bisnis yang kecil 

hingga bisnis besar. Masalah tersebut disebabkan karena para pengusaha baru 

berusaha mengambil pangsa pasar para pengusaha senior begitu pula 

sebaliknya dan di antara pengusaha baru juga saling melakukan aksi 

menyerobot lahan dan pangsa pasar usaha yang didirikan. Persaingan yang 

tidak sehat tersebut dapat dihindari jika para pengusaha baru maupun senior 

telah menentukan target konsumen dan wilayah yang dituju untuk 

mengenalkan produk atau jasa pada masyarakat luas. 

Menurut Ahman (2007:3), terdapat tiga kebutuhan menurut tingkat 

kepentingannya yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Beberapa 

kebutuhan primer bagi masyarakat baik yang berada di pedesaan maupun 

yang berada di perkotaan yaitu sandang, pangan (makanan dan minuman) dan 

papan. Ketiga hal tersebut harus terpenuhi semenjak kita lahir di dunia. 

Pangan merupakan hal yang mau tidak mau harus dipenuhi setiap hari, jika 

tidak maka akan menimbulkan sakit bahkan meninggal. Sandang mulai 

muncul sejak terdapat peradaban dan digunakan untuk penutup badan agar 

terlihat sopan dan terhindar dari angin, hujan dan sebagainya sedangkan 

papan merupakan tempat untuk berteduh dari hujan dan panas serta 
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digunakan sebagai tempat peristirahatan. Ketiga hal tersebut disesuaikan 

dengan selera dan tingkat kemampuan dana seseorang. Dunia sandang yang 

umumnya disebut fashion mengendalikan kegiatan sehari – hari tiap orang 

baik dari apa yang dikenakan, bagaimana kita makan dan hidup serta 

bagaimana kita memposisikan diri sendiri. Fashion juga membuat pasar dunia 

terus menerus berkembang yaitu perusahaan terus memproduksi, penyalur 

memasarkan produk dan konsumen membeli produk tersebut.  

Menurut Yuswohady (2010:2-3), cara kita menggunakan pakaian 

di mana mengikuti mode fashion saat itu menampilkan ekspresi diri kita. 

Kaum wanita membeli sebuah produk tidak menomorsatukan sisi fungsi yaitu 

harga dan kualitas akan tetapi mereka membeli atas dasar menyukai dan dapat 

mengkoneksikan dirinya dengan produk tersebut. Konsumen wanita sangat 

berbeda jika dibandingkan dengan konsumen pria karena kaum pria memilih 

sebuah produk karena suatu kebutuhan dan melihat dari sisi fungsinya. Kaum 

wanita mempunyai koneksi terhadap merk dan secara emosi terhadap suatu 

produk baik dari kesamaan tampilan, karakter dan dapat menampilkan 

identitas dan kepribadian serta menjadi lebih percaya diri dan dapat 

bergabung dengan kelompok yang sesuai dengan kepribadiannya sehingga 

wanita tersebut dapat diakui mengikuti fashion terbaru. Fashion berhubungan 

erat dengan pribadi seseorang, waktu dan gaya yang diikuti sehingga dapat 

dimaklumi jika suatu gaya bulan ini tidak lagi diikuti pada bulan – bulan 

berikutnya. Berikut adalah bukti bahwa dunia fashion memberi kontribusi 

bagi Produk Domestik Bruto : 
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Tabel 1.2  
Tabel PDB Industri Kreatif 2002-2008 Menurut 14 Subsektor Berdasarkan Harga 
Konstan (2000) - (Dalam juta rupiah) 
 

 

Sumber : Data sekunder (Statistik Indonesia dan Statistik Industri, BPS, 2002-2008) 

 

  Tabel 1.2 menunjukkan industri fashion menempati urutan teratas 

dalam PDB industri kreatif tahun 2002 – 2008 menurut subsektor berdasarkan 

harga konstan tahun 2000 di mana produk domestik bruto merupakan suatu 

nilai dari barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam suatu 

periode tertentu. 

