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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri sepatu mengalami pertumbuhan yang cukup stabil. Seperti yang

tercantum pada Gambar 1.1 bahwa industri alas kaki memang mengalami 

peningkatan yang signifikan mulai dari tahun  2004 – 2011. Selain itu fenomena 

pertumbuhan industri alas kaki dapat juga dilihat pada lingkup yang lebih spesifik 

lagi yaitu fenomena peningkatan jumlah unit usaha yang terjadi di Jawa Timur. 

Gambar 1.2 menunjukkan data kenaikan jumlah unit usaha alas kaki yang ada di 

Jawa Timur mulai dari tahun 2009-2012. Berdasarkan data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa adanya kenaikan jumlah unit usaha alas kaki tersebut 

mengindikasikan adanya pertumbuhan industri alas kaki yang makin lama terus

meningkat. 
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Gambar 1.1 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar 
Rupiah)  - Industri Tekstil, Barang dari Kulit dan Alas Kaki.
Sumber: Badan Pusat Statistik. (http://www.bps.go.id). 2012. Data Produk Domestik Bruto Atas 
Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha diolah

Industri alas kaki di Indonesia bertumbuh sejak awal tahun 1970-an seiring 

dengan perkembangan perekonomian yang terjadi Indonesia. Pada awal tahun 

1980-an, industri alas kaki di Indonesia mengalami pertumbuhan yang semakin 

pesat ditandai dengan masuknya investasi asing yang khusus memproduksi alas 

kaki tujuan ekspor. Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) menargetkan 

bahwa pertumbuhan ekspor sepatu ke Amerika Serikat mencapai 8% menjadi 

30% dari total ekspor alas kaki Indonesia di tahun 2011 lalu. Meningkatnya 

permintaan atas sepatu buatan Indonesia menyebabkan naiknya jumlah ekspor 

sepatu (Indonesia Finance Today, 2011). Perkembangan industri yang pesat ini 

juga sangat didukung oleh upaya pemerintah yang terus berusaha menjaga kondisi 

keamanan dan politik Negara agar tetap kondusif bagi bertumbuhnya industri alas 

kaki (Aprisindo, 2012).
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Gambar 1.2 Data Unit Usaha Alas Kaki Jawa Timur 2009-2012
Sumber: Aprisindo (Asosiasi Persepatuan Indonesia).2012.

Potensi pasar kebutuhan alas kaki ini di Indonesia masih terbuka lebar dan 

memiliki peluang yang sangat besar. Dapat dilihat pada Gambar 1.3, bahwa 

kebutuhan alas kaki dunia masih jauh lebih besar dibandingkan ekspor alas kaki 

nasional. Adanya presentase nilai pangsa pasar ekspor alas kaki nasional yang 

jauh tertinggal dibanding dengan kebutuhan alas kaki dunia menunjukkan bahwa 

sebenarnya masih terbuka banyak peluang bagi industri alas kaki untuk 

mengembangkan kiprah usahanya. Berdasarkan Gambar 1.3, dapat disimpulkan 

bahwa rata-rata pangsa pasar ekspor nasional dibanding dengan kebutuhan dunia 

hanya mencapai kurang lebih dua persen saja. Jadi, industri alas kaki di Indonesia 

dapat memanfaatkan potensi pasar tersebut agar dapat memenuhi sebagian 

kebutuhan/permintaan yang belum terpenuhi. 
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Gambar 1.3 Kebutuhan Alas Kaki Dunia dan Ekspor Alas Kaki Nasional (US$).
Sumber: Seminar Peran Perguruan 
Indonesia Dalam Rangka Pengembangan Klaster Industri Alas Kaki Provinsi Jawa Timur di Inna 
Simpang tanggal 24 Maret 2012. 2012. Data Kebutuhan Alas Kaki Dunia dan Ekspor Alas Kaki 
Nasional diolah.

Pemerintah juga memiliki rencana strategis bagi kemajuan dan perkembangan 

industri alas kaki di Indon

prospek industri alas kaki mulai dari Tahun 2008

Balai Pengembangan Industri Per

berupa Road Map Industri Alas Kaki 2008

1.4. Sebelum tahun 2009, volume ekspor industri sepatu hanya sebesar 3,1 milyar 

USD. Namun, mulai 3 tahun ke depan yaitu tahun 2015, to

kaki dapat mencapai angka 11,8 milyar USD. Hal ini menandakan adanya 

peningkatan yang begitu pesat dari tahun ke tahun. Pemerintah juga menargetkan 

bahwa industri ini akan menyumbang sebanyak 38% terhadap PDB Indonesia dan 

mendapatkan total investasi sebesa

2020 muncul perkiraan bahwa Indonesia akan menempati urutan ke

pemasok alas kaki dunia, yang dimana 60% produknya adalah sepatu kulit. Untuk

PP: 
1.98%

PP: 
2.01

Kebutuhan Alas Kaki Dunia dan Ekspor Alas Kaki Nasional (US$).
Sumber: Seminar Peran Perguruan Tinggi Dalam Pengembangan Riset dan Desain Alas Kaki 
Indonesia Dalam Rangka Pengembangan Klaster Industri Alas Kaki Provinsi Jawa Timur di Inna 
Simpang tanggal 24 Maret 2012. 2012. Data Kebutuhan Alas Kaki Dunia dan Ekspor Alas Kaki 

