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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Industri perdagangan memegang peranan penting terhadap 

perkembangan ekonomi di Jawa Timur. Salah satunya adalah di Surabaya. 

Surabaya merupakan kota perdagangan terbesar kedua di Indonesia setelah 

Jakarta dan merupakan pusat ekonomi di wilayah Indonesia bagian timur. 

Segala potensi, fasilitas, dan keunggulan geografisnya, membuat Surabaya 

memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Hal tersebut sangat mendukung 

Surabaya untuk semakin memperkokoh sebutannya sebagai kota perdagangan 

dan ekonomi. Kontribusi sektor perdagangan terhadap total pertumbuhan 

ekonomi di Jawa Timur mencapai tingkat tertinggi yaitu sebesar 2,99 persen 

(www.bps.go.id, 2012, diakses pada tanggal 28 Agustus 2012). 

Salah satu yang termasuk dalam sektor perdagangan adalah industri 

ritel. Indonesia menjadi daya tarik bagi para pebisnis ritel baik lokal maupun 

asing karena jumlah penduduk yang sangat besar dan sifat konsumsi 

masyarakat Indonesia yang tinggi. Industri ritel terus mengalami peningkatan 

dari tahun ke tahun dan dikategorikan menjadi industri yang merupakan hajat 

hidup orang banyak. Hampir 10% dari total penduduk Indonesia 

menggantungkan hidupnya dengan berdagang. Industri ritel merupakan 

industri yang memiliki kontribusi terbesar ketiga terhadap pembentukan 

produk domestik bruto Indonesia (www.bps.go.id, diakses pada tanggal 28 
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Agustus 2012). Jenis-jenis ritel modern di Indonesia sangat banyak, yaitu 

department store, boutique, factory outlet, specialty store, trade centre, plaza, dan mall 

atau supermall.  

 

Saat ini kegiatan go green mendapatkan respon positif dari 

masyarakat, hal ini menyebabkan para pemilik perusahaan berusaha untuk 

melakukan sesuatu hal yang berhubungan dengan go green. Perusahaan-

perusahaan tersebut memilih memakai tas spunbond untuk kantong belanja 

para pelanggannya, karena bahan tas spunbond ini dianggap ramah 

lingkungan dan tas spunbond bisa digunakan berkali-kali sehingga tidak 

langsung menjadi limbah buangan yang merusak lingkungan. Berbeda 

dengan tas yang terbuat dari plastik yang tidak mudah hancur. Selain 

digunakan oleh perusahaan-perusahaan, tas spunbond juga digunakan oleh 

para penyelenggara acara untuk cinderamata pernikahan maupun ulang tahun. 

Luasnya pasar, banyaknya target pasar, dan daya beli masyarakat Indonesia 

yang semakin meningkat menjadi peluang bagi pengusaha spunbond. 

Karya Abadi adalah sebuah perusahaan distributor tas spunbond. 

Gerakan ramah lingkungan ini ternyata membuat tas spunbond laris di 

pasaran. Harganya yang murah dan modelnya yang bervariasi juga menjadi 
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penunjang untuk menarik minat pembeli. Pada awalnya, perusahaan ini 

menjual tas spunbond dan berbagai macam barang hasil kerajinan tangan (tas, 

tempat tissue, dan dompet yang terbuat dari enceng gondok, akar, agel, dan 

rotan), namun perusahaan memiliki kendala pada pemasok kerajinan tangan. 

Pemasok lambat dalam menjawab pertanyaan, terkesan meremehkan 

perusahaan karena perusahaan hanya mengambil dalam skala kecil, dan 

bersikap tidak ramah kepada perusahaan.  

Hal tersebut merupakan kendala yang besar karena perusahaan tidak 

dapat memberikan jawaban yang cepat kepada konsumen, sehingga 

konsumen batal membeli. Oleh karena itu, sekarang perusahaan hanya 

menjadi distributor tas spunbond. Pemasok tas spunbond lebih ramah 

meskipun perusahaan memesan barang dengan jumlah sedikit dan jarang 

memesan barang dengan jumlah yang banyak. Pada saat ini, perusahaan 

sudah mempromosikan jasa pembuatan spunbond melalui media maya dan 

menjual secara langsung kepada konsumen. Media maya yang digunakan 

yaitu melalui Kaskus, Indonetwork, Toko Bagus, Youtube, dan mengirimkan 

pesan singkat serta surat penawaran kepada calon konsumen.  