 Luas wilayah Kota Malang sebesar 110,06 km2 di mana dibagi 

dalam lima kecamatan yaitu Kecamatan Kedungkandang, Sukun, Klojen, 
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Blimbing dan Lowokwaru. Pada tiap kecamatan memiliki jumlah penduduk 

yang berbeda – beda. Dilihat dari penyebarannya di antara lima kecamatan 

yang terdapat di Kota Malang, Kecamatan Lowokwaru mempunyai penduduk 

terbanyak sebesar 182.794 jiwa, lalu Kecamatan Sukun sebesar 175.772 jiwa, 

Kecamatan Blimbing sebesar 171.935 jiwa, Kecamatan Kedungkandang 

sebesar 162.941 jiwa dan Kecamatan Klojen sebesar 127.415 jiwa. Kota 

Malang mengalami peningkatan penduduk dari tahun ke tahun. Data jumlah 

penduduk Kota Malang dari tahun ke tahun yang semakin meningkat sebagai 

berikut : 

Tabel 1.3 
Jumlah Penduduk Kota Malang Dirinci Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis 
Kelamin Tahun 2007 – 2009 
 
Uraian 2007 2008 2009 
Laki – laki 405,843 404,664 404,755 
Perempuan 406,366 411,973 414,102 
Jumlah 812,209 816,637 820,857 
Rasio Jenis Kelamin 99.72 99.13 97.74 
Sumber : Data sekunder (BPS Kota Malang, 2010) 

Menurut Tabel 1.3, jumlah penduduk yang semakin besar dari 

tahun ke tahun menunjukkan pasar di Kota Malang sedang bertumbuh. Target 

bisnis fashion ini yaitu penduduk Kota Malang yang digolongkan dalam 

kelompok usia dan jenis kelamin. Menurut hasil Sensus Penduduk pada tahun 

2010, penduduk kota Malang sebagai berikut : 
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Tabel 1.4 
Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Hasil SP 2010 
 
Kelompok 
Umur 

Jenis Kelamin Total 
Laki – laki Perempuan 

15 – 19 37,309 41,898 79,207 
20 – 24 48,872 48,772 97,644 
25 – 29 39,445 37,009 76,454 
30 – 34 33,556 32,262 65,818 
35 – 39 30,307 30,613 60,920 
Total 189,489 190,554 380,043 
Sumber : Data sekunder (Berdasarkan Sensus Penduduk, 2010) 

Menurut Tabel 1.4, tabel tersebut memiliki arti bahwa setiap 100 

penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki – laki. Jumlah keseluruhan 

penduduk perempuan di tabel lebih besar dibandingkan dengan penduduk laki 

– laki. Kelompok usia produktif ditunjukkan oleh kelompok umur 15 – 64 

tahun, sedangkan kelompok umur tidak produktif ditunjukkan oleh kelompok 

umur 0 – 14 tahun dan umur 65 tahun ke atas. Bisnis ini memiliki target usia 

konsumen yang berada pada kelompok usia produktif yaitu konsumen yang 

berusia antara 15 – 35 tahun. Berdasarkan hasil Proyeksi adjust Survei 

Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2005 menunjukkan pertumbuhan penduduk 

sebesar 0,86 per tahun tercatat sebesar 820.857 jiwa penduduk yang terdiri 

dari 414.102 jiwa penduduk perempuan dan 404. 755 jiwa penduduk laki – 

laki. Di tengah – tengah kepadatan penduduk kota Malang dan 

berkembangnya industri yang ada, terdapat pula penduduk yang masih 

tergolong pengangguran. Berikut data bursa tenaga kerja di kota Malang : 
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Tabel 1.5 
Keadaan Bursa Tenaga Kerja Tahun 2007 – 2009 
 
No Uraian 2007 2008 2009 
1 Sisa Pencari Kerja Terdaftar 29,528 28,670 31,333 
2 Lowongan Kerja 
 Sisa Lowongan Tahun Lalu 323 36 38 
 Lowongan Yang Terdaftar 2381 585 965 
 Lowongan Yang Dapat Dipenuhi 699 537 813 
 Lowongan Kerja Dihapuskan - 46 198 
 Sisa Lowongan Tahun Ini 2,003 38 3 
3 Penempatan Tenaga Kerja 
 Antar Kerja Lokal (AKL) 236 342 584 
 Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) 35 - - 
 Antar Kerja Antar Negara (AKAN) 306 195 311 
Sumber : Data sekunder (Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang, 2009) 
 

Tabel 1.5 menampilkan bursa ketenagakerjaan tahun 2009, sisa 

pencari kerja yang terdaftar sebesar 31.333 orang sedangkan lowongan yang 

terdaftar hanya 965 lowongan ditambah sisa lowongan tahun lalu sebesar 38 

lowongan dan yang dapat dipenuhi sebanyak 813 lowongan. Keadaan ini 

tidak jauh berbeda dari tahun – tahun sebelumnya di mana jumlah pencari 

kerja sangat jauh dengan jumlah lowongan yang ada. Jumlah perusahaan yang 

ada masih belum dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Kota 

Malang. Terdapat kesenjangan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah 

lowongan kerja yang tersedia sehingga untuk mengatasi hal tersebut, 

dibutuhkan beberapa lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat Kota 

Malang. 

