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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Sebagai negara berkembang sekarang ini perekonomian di Indonesia 

sedang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2011, 

perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 6,5 persen dibanding tahun 2010 

menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2012. Beragam industri saling berebut 

untuk memenangkan pasar. Potensi ini menjadikan banyak pebisnis bersaing 

untuk membangun dan mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Setiap bisnis 

harus mampu mengembangkan usahanya untuk bertahan menghadapi ketatnya 

persaingan bisnis sekarang ini. 

Sektor perindustrian, perdagangan, dan investasi merupakan sektor yang 

memegang peranan penting untuk perekonomian saat ini di Indonesia (Sidang 

Kabinet Terbatas Republik Indonesia, 2012). Sektor perindustrian memiliki peran 

penting dalam hal menumbuhkan industri dalam negeri dan membuka peluang 

tenaga kerja, sektor perdagangan memiliki peran penting dalam menjaga 

pertumbuhan  perekonomian, dan investasi akan membantu perekonomian melalui 

produktivitas dalam negeri. FOCUS Shooting Sportswear merupakan salah satu 

usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa 

FOCUS Shooting Sportswear sudah berada di posisi yang tepat dan sektor 

perdagangan merupakan salah satu dari tiga sektor terkuat dan terpenting dalam 

perekonomian Indonesia saat ini. 
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Produk yang ditawarkan FOCUS Shooting Sportswearyaitu berbagai 

peralatan dan perlengkapan olahraga khusus menembak. Usaha ini didirikan dan 

dikelola secara individu oleh penulis sejak awal Febuari 2011. Berangkat dari 

ketidaksengajaan penulis yang berhasil menjual pucuk senjata dengan omset 

sebesar delapan belas juta rupiah, muncul ide untuk mendirikan sebuah usaha 

mandiri yang kemudian dikelola dengan lebih serius. Wilayah pemasaran FOCUS 

Shooting Sportswear pada mulanya hanya meliputi wilayah Surabaya dan 

Semarang dengan konsumen yang rata-rata adalah end user. Penjualan dilakukan 

dengan cara personal selling dan memanfaatkan jaringan yang dimiliki. Berikut 

omset FOCUS Shooting Sportswear selama ini. 

 

Gambar 1.1 Grafik jumlah penjualan  FOCUS Shooting Sportswear periode 2011 

Sumber  : Data internal FOCUS Shooting Sportswear 

 

Gambar 1.1menunjukkan bahwa tingkat penjualan yang terjadi pada periode awal 

yaitu 2011, usaha FOCUS Shooting Sportswear sangat fluktuatif. Pada bulan 

pertama yaitu Febuari 2011, omset FOCUS Shooting Sportswear mencapai 

Rp.18.000.000,-.. Penjualan terendah terjadi pada bulan Maret yaitu dengan 

jumlah omset sebesar Rp.400.000.- dan  penjualan tertinggi pada bulan Oktober 
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yaitu sebesar Rp.23.000.000,-. Kenaikan omset terjadi pada bulan Juli hingga 

Oktober. 

Kesenjangan jumlah omset dapat jelas terlihat antara bulan Febuari dan 

Maret. Hal ini disebabkan karena banyaknya kuantitas event terjadi pada 

pertengahan tahun khususnya bulan Mei hingga Juli. Banyaknya kuantitas event 

ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan aktivitas penjualan dan jumlah 

potential buyer sehingga berdampak pada naiknya omset penjualan. 

 

Gambar 1.2 Grafik jumlah penjualan  FOCUS Shooting Sportswear periode 2012 

Sumber  :Data internal FOCUS Shooting Sportswear 

 

 

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa penjualan dari bulan ke bulan cenderung lebih 

stabil dibandingkan tingkat penjualan pada periode 2011 (Gambar1.1) yang sangat 

fluktuatif. Hal ini dapat diartikan bahwa penjualan FOCUS Shooting Sportswear 

yang terjadi di tahun 2012 mengalami perbaikan Setelah FOCUS Shooting 

Sportswear  mampu mencapai omset  sebesar Rp.78.250.000,- pada periode 2011, 

hingga Oktober 2012 FOCUS Shooting Sportswear mampu meningkatkan total 

omset hingga Rp.122.440.000,-. Peningkatan penjualan terjadi pada bulan Juli 
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hingga Oktober. Hal ini terjadi karena adanya event besar PON RIAU 2012 

dimana melalui event tersebut  FOCUS Shooting Sportswear dapat menemui 

banyak permintaan dari konsumen baru di seluruh Indonesia dan menemui banyak 

konsumen potensial yang berdampak pada pengembangan usaha  FOCUS 

Shooting Sportswear pada periode selanjutnya. 

