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FESYEN -45,78%

KERAJINAN -25,30%

DESAIN -6,42%

PERIKLANAN -7,18%

PENERBITAN DAN PERCETAKAN -5,09%

MUSIK -5,14%

ARSITEKTUR -2,47%

TELEVISI DAN RADIO -1,57%

LAYANAN KOMPUTER DAN PIRANTI LUNAK -1,12%

RISET DAN PENGEMBANGAN 0,71%

FILM, VIDEO, DAN FOTOGRAFI -0,60%

PASAR DAN BARANG SENI -0,43%

PERMINTAAN INTERAKTIF -0,32%

SENI PERTUNJUKAN 0,10%

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan primer dan sekunder merupakan kebutuhan yang harus 

dipenuhi bagi mahluk hidup. Pakaian merupakan salah satu dari kebutuhan 

primer yang sangat dibutuhkan orang dan sifatnya wajib untuk dipenuhi.  

Seiring dengan berkembangnya jaman, pakaian telah berkembang dari 

kebutuhan primer menjadi kebutuhan sekunder, bahkan hingga tersier. 

Sandang menjadi sesuatu yang terus dicari orang walaupun sudah memiliki 

lebih dari cukup. Hal inilah yang disebut masyarakat sebagai lifestyle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 

Kontribusi PBD 14 Subseoktor Industri Kreatif 2002 - 2008 

Sumber : Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 2010:111 

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa presentase perbandingan 

kontribusi pada Produk Domestik Bruto dalam subsektor industri kreatif 
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menyumbangkan kontribusi yang paling besar dari tahun 2002 hingga tahun 

2008. Data besarnya pasar dalam industri fesyen ini membuktikan bahwa 

peluang masih terbuka lebar dalam industri ini. 

Next Generation begerak di bidang garment sebagai distributor T-shirt 

dengan merek Pall-Mall. Produk yang disediakan adalah kaos polos dan kaos 

polo dengan berbagai macam warna dan ukuran. Next Generation juga 

menjual bajunya secara online melalui media internet dengan menggunakan 

jejaring sosial. Berikut adalah hasil penjualan Next Generation mulai dari 

Januari 2011 hingga September 2011, 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 

Hasil Penjualan Next Generation 

Sumber: Next Generation 
 

   Gambar 1.2 menunjukkan bahwa penjualan dari minggu pertama hingga 

minggu tiga puluh satu mengalami perubahan yang naik turun dan tidak 

konstan. Penjualan terendah ditunjukkan pada minggu kedua puluh tujuh 

dengan nilai sebesar Rp5.095.000 dan tertinggi pada minggu ketujuh dengan 

nilai Rp26.604.000. Hasil rata-rata dari minggu pertama hingga minggu 

terakhir adalah sebesar Rp10.849.500. 

(Rp) 
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Biaya yang dikeluarkan hanya pada saat proses jual beli saja, yaitu biaya 

administrasi dan pengepakan. Hal ini dikarenakan biaya-biaya lainnya seperti 

biaya pengiriman dibebankan oleh pembeli dan biaya operasional dibebankan 

kepada supplier. Semua ini dilakukan agar lebih efisien dalam proses 

penjualan dan laba yang didapat. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 

Proses Bisnis Next Generation 

Sumber: Next Generation 

 

Gambar 1.3 menunjukkan alur aktivitas jual beli dalam menjalankan bisnis 

ini. Aktivitas ini dimulai dari pemesanan dan berakhir pada reseller maupun 

konsumen kepada Next Generation. Pertama, pemesanan didapatkan dari 

pihak pembeli, lalu Next Generation melakukan konfirmasi pemesanan 

terhadap supplier untuk pengecekan ketersediaan barang. Selanjutnya Next 

Generation akan mengonfirmasi tentang  keberadaan barang yang dipesan oleh 

konsumen/reseller. Setelah persyaratan terpenuhi dan konsumen bersedia 

membeli, pihak Next Generation meminta konsumen/reseller membayar 

produk yang mereka pesan terlebih dahulu. Setelah itu, pihak Next Generation 

akan mengkonfirmasi dengan pihak supplier untuk mengirim barang yang 

dipesan dan pengiriman pun dilakukan. 

Supplier Next Generation 

Konsumen 

Reseller 
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Bisnis Next Generation hanya menanggung resiko yang relatif kecil. Hal 

ini disebabkan oleh sistem byorder (jika ada permintaan akan barang, barulah 

barang akan dipesankan) Next Generation yang tidak membutuhkan gudang 

atau persediaan barang. Dengan begitu, tidak akan terjadinya penumpukan 

barang yang nantinya membutuhkan biaya lebih. Akan tetapi, sistem ini juga 

memiliki kekurangan. Kekurangan ini terletak pada ketergantungan pada 

supplier. Bilamana terjadi pemesanan akan barang A dan pada saat itu juga 

supplier tidak mempunyai persediaan barang, maka pesanan tersebut akan 

dibatalkan dan mengurangi laba. 