 Periode waktu sebelumnya, bisnis yang serupa pernah dijalani akan 

tetapi hanya dalam bentuk online shop saja dengan cara menjual produk 

pakaian, tas dan lainnya melalui media internet sebagai tempat untuk menjual 

produk tersebut. Fashion online shop tersebut yang sebelumnya bernama 
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“Spark Shop” lalu diganti menjadi “Illumination Shop” yang sama – sama 

memiliki pengertian sebuah toko yang akan berkilau di antara toko – toko 

lainnya dan juga toko ini menjual aksesoris yang terbuat dari kristal 

Swarovski (jenis kristal berkualitas bagus karena kilauan dan beningnya tahan 

lama, bahan ini berasal dari Austria sehingga harga lebih mahal dari kristal 

imitasi dan kristal ini terdapat dalam macam – macam bentuk, ukuran dan 

warna). Tambahan bahan pembuatan aksesoris yaitu kristal imitasi dan 

mutiara. Produk yang dijual yaitu produk utama berupa aksesoris dan produk 

pendukung yaitu kaos, dress casual, sandal, tas dan lain sebagainya. Data – 

data penjualan dari “Spark Shop” sebelumnya yang juga menjual aksesoris, 

tas, baju dan lain sebagainya yaitu sebagai berikut : 

Tabel 1.6 
Tabel Data Penjualan“Spark Shop” Periode Oktober 2009 – Januari 2010 dan Oktober 
2010 – Januari 2011 
 
Bulan Pendapatan 
Semester 5 
20 – 31 Oktober 2009 Rp 465.000,00 
01 – 30 November 2009 Rp 1.925.000,00 
01 – 31 Desember 2009 Rp 970.000,00 
01 – 23 Januari 2010 Rp 527.000,00 
Semester 7 
01 – 31 Oktober 2010 Rp 2.212.000,00 
01 – 30 November 2010 Rp 1.510.500,00 
01 – 31 Desember 2010 Rp1.651.000,00 
01 – 31 Januari 2011 Rp 887.000,00 
  
17 – 30 September 2011 Rp 390.000,00 
1 – 31 Oktober 2011 Rp 766.000,00 
Total Rp 11.303.500,00 

 Sumber : Data penjualan dari “Spark Shop” Periode Oktober 2009 – Januari 2010 dan 
Oktober 2010 – Januari 2011 
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Arus kas pada penjualan “Spark Shop” ini sebagai berikut : 

Tabel 1.7  
Arus kas Penjualan “Spark Shop” Periode Oktober 2009 – Januari 2010, Oktober 2010 
– Januari 2011 dan September – Oktober 2011 

 
Kegiatan 

Penjualan Semester 5 
Okt ‘09 Nov‘09 Des ‘09 Jan ‘10 

Arus Kas dari Aktivitas Operasi 
Arus kas 
masuk dari 
pendapatan 

465.000 1.925.000 970.000 527.000 

Arus kas 
keluar dari 
biaya 

(50.000) (200.000) (150.000) (50.000) 

Arus kas 
bersih dari 
aktivitas 
operasi 

265.000 1.725.000 770.000 327.000 

Arus Kas dari Aktivitas Investasi 
Pembelian 
peralatan 

 
(250.000) 

0 0 0 

Arus Kas dari Aktivitas Permodalan 
Investasi 0 0 0 0 
Kas Bersih 15.000 1.725.000 770.000 327.000 
Saldo Kas 
Awal 

0 15.000 1.740.000 2.510.000 

Saldo Kas 
Akhir 

15.000 1.740.000 2.510.000 2.837.000 

 Sumber : Data “Spark Shop” 
  

 Keterangan : Biaya tersebut terdiri dari pulsa dan transportasi 
    Pembelian peralatan hanya di awal mulai bisnis 
    Peralatan tersebut yaitu tang 1 set, gunting, pinset dan 

box 
Besar investasi 0 karena tidak ada utang piutang 
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Kegiatan 