Pasar yang sudah dijangkau oleh perusahaan adalah rumah sakit, 

binatu, butik, konsumen yang menggunakan spunbond sebagai cinderamata, 

dan yang paling sering adalah distributor spunbond. Perusahaan belum 

bekerja sama dengan para penyelenggara acara dan ke depannya perusahaan 

berencana untuk bekerja sama dengan para penyelenggara acara karena 
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melihat adanya peluang yang cukup besar. Selama ini barang tidak hanya 

dijual di Surabaya saja, tetapi ada yang di Jakarta dan Bali. 

Adapun berikut ini akan disajikan Grafik Omset dan Laba Perusahaan 

Karya Abadi per bulannya dari bulan Februari 2011 hingga bulan Juli 2012. 

Grafik 1.1 Omset dan Laba Bersih Perusahaan Karya Abadi 
Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan Karya Abadi, diolah 

 
 

Berdasarkan Grafik 1.1 terlihat bahwa perbandingan omset dan laba 

penjualan terpaut sangat jauh. Hal ini disebabkan karena perusahaan lain yang 

sejenis juga menawarkan harga murah dengan kualitas baik, sehingga 

membuat perusahaan hanya mengambil laba 25% agar harga jual tidak terlalu 

tinggi. Omset juga dipengaruhi oleh ketepatan waktu pengerjaan pemasok 

dan hasil tas spunbond yang tidak sesuai dengan desain. Terkadang pemasok 

terlambat dalam menyelesaikan pesanan pembeli sehingga membuat pembeli 

marah dan menganggap perusahaan tidak menepati janji. Hasil tas spunbond 

yang tidak sesuai dengan desain juga dapat mengecewakan pembeli, namun 

hal ini jarang terjadi. 
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Laba yang sangat sedikit akan berpengaruh terhadap perusahaan, 

karena laba yang akan digunakan perusahaan sebagai biaya operasional guna 

mengembangkan perusahaan tidak ada. Hal tersebut harus segera diatasi agar 

perusahaan dapat tetap bertahan di pasaran. Maka dari itu, perusahaan harus 

menganalisis permasalahan dan tepat dalam mengambil keputusan. 

Menyadari besarnya peluang pada usaha tas spunbond dan adanya persaingan 

harga yang ketat antar perusahaan sejenis, maka perusahaan ingin mengambil 

alternatif untuk memproduksi sendiri tas spunbond dengan membuat home 

industry atau industri rumah tangga agar laba yang dihasilkan dapat 

meningkat. Perusahaan akan membuat industri rumah tangga di Surabaya, 

tepatnya di Jalan Kutisari XIA nomor 18.  

Rumah di Jalan Kutisari XIA nomor 18 dapat digunakan sebagai 

tempat untuk memproduksi tas spunbond karena terdapat ruang kosong dan 

merupakan rumah sendiri, sehingga dapat menghemat biaya transportasi dan 

biaya sewa. Biaya yang dibayar hanyalah biaya listrik dan tenaga kerja saja. 

Pada awal pendirian, perusahaan akan menggunakan tiga orang pekerja untuk 

membantu proses pemotongan kain, proses penyablonan, dan proses 

penjahitan tas spunbond. Perusahaan hanya akan menggunakan tiga orang 

pekerja karena perusahaan masih baru pertama kali berdiri dan adanya 

keterbatasan modal sehingga perusahaan tidak berani langsung melakukan 

investasi yang besar. Setelah perusahaan berkembang dan mendapat banyak 

pesanan, pekerja akan ditambah sekitar enam orang pekerja. Penambahan 

pekerja disesuaikan dengan perkembangan perusahaan. Pemilihan Surabaya 
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sebagai tempat untuk mengembangkan bisnis tas spunbond dikarenakan 

Surabaya merupakan kota perdagangan dan pesatnya pertumbuhan 

perusahaan di Surabaya. 

Pengambilan keputusan untuk membuat industri rumah tangga 

tidaklah mudah karena pengambilan keputusan berkaitan dengan strategi 

yang digunakan perusahaan dan modal yang dimiliki. Perusahaan harus 

mempertimbangkan berbagai faktor melalui perhitungan rinci dan kemudian 

dilakukan analisis untuk pengambilan keputusan. Diharapkan dengan adanya 

keputusan untuk mengembangkan bisnis dengan cara membuat industri 

rumah tangga sendiri, perusahaan dapat memperoleh kenaikan laba dan dapat 

berkembang. 