rintah juga memiliki rencana strategis bagi kemajuan dan perkembangan 

industri alas kaki di Indonesia. Rencana strategis tersebut tertuang pada

prospek industri alas kaki mulai dari Tahun 2008-2025 yang dikeluarkan oleh 

Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI). Prospek tersebut 

Industri Alas Kaki 2008-2025 yang dapat dilihat pada Gambar 

. Sebelum tahun 2009, volume ekspor industri sepatu hanya sebesar 3,1 milyar 

USD. Namun, mulai 3 tahun ke depan yaitu tahun 2015, total volume ekspor alas 

kaki dapat mencapai angka 11,8 milyar USD. Hal ini menandakan adanya 

peningkatan yang begitu pesat dari tahun ke tahun. Pemerintah juga menargetkan 

bahwa industri ini akan menyumbang sebanyak 38% terhadap PDB Indonesia dan 

n total investasi sebesar 3 milyar USD di tahun 2015. Pada

2020 muncul perkiraan bahwa Indonesia akan menempati urutan ke-empat negara 

pemasok alas kaki dunia, yang dimana 60% produknya adalah sepatu kulit. Untuk
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Tinggi Dalam Pengembangan Riset dan Desain Alas Kaki 
Indonesia Dalam Rangka Pengembangan Klaster Industri Alas Kaki Provinsi Jawa Timur di Inna 
Simpang tanggal 24 Maret 2012. 2012. Data Kebutuhan Alas Kaki Dunia dan Ekspor Alas Kaki 
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bahwa industri ini akan menyumbang sebanyak 38% terhadap PDB Indonesia dan 
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pemasok alas kaki dunia, yang dimana 60% produknya adalah sepatu kulit. Untuk
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pangsa pasar dunia juga mampu mencapai angka 10%. Sampai pada akhirnya, 

pada tahun 2025 direncanakan bahwa Indonesia akan menjadi negara industri 

berkualitas dunia. Kini Indonesia dapat diasumsikan telah berada pada tahap 2 dan 

akan segera memasuki tahap 3 yang menandakan bahwa industri sepatu akan 

semakin maju dan berkembang dengan strategis untuk beberapa tahun ke depan.

Gambar 1.4 Road Map Industri Alas Kaki 2008-2025.
Sumber: BPIPI. 2012. Road Map Industri Alas Kaki 2008-2025 diolah.

Cabletown adalah sebuah perusahaan manufaktur sepatu wanita dengan 

sistem alih daya yang berdomisili di Surabaya, Jawa Timur. Produk sepatu yang 

dijual oleh Cabletown adalah sepatu flatshoes untuk kaum wanita usia 12-34 

tahun. Cabletown didirikan oleh penulis dengan empat rekan lainnya sejak akhir 

tahun 2010 lalu.
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Gambar 1.5 Omzet Penjualan Cabletown Januari 2011–Oktober 2012
Sumber: Data Internal Perusahaan Cabletown diolah. 2012

Dalam perjalanan usahanya, Cabletown sempat mengalami stagnansi 

selama satu tahun berjalan. Awalnya, usaha ini didirikan dengan minat untuk 

memproduksi sepatu melalui tukang maupun pabrik, namun pada kenyataannya 

Cabletown banyak sekali menemukan masalah baik masalah kapasitas produksi 

maupun ketenagakerjaan. Masalah muncul ketika Cabletown memutuskan untuk 

mempekerjakan seorang tukang sepatu lepas (freelance) yang bertugas untuk 

membuat sepatu sesuai dengan desain dan spesifikasi yang diinginkan. Kinerja 

tukang yang buruk dan tidak konsisten mengakibatkan perusahaan memutuskan 

hubungan kerja sama dengan tukang sepatu lepas (freelance) tersebut. Kemudian 

perusahaan mengambil langkah berikutnya untuk memproduksi sepatu dengan 

sistem alih daya melalui sebuah pabrik sepatu di kawasan Surabaya. Hubungan 

kerjasama ini juga tidak berlangsung lama, diakibatkan kapasitas produksi dari 

pabrik tersebut sudah maksimal sehingga tidak mampu menerima pesanan dari 
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Cabletown. Akibat berbagai permasalahan tersebut, dapat dilihat pada Gambar 

1.5, bahwa omzet Cabletown selama satu tahun pertama tidak menunjukkan 

perkembangan yang signifikan.