Penjualan Semester 7 
Okt ‘10 Nov‘10 Des ‘10 Jan ‘11 Sept ‘11 Okt ‘11 

Arus Kas dari Aktivitas Operasi   
Arus kas 
masuk dari 
pendapatan 

2.212.000 1.510.500 1.651.000 887.000 390.000 766.000 

Arus kas 
keluar dari 
biaya 

(200.000) (200.000) (200.000) (70.000) (50.000) (70.000) 

Arus kas 
bersih dari 
aktivitas 
operasi 

2.012.000 1.310.500 1.451.000 687.000 190.000 566.000 

Arus Kas dari Aktivitas Investasi   
Pembelian 
peralatan 

0 0 0 0 0 0 

Arus Kas dari Aktivitas Permodalan   
Investasi 0 0 0 0 0 0 
Kas Bersih 2.012.000 1.310.500 1.451.000 687.000 190.000 566.000 
Saldo Kas 
Awal 

2.837.000 4.849.000 6.159.500 7.610.500 8.297.500 8.487.500 

Saldo Kas 
Akhir 

4.849.000 6.159.500 7.610.500 8.297.500 8.487.500 9.053.500 

Sumber : Data “Spark Shop” 
 

 Keterangan :  Biaya tersebut terdiri dari pulsa dan transportasi 
    Pembelian peralatan hanya di awal mulai bisnis 
    Peralatan tersebut yaitu tang 1 set, gunting, pinset dan 

box 
    Besar investasi 0 karena tidak ada utang piutang 
    Saldo kas awal bulan Oktober ’10 merupakan saldo kas  

akhir bulan Januari ’10. Saldo kas awal bulan September 
’11 merupakan saldo kas akhir bulan Januari ’11. . Jeda 
yang terdapat antara kedua bulan tersebut tidak ada 
transaksi penjualan karena pemilik berkonsentrasi pada 
usaha lain. 

 

Data penjualan online shop dari “Spark Shop” tersebut berlangsung di 

semester 5 dan 7 saja, sedangkan di semester 6 melakukan bisnis lain yaitu di 

bidang perkebunan kopi. Penjualan di semester 5 terjadi di bulan Oktober, 

November, Desember dan Januari sedangkan di semester 7 terjadi di bulan 
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Oktober, November, Desember, Januari, September dan Oktober. Semester 5 

bulan Oktober mendapatkan pemasukan yang sedikit karena penjualan terjadi 

di pertengahan bulan dan produk masih sedikit, bulan November 

mendapatkan pemasukan yang besar karena diadakan promosi untuk 

pembelian tertentu dan produk yang ada lebih banyak dan bervariasi untuk 

model, bulan Desember mengalami penurunan pemasukan karena tidak 

menawarkan promosi dan menjual produk yang ada dan berdasarkan 

permintaan dan bulan Januari mendapatkan pemasukan yang semakin 

menurun karena penjualan bulan ini ditawarkan diskon khusus untuk 

menghabiskan persediaan produk yang ada. Semester 7 bulan Oktober 

mendapatkan pemasukan paling besar karena produk yang ditawarkan 

semakin banyak jenis dan pilihannya serta sedang up to date sehingga 

konsumen ada yang membeli dalam jumlah banyak, bulan November agak 

menurun karena konsumen belum ada yang membeli dalam jumlah banyak 

hanya membeli secara eceran, bulan Desember meningkat karena kebutuhan 

konsumen untuk bepergian dengan produk fashion terbaru sedang marak dan 

bulan Januari pemasukan lebih menurun karena penjualan tersebut untuk 

mengganti produk yang ada dengan produk yang baru. 

Perbedaan dengan bisnis kristal lainnya yaitu toko ini menyediakan 

bahan yang diinginkan, konsultasi bahan, warna dan model aksesoris serta 

membuat aksesoris langsung di tempat dan sesuai keinginan konsumen dan 

juga layanan pada konsumen setelah pembelian aksesoris tersebut apabila 

terjadi kerusakan dengan syarat tertentu (kerusakan hanya membetulkan saja, 
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jika sampai mengganti akan dikenakan biaya). Fashion online shop juga 

marak terdapat di media internet akan tetapi sebagai pemilik harus pintar – 

pintar memilih produk dengan kualitas yang bagus dan menjual dengan harga 

yang terjangkau dibandingkan toko lainnya. 