  Berdasarkan analisa keterangan pada Gambar 1.1 dan Gambar 1.2, 

FOCUS Shooting Sportswear mengalami kenaikan omset penjualan dan tingkat 

penjualannya cenderung lebih stabil dari waktu ke waktu. Fakta ini 

memperlihatkan adanya trend positif atau peluang yang dapat dimanfaatkan. 

Untuk itu FOCUS Shooting Sportswear berusaha memanfaatkan kesempatan yang 

ada dengan sedini mungkin memaksimalkan kinerja yang berdampak pada profit 

perusahaan dengan implikasi berupa pengembangan usaha. 

Berikut skema yang menunjukkan proses bisnis FOCUS Shooting Sportswear : 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Proses BisnisFOCUS Shooting Sportswear  

Sumber  : Data internal FOCUS Shooting Sportswear 

 

Dalam Gambar 1.3 terlihat FOCUS Shooting Sportswear dalam menjalankan 

aktivitas bisnisnya. Berawal dari supplier dan berakhir pada end user yang 

dibedakan menjadi dua yaitu individu atau komunitas. FOCUS Shooting 

Sportswear melakukan ready stock untuk sebagian kecil item barang namun untuk 
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barang dengan kualitas ekspor, sistem yang diberlakukan adalah pemesanan 

barang dilakukan terlebih dahulu oleh konsumen kepada FOCUS Shooting 

Sportswear yang kemudian pemesanan diteruskan kepada supplier. Selanjutnya, 

akan dilakukan konfirmasi mengenai ketersediaan barang yang berlanjut pada 

proses pembayaran yang dilakukan oleh konsumen kepada FOCUS Shooting 

Sportswear. Untuk pembelian barang yang bernilai lebih dari Rp.5.000.000,- 

dilakukan pembayaran down payment terlebih dahulu oleh konsumen sebesar 20% 

dari harga jual barang. Sejauh ini belum ada pemain bisnis serupa yang 

menggunakan proses bisnis seperti yang digunakan FOCUS Shooting Sportswear. 

  Cara FOCUS Shooting Sportswear dalam menjual produk melalui 

personal selling (komunikasi langsung dengan calon konsumen) memang bukan 

merupakan cara yang efektif. Kinerja pelaku personal selling itu sendirilah yang 

menentukan jumlah omset dalam perusahaan. Jika pelaku personal selling 

berhenti bergerak untuk mencari penjualan, maka omset perusahaan pun tidak 

akan bergerak atau perusahaan tidak mendapatkan penjualan. Ini menjadikan 

perusahaan sulit untuk berkembang karena sistem penjualan yang kurang baik dan 

bergantung pada individu. Terlebih jika diamati dari aspek pasar dan pemasaran, 

pasar yang dituju FOCUS Shooting Sportswear tergolong niche market. Dimana 

produk yang ditawarkan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar secara 

spesifik. Dengan kata lain,  FOCUS Shooting Sportswear melayani pasar yang 

sempit. Sempitnya cangkupan pasar dan sistem penjualan yang lemah inilah yang 

mendorong FOCUS Shooting Sportswear untuk melakukan pengembangan usaha. 
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  Dalam rangka memenuhi maksud pengembangan usaha yang dilakuka 

untuk peningkatan omset, penulis berencana untuk melakukan pengembangan 

usaha dalam bidang distribusi. Penulis berencana untuk membuka sebuah toko di 

wilayah Semarang, Jawa Tengah. Tujuan pengembangan ini agar konsumen dapat 

lebih mudah mengakses produk yang dibutuhkan sehingga penjualan dapat lebih 

stabil dan adanya kenaikan laba yang signifikan melalui peningkatan jumlah 

konsumen dibandingkan dengan sistem penjualan sebelumnya yaitu personal 

selling. Dengan adanya toko diharapkan pula FOCUS Shooting Sportswear dapat 

bertahan menjawab tantangan persaingan bisnis di era sekarang ini yang semakin 

ketat dan mewujudkan visi kedepan yaitu menciptakan sebuah brand nasional 

untuk industri olahraga menembak dan menjadi perusahaan retail shooting 

sportswear terlengkap di Indonesia dengan berfokus pada pelayanan pelanggan. 