Walaupun pada tahap awal perusahaan menghadapi beberapa kendala 

terutama pada omzet, namun perusahaan sadar akan adanya permintaan dan 

peluang pasar yang besar akan produk alas kaki. Maka dari itu  perusahaan mulai 

mengalami perkembangan dengan adanya keaputusan untuk mulai 

mendistribusikan dan memasarkan produk sepatu dari pemasok Jakarta, pemasok 

X. Produk sepatu tersebut nyatanya memberikan kontribusi pemasukan yang 

sangat baik bagi kondisi Cabletown. Perusahaan mulai mengalami kemajuan, dan 

hal tersebut dapat dilihat pada grafik penjualan Cabletown pada Gambar 1.5.

Grafik tersebut menjelaskan bahwa Cabletown mengalami kenaikan omzet sejak 

bulan Maret 2012. Hal itu disebabkan karena perusahaan mulai banyak mengikuti 

berbagai jenis event dan pameran. Oleh karena itu untuk menambah variasi

produk, perusahaan menambah beberapa lini produk lainnya mulai dari flatshoes 

The Little Things She Needs, sepatu model casual boots dan sepatu model clogs 

dari pemasok Surabaya. Namun, setelah satu bulan berjalan, perusahaan 

menghentikan lini produk flatshoes ‘The Little Things She Needs, sepatu model 

casual boots serta sepatu model clogs dikarenakan pemasok bekerja dengan 

kurang profesional dan sering terlambat dalam mengerjakan pesanan. 

Pada bulan April 2012, perusahaan kembali menambah sebuah lini produk 

yaitu korean flatshoes yang diperoleh dari pemasok Jakarta, pemasok Y. 

Kehadiran lini produk korean flatshoes ini disambut hangat oleh pasar dan 
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memberikan dampak yang baik bagi peningkatan omzet Cabletown. Hal ini dapat 

dilihat pada Gambar 1.5 bahwa omzet dan laba Cabletown meningkat pesat di 

bulan April–Mei. Namun setelah dua bulan berjalan, pemasok Y menghentikan 

suplai kepada Cabletown secara sepihak. Sehingga kini Cabletown hanya 

bergantung pada satu pemasok saja, yaitu pemasok X.     

Melihat fenomena yang terjadi, Cabletown menyadari bahwa keadaan 

seperti ini harus segera diatasi. Kepastian akan kinerja dari pemasok yang naik 

turun mengakibatkan lini produk yang dimiliki oleh Cabletown menjadi tidak 

stabil, selain itu adanya kendala dari sisi pasokan yang terus menerus muncul 

membuat perusahaan merasa perlu melakukan investasi bisnis ini dari aspek yang 

berbeda. Di samping itu, adanya peluang pasar yang masih sangat menjanjikan 

(didukung oleh data Gambar 1.3) menandakan bahwa pasar penjualan sepatu 

masih sangat terbuka lebar. Beberapa alasan lainnya yang mendukung keinginan 

perusahaan untuk melakukan pengembangan bisnis dari aspek yang berbeda 

adalah karena perusahaan merasa masih banyak produsen sepatu yang belum 

mampu memenuhi apa yang diinginkan oleh pasar. Adanya pengalaman yang 

dimiliki oleh perusahaan dengan banyak berkomunikasi langsung dengan pasar, 

baik melalui berbagai event maupun pameran membuat perusahaan memiliki 

wawasan akan apa yang sebenarnya disukai dan dicari oleh pasar. Pemikiran ini 

menjadi landasan bagi peneliti untuk melakukan studi penelitian pengembangan 

bisnis Cabletown menjadi sebuah perusahaan yang bergerak ke arah hulu sebagai 

produsen yaitu sebagai industri rumah tangga.
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Pengembangan industri rumah tangga yang akan dilakukan oleh Cabletown 

berlokasi di Jalan Dukuh Kupang Barat 25/25, Surabaya. Gambaran lokasi dapat 

dilihat pada Gambar 1.6. Dalam industri rumah tangga tersebut, Cabletown akan 

memproduksi sepatu dengan merek perusahaan sendiri yaitu Cabletown. Sehingga 

dalam hal ini, Cabletown akan mengeluarkan edisi dan desain model sepatu sesuai 

dengan rencana dan kebijakan dari perusahaan. Dalam pelaksanaannya, 

Cabletown tidak berencana untuk menerima pesanan custom made shoes atau 

permintaan order sepatu kustom. Konsep pemasaran produk Cabletown akan 

dibagi menjadi dua yaitu melalui online/daring dan offline/tanpa jaringan. Wujud 

pemasaran secara online/daring adalah melalui website atau situs internet.