Menurut Kusumowidagdo (2010:3-5), para konsumen berbelanja 

memiliki motivasi yaitu motivasi untuk kebutuhan diri sendiri yang meliputi 

peran di dalam keluarga, aktivitas fisik, mengikuti mode terbaru, 

mengistirahatkan diri dari rutinitas dan stimulasi dari panca indera dan 

kebutuhan bersosialisasi yang meliputi lambang status dan kekuasaan serta 

sosialisasi dan bermasyarakat. Bisnis ini memfokuskan menjual produk untuk 

wanita karena kaum wanita cenderung ingin tampil secantik dan sesempurna 

mungkin sehingga membuat mereka gemar berbelanja. 

 Butik memiliki pengertian yaitu sebuah toko di mana menjual 

pakaian - pakaian dengan gaya masa kini serta dengan kelengkapannya yaitu 

tas, aksesoris dan lain sebagainya dan ditata secara teratur. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (2005:182), butik merupakan toko pakaian eksklusif 

yang menjual pakaian modern yang sesuai dengan mode mutakhir, dengan 

segala kelengkapannya (terutama wanita). Menurut Cambridge Advanced 

Learner’s Dictionary (2005:141), boutique is a small shop that sells 

fashionable clothes, shoes and jewellery. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (2005:1202), toko merupakan kedai berupa bangunan permanen 

tempat menjual barang – barang. Menurut Cambridge Advanced Learner’s 

Dictionary (2005:1179), shop in a business is to start your own business. 
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Bisnis ini menggunakan kata shop bukan boutique karena kata tersebut jarang 

digunakan untuk menjual pakaian, tas, aksesoris dan lainnya serta lebih 

terdengar familiar sedangkan kata boutique selalu digunakan dan lebih 

terlihat bahwa toko tersebut menjual produk yang mahal. Menurut 

Kusumowidagdo (2010:2), bisnis ritel tersebut merupakan suatu kegiatan 

menjual barang atau jasa pada konsumen untuk berbagai kepentingan. 

Alasan memilih kota Malang karena merupakan kota kedua 

terbesar setelah Kota Surabaya di daerah Jawa Timur dan dilihat cukup 

banyaknya penduduk di kota Malang khususnya kaum wanita (tabel 1.3), 

serta tingkat pengangguran yang meningkat beberapa tahun terakhir dengan 

tidak tersedianya lapangan kerja yang dapat menutup jumlah pengangguran di 

kota Malang. Ide bisnis yang menjual aksesoris dan produk pendukung 

seperti baju, tas dan lainnya muncul karena toko yang menjual aksesoris di 

Kota Malang menjual aksesoris jadi dan belum ada yang melayani dengan 

pilihan bahan dasar aksesoris serta layanan yang diberikan untuk memuaskan 

keinginan konsumen.  

Adanya fakta di kota Malang tersebut membuat munculnya ide 

untuk membuka bisnis di bidang fashion di kota Malang sehingga dapat 

mengurangi jumlah pengangguran walaupun tidak dapat menyerap tenaga 

kerja yang banyak. Bidang fashion merupakan sumber pendapatan kota 

Malang dan meningkat dalam dua tahun terakhir, memberi kontribusi pada 

produk domestik bruto dan dapat menambah pengetahuan masyarakat kota 

Malang akan produk fashion yang sedang tren.  
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Dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen, toko ini 

juga akan menyediakan produk dari Jakarta atau Surabaya dengan harga, 

kualitas dan model yang unik, tren dan bersaing. Pilihan target lokasi 

penjualan berada di Malang Town Square atau Mall Olympic Garden karena 

kedua mal tersebut merupakan pusat keramaian dan pusat perbelanjaan kota 

Malang yang cenderung terjadi pada akhir pekan antara hari Jumat, Sabtu dan 

Minggu. Berikut adalah data perbandingan antara MOG dan Matos :  

Tabel 1.8 
Perbandingan Rata – rata Jumlah Pengunjung dan Hari Teramai dalam tahun 2010 
 