 Distribusi merupakan kegiatan utama yang dilakukan oleh FOCUS 

Shooting Sportswearsaat ini. Distribusi berhubungan dengan usaha menyalurkan 

produk dan meratakan penyebaran produk karena sebaik apapun suatu produk jika 

konsumen tidak mengetahui dan tidak dapat menjangkau dengan mudah maka 

tidak akan ada artinya (Feryanto,2008:207). 

Beberapa sistem dalam distribusi adalah sebagai berikut: 

a. Distribusi langsung 

Penyaluran produk dilakukan langsung dari produsen ke konsumen tanpa 

perantara. Sistem ini baik digunakan untuk jenis produk yang cepat busuk 

atau tidak tahan lama dan jangkauan pasar tidak terlalu luas atau mudah 

dijangkau. 
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b. Distribusi tidak langsung 

Penyaluran produk dilakukan melalui perantara. Sistem ini baik digunakan 

untuk produk yang bertahan lama dan jangkauan pasar sangat luas. 

c. Distribusi semi langsung 

Penyaluran produk dilakukan melalui pihak atau toko yang dimiliki 

produsen. Sistem ini akan baik digunakan untuk produk yang bertahan 

lama namun rentan akan kerusakan, jangkauan pasar sangat luas, dan 

cocok untuk produsen yang menjaga kualitas produk dan kualitas 

layanannya. 

  Berdasarkan teori tersebut distribusi semi langsung merupakan distribusi 

yang paling tepat diterapkan bagi FOCUS Shooting Sportswear dan bukan 

distribusi langsung seperti yang dijalankan saat ini. Hal ini dikarenakan jenis 

produk FOCUS Shooting Sportswear dapat bertahan lama namun rentan akan 

kerusakan serta kebutuhan jangkauan pasar yang spesifik namun luasdilihat dari 

sisi geografis (meliputi seluruh wilayah Indonesia) dan sisi demografis dimana 

jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak dan berdampak pada 

meningkatnya jumlah peminat di olahraga menembak, juga banyaknya atlet 

wanita maupun pria dimulai dari remaja, pemuda, hingga dewasa. Untuk itulah 

FOCUS Shooting Sportswear memutuskan bahwa toko adalah sebuah pilihan 

saluran distribusi semi langsung yang akan digunakan untuk pendistribusian 

produk. 

 Toko FOCUS Shooting Sportswear nantinya akan didirikan di Semarang 

Jawa Tengah karena penulis telah mengenal dengan baik pasar di daerah tersebut 
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dan adanya komunitas yang telah terbentuk dengan matang di Semarang. 

Kemampuan perusahaan dalam mengidentifikasi komunitasnya menjadikan 

perusahaan memperoleh jangkauan pasar berlipat kali ganda (Kertajaya, 

2008:107). Berdasarkan hal itulah FOCUS Shooting Sportswearingin 

memanfaatkan komunitas di Semarang, Jawa Tengah yang sudah mulai terbentuk 

seperti banyaknya club menembak sebagai target pasar utama, sumber daya 

manusia serta instansi pemerintahan yang dapat membantu kelancaran kinerja 

FOCUS Shooting Sportswear dalam mendirikan toko. 

 Alasan pendukung ditetapkannya rencana pembangunan toko di 

Semarang, Jawa Tengah ialah berdasarkan data Badan Pusat Statistik 6 Agustus 

2012 Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah pada triwulan II meningkat 

sebesar 1,8% dibandingkan triwulan I tahun. Produk Domestik Regional Bruto 

merupakan indikator untuk mengukur kinerja ekonomi suatu daerah dalam bentuk 

pendapatan regional. Meningkatnya Produk Domestik Regional BrutoJawa 

Tengah mengartikan bahwa pendapatan perkapita (hasil bagi Produk Domestik 

Regional Bruto dengan jumlah penduduk) daerah Jawa Tengah  pun meningkat, 

dimana pendapatan perkapita menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat 

daerah tersebut. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang baik merupakan sebuah 

peluang bagi FOCUS Shooting Sportswear untuk dapat menarik sebagian 

pendapatan masyarakat menjadi omset penjualan yang kemudian berdampak pada 

profit perusahaan. 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis akan melakukan 