Dengan berkembangnya teknologi di seluruh penjuru dunia, tidak 

terkecuali Indonesia, berkembang pula penggunan internet dari tahun per 

tahun. Selain untuk sarana media informasi dan komunikasi, internet juga 

digunakan sebagah salah satu sarana perdagangan, yang dinamakan sebagai e-

commerce (Penjualan secara on-line melalui media internet). Hal ini 

dimanfaatkan oleh Next Generation sebagai salah satu media pemasaran, yaitu 

melalui sosial media. Ditinjau dari kelebihannya, media internet dapat 

mengjangkau pasar yang luas, karena pemakainya puna ada di seluruh penjuru 

dunia. Selain itu, media internet kerap kali digunakan untuk penjualan secara 

on-line. Hal yang telah dilakukan oleh Next Generation adalah pemasaran di 

melalui jejaring sosial seperti Facebook dan forum-forum yang menjual 

barang yang sejenis dengan Next Generation. Oleh karena itu, pemasaran 

melalui on-line sudah menjadi cara yang lazim bagi strategi pemasaran untuk 
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industri fesyen dalam rangka keberhasilan bisnis tidak terkecuali Next 

Generation.  

Pengembangan bisnis menjadi sebuah perusahaan yang independen 

dibutuhkan bagi Next Generation untuk memperluas jangkaun bisnis pasar 

yang akan ditujunya. Next Generation ingin mengembangkan bisnisnya 

menjadi sebuah perusahaan distributor yang independen dengan visi menjadi 

perusahaan distributor garment, yang berdaya saing dan bermutu tinggi serta 

senantiasa memenuhi harapan para konsumen yang dilayaninya. Dengan 

menjadi perusahaan distributor, Next Generation dapat menyebarkan 

produknya ke pasar yang lebih luas dengan resiko yang lebih kecil, karena 

produk tersebut ditanggung oleh toko-toko reseller tempat produk 

didistribusikan. Disisi lain dengan menjadi perusahaan distributor, Next 

Generation tidak dapat memastikan bahwa produk yang didistribusikannya ke 

resller diutamakan dibanding produk-produk lainnya.   

 Dalam merealisasikan visi yang dimiliki Next Generation yaitu 

memperbesar pasar, maka keberadaan sebuah gudang dalam menjalankan 

sebuah bisnis memainkan peran yang sangat penting agar persediaan barang 

selalu tersedia pada saat pemesanan terjadi. Selain itu pula dengan adanya 

persediaan barang, Next Generation dapat menentukan sendiri margin yang 

didapat atas penjualan produk. Berdasarkan kondisi saat ini, peneliti 

melakukan studi pengembangan bisnis usaha Next Generation, yang meliputi 

pengembangan pasar dengan pembuatan lokasi untuk penyimpangan barang, 

serta perluasan pasar dan pengembangan struktur organisasi. Dengan begitu, 
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Next Generation akan dapat memperluas pasar serta dapat menganani 

konsumen lebih baik lagi.  

 

1.2 Rumusan masalah 

Kelayakan pengembangan bisnis Next Generation ditinjau dari aspek 

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

keuangan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mengetahui kelayakan pengembangan bisnis Next Generation ditinjau dari 

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

keuangan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

- Bagi Penulis 

Studi kelayakan bisnis ini dapat menjadi masukan dan acuan untuk 

pengembangan bisnis kedepan ditinjau dari sudut perusahaan. Jika usaha 

ini tidak layak, maka penulis telah menyelamatkan kerugian yang timbul 

dari usaha tersebut. 

- Bagi Pembaca 

Studi kelayakan bisnis ini dapat menambah pengetahuan bagi para 

pembaca dan juga sebagai sumber informasi bilamana mereka memiliki 

bisnis yang sama.  
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- Bagi Akademis 

Studi kelayakan bisnis ini dapat dijadikan referensi untuk para 

akademisi dalam mengerjakan tugas studi kelayakan bisnis mereka. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

1. Penelitian ini dibatasi oleh aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, 

aspek teknis, aspek manajemen, dan aspek keuangan (Yacob Ibrahim, 

2009:6). 

2. Proyeksi keuangan Next Generation untuk empat tahun kedepan 

(Suliyanto 2010:187) 