Bulan Mall Olympic Garden Malang Town Square  

Rata – rata 
Jumlah 
Pengunjung 

Hari 
Teramai 

Rata – rata 
Jumlah 
Pengunjung 

Hari 
Teramai 

Januari 44,520 Jumat 22,246 Jumat 
Februari 46,424 Minggu 18,668 Minggu 
Maret 39,239 Minggu 18,903 Minggu 
April 41,902 Sabtu 18,404 Sabtu  
Mei  51,084 Sabtu 21,288 Minggu 
Juni 44,124 Minggu 20,834 Minggu 
Juli 47,297 Minggu 22,465 Minggu 
Agustus 44,612 Minggu 22,359 Minggu 
September 56,922 Minggu 26,496 Minggu 
Oktober 44,488 Minggu 21,508 Minggu 
November 43,926 Minggu 22,269 Minggu 
Desember 50,855 Sabtu 29,388 Minggu 
Sumber : Data primer (Pihak manajemen Mall Olympic Garden dan Malang Town Square, 
2011) 
 
Pihak manajemen dari Mall Olympic Garden dan Malang Town Square 

mengatakan bahwa pengunjung yang datang lebih banyak yang berusia remaja 

dan dewasa antara 14 – 45 tahun. Berikut merupakan tabel perbandingan 

jumlah lokasi lantai yang dimiliki dan jumlah stan yang ada : 
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Tabel 1.9  
Jumlah Lokasi Lantai dan Jumlah Stan yang Dimiliki Mall Olympic Garden dan Malang 
Town Square 
 
Mall Olympic 
Garden 

Ground 
Floor Strata 
(GFS) 

Ground 
Floor 
(GF) 

First 
Floor 
(FF) 

Second 
Floor 
(SF) 

Third 
Floor 
(TF) 

Total stan 70 58 90 71 2 
Stan butik 15 9 5 4 - 
Stan kosong 2 - 9 50 - 
Sumber : Data primer (Pihak manajemen Mall Olympic Garden, 2011) 
Malang Town 
Square 

Lower Ground 
(LG) 

Ground (G) Upper Ground 
(UG) 

Total stan 101 434 233 
Stan butik 16 178 51 
Stan kosong 8 11 - 
Sumber : Data primer (Pihak manajemen Malang Town Square, 2011) 
 
 
  Mall Olympic Garden memiliki jumlah stan yang lebih sedikit 

karena ukuran stan yang besar untuk toko yang telah memiliki brand di 

masyarakat misalnya Belagio, Gosh, Excelso dan lain sebagainya meskipun 

juga memiliki stan – stan yang lebih kecil untuk toko – toko yang belum 

memiliki brand di masyarakat sedangkan untuk Malang Town Square 

memiliki jumlah stan lebih banyak karena stan untuk brand tertentu hanya 

sedikit dan untuk toko – toko yang belum memiliki brand lebih banyak. 

Segmentasi kedua mal juga berbeda yaitu Mall Olympic Garden untuk 

masyarakat golongan menengah dan menengah ke atas sedangkan Malang 

Town Square untuk masyarakat golongan menengah dan menengah ke bawah 

akan tetapi Mall Olympic Garden lebih menyediakan toko yang menjual 

berbagai kebutuhan dan suasana yang cocok untuk bersantai sehingga 

pengunjung mal ini lebih banyak. Pemilihan pembukaan bisnis ini di Mall 

Olympic Garden karena produk utama yang ditawarkan belum ada di kota 
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Malang sehingga menciptakan peluang untuk menarik konsumen agar loyal 

terhadap produk serta brand toko.   

Data – data dan perbandingan yang didapat dari kedua mal 

tersebut, proses merealisasikan ide bisnis ini diawali dengan membuka toko 

di kota Malang yang berada di Mall Olympic Garden lantai Ground Floor 

Strata no GFS 36 karena dengan adanya tempat maka dapat memudahkan 

konsumen melihat langsung produk yang dijual serta dapat mencobanya. Saat 

ini, banyak terdapat toko – toko tersebut di mal – mal ataupun yang berdiri 

sendiri. Persaingan tersebut dapat diatasi dengan keunikan toko, keberagaman 

jenis produk yang dijual dan harga yang ditawarkan tidak terlalu tinggi. 

Proses pengupayaan hal tersebut sangat bergantung pada penyalur karena 

produk tersebut tidak hanya diambil dari satu penyalur saja akan tetapi dapat 

diambil dari berbagai penyalur yang cocok guna memenuhi keinginan 

konsumen. Penyalur yang dipilih harus memiliki model barang yang menarik 

dan sedang tren dibandingkan kompetitor, kualitas yang baik sesuai harga 

serta harga bersaing dengan para kompetitor. Toko tersebut juga akan 

mengutamakan layanan yaitu memberi konsultasi mengenai warna, bahan dan 

model aksesoris yang cocok sesuai keinginan konsumen, membuat aksesoris 

langsung di toko dan layanan setelah pembelian dengan memperbaiki 

kerusakan aksesoris dengan syarat tertentu sehingga akan menjadi nilai 

tambah tersendiri.  