penelitian studi kelayakan pengembangan usaha FOCUS Shooting Sportswear 
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berupa pendirian sebuah toko berdasarkan aspek hukum, aspek pasar dan 

pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen sumber daya manusia, 

dan aspek keuangan dengan judul penelitian “Studi Kelayakan Pengembangan 

Usaha FOCUS Shooting Sportswear”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah rencana pengembangan usahaFOCUS Shooting Sportswear berupa 

pendirian toko berdasarkan aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek 

teknis dan teknologi, aspek manajemen sumber daya manusia, dan aspek 

keuangan layak untuk dijalankan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui kelayakan dari rencana pengembangan usaha FOCUS Shooting 

Sportswear berupa pendirian toko berdasarkan aspek hukum, aspek pasar dan 

pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen sumber daya manusia, 

dan aspek keuangan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

a. Penulis : penelitian ini merupakan dasar pertimbangan yang kuat bagi penulis 

dalam pengambilan keputusan pendirian toko sebagai implementasi rencana 

pengembangan usaha FOCUS Shooting Sportswear. 
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b. Akademisi : sebagai bahan untuk menambah pustaka dan referensi khususnya 

untukpenelitian yang berhubungan dengan studi kelayakan pengembangan 

suatu usaha yang didasarkan pada aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, 

aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen sumber daya manusia, dan 

aspek keuangan. 

c. Bagi pembaca : sebagai sumber inspirasi penulisan penelitian di bidang studi 

kelayakan pengembangan suatu usaha di masa yang akan datang. 

 

E. Lingkup Permasalahan 

Untuk lebih mengarahkan pembahasan agar tidak terjadi kesimpangsiuran 

dalam pemecahan masalah, maka diperlukan adanya pembatasan masalah 

yang lebih terarah dan sesuai dengan ruang lingkup pembahasan. 

a. Lingkup usaha: FOCUS Shooting Sportswear. 

b. Aspek yang digunakan sebagai acuan kriteria kelayakan ialahaspek 

hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek 

manajemen sumber daya manusia, dan aspek keuangan. 

c. Wilayah yang menjadi sasaran dalam studi kelayakan pengembangan 

usaha FOCUS Shooting Sportswear ialah wilayah Tlogosari, Semarang, 

Jawa Tengah. Batasan wilayah ditentukan berdasarkan pertimbangan 

penulis dimana wilayah tersebut merupakan tempat yang familiar bagi 

penulis dan adanya sumber daya yang telah tersedia. 

d. Batasan waktu yang digunakan dalam forecasting “Studi Kelayakan 

Pengembangan Usaha FOCUS Shooting Sportswear” adalah 2013 hingga 
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2015. Batasan waktu ini ditentukan berdasarkan pertimbangan penulis 

bahwa semakin panjang jangka waktu peramalan, maka tingkat akurasi 

peramalan tersebut akan semakin berkurang karena banyaknya perubahan 

nilai yang dapat terjadi seperti harga produk, proses, dan perencanaan. 

Berikut landasan penentuan jangka waktu peramalan atau forecasting time 

horizon (Heizer, 2010:104) : 

1) Short-range forecast: jangka waktu penelitian maksimal 1 tahun dan 

biasa digunakan untuk peramalan rencana pelunasan pembayaran, 

peramalan jadwal kerja, dan dan peramalan level produksi. 

2) Medium-range forecast: jangka waktu penelitian maksimal 3 tahun 

dan biasa digunakan untuk peramalan rencana penjualan, peramalan 

rencana produksi, peramalan penganggaran keuangan, dan peramalan 

berbagai rencana operasional perusahaan. 

3) Long-range forecast: jangka waktu penelitian 3 tahun atau lebih dan 

biasa digunakan untuk peramalan produk baru, peramalan modal, dan 

untuk kepentingan penelitian dan pengembangan.  

e. Batasan waktu untuk data yang digunakan dalam penelitian “Studi 

Kelayakan Pengembangan Usaha FOCUS Shooting Sportswear” adalah 

Febuari 2011 hingga Oktober 2012. Batasan waktu data yang digunakan 

ditentukan berdasarkan proses yang telah terjadi dimulai sejak FOCUS 

Shooting Sportswear berdiri hingga waktu studi kelayakan ini ditulis. 


