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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Industri kreatif di Indonesia sangat berkembang dan memberikan kontribusi 

cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari 14 subsektor 

industri kreatif, industri fesyen menduduki posisi tertinggi dalam memberikan 

kontribusi karena merupakan industri yang menjadi tren dan banyak diminati. 

Rata-rata kontribusi industri fesyen pada tahun 2002-2008 adalah sebesar 45,78% 

(data pada tabel di Lampiran 1). 

Industri fesyen adalah kegiatan kreatif yang berhubungan dengan kreasi 

desain pakaian, desain sepatu, dan desain aksesoris mode lainnya, produksi 

pakaian mode dan aksesorisnya, konsultasi lini produk fesyen, serta distribusi 

produk fesyen (definisi menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, 

2005). Industri fesyen terdiri dari perusahaan produk fesyen (pakaian jadi, tas, 

sepatu, dan aksesoris) dan perusahaan jasa perdagangan produk fesyen (saluran 

distribusi). Jasa perdagangan produk fashion dilakukan oleh butik, distro, factory 

outlet, maupun pedagang grosir. Distribusi di pasar domestik dilakukan melalui 

butik-butik di pusat perbelanjaan. 

Industri sepatu di Indonesia merupakan pasar yang potensial karena setiap 

orang membutuhkan alas kaki sebagai pelindung kaki yang juga memberi nilai 

estetika (Kencana, 2009: 3). Seiring perkembangan zaman, masyarakat semakin 

memperhatikan penampilan, terutama wanita. Penampilan yang menarik dilihat 

dari cara berpakaian seseorang, mulai dari baju, aksesoris, tas, hingga sepatu. 
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Wanita biasanya menyesuaikan model sepatu dengan model busana yang 

digunakan dan tempat atau tema acara yang dihadiri. Industri fesyen yang terus 

berkembang menyebabkan meningkatnya keanekaragaman model sepatu. Wanita 

tidak hanya memakai sepatu dengan model yang standar, tetapi juga memakai 

sepatu high-heels. Sepatu high-heels membuat wanita terlihat lebih anggun dan 

elegan.  

Menurut Peacock (2005: 42), sepatu high-heels pertama kali dikenal pada 

tahun 1545 di lingkungan istana Prancis. Ratu Prancis, Catherine de’ Medici 

(1519-1589), membeli sepatu high-heels dari seorang perajin sepatu Italia dan 

membuat model ini populer. Ratusan tahun kemudian mode ini menyebar melalui 

istana-istana di Eropa dengan hak semakin tinggi tetapi belum mengacu pada 

bentuk yang modis (Reynolds, 2010: 14). Bangsawan istana mengenakan sepatu 

high-heels untuk melindungi ujung pakaian dari air yang menggenang serta untuk 

menambah tinggi badan dan status sosial. Pada abad ke-18 barulah sepatu high-

heels bisa dipakai secara luas oleh kalangan menengah yang kaya. Saat ini, sepatu 

high-heels mengarah pada fesyen dan dikenal sebagai mode kelas atas (Reynolds, 

2010:5). Dalam jurnal berjudul “Pushing High Heels to the Limit” (Binkley, 

2012), pada tahun 2011 wanita di Amerika Serikat menghabiskan US$38,5 juta 

untuk pengeluaran pada sepatu dan lebih dari 50% dari penjualan sepatu di 

Amerika Serikat adalah sepatu high-heels dengan hak di atas 7,5 cm. 

Surabaya adalah kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Surabaya 

adalah salah satu penggerak utama ekonomi Jawa Timur karena memberikan 

kontribusi paling besar bagi perekonomian Jawa Timur. Berikut ini adalah data 
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Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku di 

Surabaya pada tahun 2008-2010. 

Tabel 1.1 

Pendapatan Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku di Surabaya 

Tahun PDRB (milyar rupiah) Pertumbuhan 

2008 162.833.380 - 

2009 178.558.972 9,66% 

2010 205.161.469 12,97% 

Sumber: Data sekunder dari BPS Surabaya, 2012 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa perekonomian Surabaya menunjukkan 

perkembangan yang baik. Pertumbuhan ekonomi Surabaya dari tahun 2009 ke 

tahun 2010 relatif tinggi, yaitu sebesar 12,97%. Pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi diikuti dengan daya beli yang meningkat. Pada tahun 2011, Surabaya 

menduduki posisi pertama sebagai kota dengan pengeluaran per kapita sebulan di 

atas Rp500.000,00 terbanyak, yaitu sebesar 73,91%. Kemudian, posisi kedua 

diduduki oleh Sidoarjo dengan jumlah sebesar 60,82% (data pada tabel di 

Lampiran 2).  