Harga aksesoris tersebut berdasarkan bahan yang diminta dan 

kerumitan model yang diinginkan sehingga kami menargetkan pasar sesuai 
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bahan yang ada yaitu kristal swarovski untuk kalangan menengah ke atas 

karena bahan kristal asli dan berkilau, sedangkan kristal imitasi dan mutiara 

untuk kalangan menengah ke bawah karena harga bahan dasar yang tidak 

terlalu mahal dibanding kristal swarovski. Penjualan aksesoris tersebut 

beserta produk pendukungnya langsung pada konsumen, sedangkan untuk 

kerja sama yaitu menawarkan jasa pembuatan aksesoris untuk desainer atau 

toko yang melayani pembuatan dan penyewaan baju pengantin, kebaya dan 

lainnya yang membutuhkan aksesoris. 

  Hubungan antara produk dengan target pasar pada penelitian ini 

dicari dengan melakukan observasi awal yaitu dengan membagikan kuesioner 

kecil yang berjumlah 100 pada pengunjung Mall Olympic Garden guna 

mengetahui dan memastikan minat pasar pada produk yang ditawarkan. Hasil 

yang didapatkan yaitu responden sebesar 52% berumur 18 – 26 tahun 

dibandingkan yang berumur 27 – 35 tahun sebesar 48%, produk yang diminati 

lebih banyak yaitu 43% produk kristal swarovski dibandingkan mutiara dan 

kristal imitasi sebesar 57%, dan responden yang mengatakan bahwa produk 

sudah sesuai dengan harga lebih besar yaitu 61% daripada responden yang 

memilih produk tidak sesuai dengan harga sebesar 39%. Responden yang 

mengatakan bahwa produk tidak sesuai dengan harga menyatakan harga yang 

sesuai yaitu antara Rp 50,000 – Rp 100,000 sebesar 30% dibandingkan 

dengan yang memilih kelompok harga Rp 100,000 – Rp 150,000 sebesar 70%. 

Sebuah usaha baru yang dibentuk dan akan dijalankan harus 

dipelajari secara mendalam terlebih dahulu untuk menentukan layak atau 
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tidak usaha baru tersebut dijalankan serta dapat dikembangkan dan bertahan 

untuk jangka waktu yang lama. Kegiatan tersebut dinamakan Studi 

Kelayakan untuk Pengembangan Bisnis. Segmen yang ditargetkan yaitu kelas 

menengah ke atas dan kelas menengah bawah tergantung dari bahan dasar 

aksesoris, oleh karena itu dengan penelitian ini dapat dilihat kelayakan bisnis 

tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, maka rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah : 

“Apakah layak pendirian bisnis “Illumination Shop” ditinjau dari aspek pasar 

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

keuangan di kota Malang?” 

 

1.3 Batasan Penelitian 

Penelitian ini khusus untuk bisnis pengembangan “Spark Shop” di 

Kota Malang yang bertempat di Mall Olympic Garden yang ditinjau dari lima 

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

aspek hukum dan aspek keuangan. Jangka waktu untuk pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian pengembangan bisnis ini dilaksanakan di 

bulan Februari hingga Mei 2011. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui kelayakan pendirian bisnis “Illumination Shop” ditinjau 

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

dan aspek keuangan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah : 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian yang telah dilakukan ini menjadi referensi bagi orang lain yang 

juga melakukan penelitian untuk menjadikan sumber perbandingan demi 

mengetahui layak atau tidak pendirian bisnis “Illumination Shop” di mana 

dianalisis menggunakan aspek lingkungan internal dan eksternal.    

1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi pemilik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan juga 

menjadi bahan pertimbangan apakah bisnis dalam dunia fashion layak 

atau tidak untuk dijalankan di Malang. 

2. Bagi pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat menambah 

pengetahuan tentang berbagai aspek yang harus dipertimbangkan 

dalam penentuan kelayakan suatu usaha. 
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3. Bagi akademik 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperluas dan 

mengembangkan wawasan mengenai studi kelayakan bisnis ditinjau 

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

hukum dan aspek keuangan. 