 

B.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian dan fenomena yang telah 

dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

Apakah rencana pengembangan bisnis yang akan dilakukan oleh 

perusahaan Karya Abadi dengan membuat industri rumah tangga tas 

spunbond di Surabaya layak untuk dilakukan, ditinjau dari aspek pemasaran, 

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

aspek keuangan? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

dijelaskan, maka tujuan penulisan studi kelayakan pengembangan bisnis ini 

adalah untuk mengetahui kelayakan pengembangan perusahaan Karya Abadi 

menjadi industri rumah tangga tas spunbond ditinjau dari aspek pemasaran, 

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

aspek keuangan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi akademis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

suatu sumbangan pemikiran sebagai bahan yang dapat dijadikan 

pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan untuk 

memproduksi sendiri dengan membuat industri rumah tangga. 

b. Bagi masyarakat, sebagai pedoman dan bahan bacaan untuk 

menambah informasi bagi mereka yang membutuhkan, terutama dalam 

hal pengambilan keputusan untuk memproduksi sendiri dengan 

membuat industri rumah tangga. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pemilik, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk memproduksi 
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sendiri dengan membuat industri rumah tangga. Mengingat pentingnya 

pengambilan keputusan demi kelangsungan kehidupan perusahaan. 

b. Bagi pengusaha, penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk 

mengetahui seberapa besar keuntungan dari memproduksi sendiri 

dengan membuat industri rumah tangga. Sehingga pengusaha dapat 

mengambil keputusan yang tepat untuk meningkatkan laba perusahaan 

agar  dapat terus bertahan dan berkembang di pasaran. 

 

E. Lingkup Permasalahan 

Lingkup permasalahan pada penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Perusahaan yang dibahas dalam penelitian ini adalah perusahaan Karya 

Abadi, yaitu perusahaan distributor skala kecil tas spunbond. 

2. Data internal perusahaan Karya Abadi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah pada bulan Februari tahun 2011 sampai bulan Juli tahun 2012. 

3. Menurut Heizer dan Render (2009:104) lama proyeksi yang digunakan 

suatu perusahaan terbagi menjadi tiga, yaitu: 

- Short range forecast, umumnya hanya melakukan proyeksi kurang dari 

tiga bulan. Proyeksi ini digunakan untuk merencanakan pembelian, 

rencana kerja, produksi, dan tugas kerja 

- Medium-range forecast, umumnya melakukan proyeksi antara tiga bulan 

sampai tiga tahun. Proyeksi ini digunakan untuk perencanaan penjualan, 

perencanaan produksi, perencanaan keuangan, dan analisis perencanaan 

operasional. 



9 
 

- Long-range forecast, umumnya tiga tahun atau lebih. Proyeksi ini 

digunakan untuk merencanakan produk baru, perluasan usaha, modal 

yang dibutuhkan, dan penelitian untuk mengembangkan usaha. 

Perusahaan Karya Abadi memilih long-range forecast karena tujuan 

perusahaan pada penelitian ini adalah untuk mengembangkan perusahan. 

Sehingga proyeksi yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah selama 

tiga tahun, yaitu dari tahun 2013 hingga tahun 2015. 

4. Menurut Wijatno (2009:88) aspek-aspek yang digunakan dalam 

perencanaan pengembangan adalah aspek pasar, aspek manajemen, aspek 

keuangan, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek teknis, aspek produk, dan 

aspek hukum. Pada penelitian ini, peneliti hanya menggunakan lima aspek 

pertimbangan, yaitu aspek pasar dan pemasaran, aspek hukum, aspek 

teknis dan teknologi, aspek sumber daya manusia, dan aspek keuangan. 

- Aspek pasar membahas tentang volume penjualan dan pertumbuhan 

volume penjualan perusahaan. Aspek pemasaran membahas tentang 

strategi pemasaran yang akan digunakan melalui analisis SWOT, STP, 

dan marketing mix.  

- Aspek hukum membahas mengenai perizinan dan legalitas yang 

dibutuhkan untuk membangun suatu perusahaan, antara lain NPWP, 

pengurusan izin prinsip, SIUP, HO, dan tanda daftar perusahaan. 

- Aspek teknis dan teknologi membahas mengenai lokasi usaha, layout 

tempat usaha, dan tersedianya peralatan. 
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- Aspek sumber daya manusia mengkaji pada kesiapan dan tersedianya 

tenaga kerja yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Sumber 

daya yang tidak kompeten akan memberikan pengaruh buruk terhadap 

perusahaan. 

- Aspek keuangan menganalisis besarnya dana yang dibutuhkan, 

memproyeksikan arus kas dan rugi laba, serta menganalisis tingkat 

pengembalian investasi yang ditanamkan berdasarkan beberapa 

kelayakan investasi. 

 