Sedangkan secara offline/tanpa jaringan, Cabletown berencana untuk mengikuti 

beberapa pameran dan mendistribusikan produk Cabletown ke beberapa toko di 

pusat perbelanjaan di Surabaya.

Gambar 1.6 Lokasi Pengembangan Industri Rumah Tangga Cabletown
Sumber: Data Internal Perusahaan Cabletown diolah. 2012

Sistematika penulisan studi pengembangan bisnis dalam penelitian ini 

terdiri dari beberapa bagian, yaitu pendahuluan, kemudian landasan teori yang 
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menjelaskan tentang lima aspek studi kelayakan dimulai dari aspek yang pertama 

yaitu aspek pasar dan pemasaran yang digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar potensial pasar yang ada pada kegiatan industri rumah tangga tersebut. 

Kedua yaitu aspek hukum yang digunakan untuk mengetahui kelengkapan dan 

keabsahan dokumen perusahaan seperti surat daftar pendirian usaha, NPWP, SIUP

dan data diri pemilik usaha. Ketiga yaitu aspek teknis yang digunakan untuk 

mengetahui ketersediaan lokasi, alat, bahan dan teknologi dalam mendukung 

kelancaran kegiatan produksi perusahaan. Keempat yaitu aspek sumber daya 

manusia yang digunakan untuk mengetahui tenaga kerja yang dibutuhkan serta 

penempatan dan pengolahan sumber daya manusia yang tepat. Kelima yaitu aspek 

keuangan yang digunakan untuk menilai biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh 

perusahaan serta kriteria kelayakan investasi dari proyek pengembangan usaha

industri rumah tangga Cabletown. Setelah kelima aspek tersebut, bagian 

selanjutnya dalam studi pengembangan bisnis adalah dengan melakukan metode 

penelitian, analisis data hasil penelitian, pembahasan dan diakhiri dengan 

kesimpulan serta saran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang dan fenomena sebelumnya, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah bisnis Perusahaan Cabletown 

menjadi industri rumah tangga layak untuk dikembangkan apabila ditinjau dari 

aspek pasar dan pemasaran, aspek hukum, aspek teknis, aspek sumber daya 

manusia, dan aspek keuangan?
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah bisnis industri rumah tangga 

Cabletown di Surabaya layak untuk dikembangkan apabila ditinjau dari aspek 

pasar dan pemasaran, aspek hukum, aspek teknis, aspek sumber daya manusia, 

dan aspek keuangan. 

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut :

1. Bagi perusahaan, sebagai bahan pertimbangan yang dijadikan dasar penilaian 

kelayakan pengembangan bisnis industri rumah tangga Cabletown di 

Surabaya untuk  tujuan perusahaan yaitu mencapai kinerja yang optimal 

sehingga dapat memperoleh keuntungan yang maksimal, dilihat dari aspek 

pasar dan pemasaran, aspek hukum, aspek teknis, aspek keuangan, dan aspek 

manajemen sumber daya manusia/struktur organisasi.

2. Bagi manajemen, sebagai wawasan dan masukan bagi pemilik usaha tentang 

bagaimana melakukan studi kelayakan pengembangan bisnis serta sebagai 

acuan bagi pemilik usaha dalam merealisasikan rencana pengembangan bisnis

industri rumah tangga Cabletown di wilayah Surabaya. 

3. Bagi entrepreneur, sebagai pedoman untuk menambah informasi dan 

pengetahuan bagi mereka yang membutuhkan mengenai tahapan-tahapan 
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proses pengembangan bisnis serta aspek apa saja yang perlu dipertimbangkan 

dalam pengembangan sebuah bisnis.

E. Lingkup Permasalahan

Dalam penelitian  studi kelayakan usaha pengembangan industri rumah 

tangga Cabletown di Surabaya maka lingkup permasalahan yang ditetapkan 

adalah: 

1. Perusahaan yang dibahas dalam penelitian ini adalah perusahaan sepatu 

Cabletown yang bertempat di Jalan Slamet 9, Surabaya.

2. Data internal yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data keuangan 

Cabletown dari bulan Januari 2012–Oktober 2012. 

3. Aspek penelitian secara umum dibagi menjadi tujuh aspek mulai dari aspek 

pasar dan pemasaran, aspek hukum, aspek teknis, aspek sumber daya 

manusia, aspek keuangan, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Namun, 

penelitian dalam studi kelayakan ini hanya ditinjau dari lima aspek yaitu 

aspek pasar dan pemasaran, aspek hukum, aspek teknis, aspek sumber daya 

manusia, dan aspek keuangan.

4. Wilayah pemasaran dan persaingan hanya dibatasi untuk wilayah Surabaya.

5. Jangka waktu proyeksi bisnis adalah 3 tahun.  
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