Pengeluaran penduduk dibagi menjadi dua, yaitu pengeluaran makanan dan 

pengeluaran non makanan. Pengeluaran alas kaki termasuk dalam pengeluaran 

non makanan. Berdasarkan Tabel 1.2, pada tahun 2009, pengeluaran per kapita 

sebulan untuk pakaian dan alas kaki adalah sebesar 3,15%. Kemudian terjadi 

penurunan pada tahun 2010 menjadi sebesar 2,88%, dan pada tahun 2011 

meningkat lagi menjadi 3,20%. 
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Tabel 1.2 

Distribusi Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran  

 

 

Sumber: Data sekunder dari BPS Propinsi Jawa Timur – Susenas Juli 2009-2011 

Tabel 1.3 

Jumlah Penduduk Surabaya Tahun 2007 – 2011 

Tahun 

 

Jumlah Penduduk 

Laki-laki Perempuan Jumlah 

2007 1.316.525 1.403.631 2.720.156 

2008 1.276.984 1.353.095 2.630.079 

2009 1.263.530 1.367.775 2.631.305 

2010 1.367.821 1.397.666 2.765.487 

2011 1.483.858 1.540.463 3.024.321 

Sumber: Data sekunder dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur Tahun 2007-2011 

 Berdasarkan tabel 1.3, jumlah penduduk perempuan di Surabaya pada 

tahun 2007 – 2011 lebih tinggi daripada jumlah penduduk laki-laki sehingga 

permintaan sepatu wanita juga lebih besar daripada sepatu laki-laki. Hal ini 

didukung oleh sifat wanita yang merupakan pembelanja “over the counter”, yaitu 
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benda-benda kecil yang tujuannya untuk “protect a beauty”, seperti parfum, 

kosmetik, pakaian, sepatu, dan makanan (Kasali, 2003: 179).  Kebutuhan 

domestik terhadap sepatu wanita yang tinggi membuat prospek bisnis ini semakin 

menjanjikan. 

Surabaya merupakan kota dengan kekuatan ekonomi tertinggi di Jawa 

Timur. Penduduk dengan pengeluaran terbesar terdapat di Surabaya sehingga 

daya beli masyarakat Surabaya paling tinggi dibanding daya beli masyarakat di 

kota-kota lain di Jawa Timur. Oleh karena itu, Surabaya adalah tempat yang 

paling tepat untuk mengembangkan usaha dibandingkan kota-kota lain di Jawa 

Timur. 

Heels adalah bisnis yang bergerak di bidang produksi sepatu yang kegiatan 

utamanya mengolah bahan baku kulit dan kain menjadi berbagai model sepatu 

wanita yang siap untuk dijual. Usaha ini didirikan pada bulan Juli 2011. Sistem 

produksi Heels menggunakan sistem outsourcing sehingga tidak memiliki tenaga 

kerja karena produksi sepatu diserahkan kepada tenga kerja dari perusahaan lain. 

Pada awalnya, usaha ini hanya memproduksi sepatu dansa dengan merk “Heels”, 

tetapi mulai bulan April 2012 jenis produk usaha ini berkembang menjadi sepatu 

high-heels dengan merk “Marcell Lim”. Sepatu dansa merk “Heels” terdiri dari 

enam jenis model, yaitu Clarine, Bowty, Selene, Rea, Crissa, dan Pammy, 

sedangkan sepatu high-heels merk “Marcell Lim” terdiri dari delapan jenis model, 

yaitu Alby, Tessa, Angeline, Maggie, Elsa, Liza, Madeline, dan Kate.  Alasan 

pengembangan jenis produk dari sepatu dansa ke sepatu high-heels adalah karena 

keterbatasan pangsa pasar sepatu dansa dan penjualan yang meningkat hanya 
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ketika terdapat pesanan khusus. Berikut ini adalah data penjualan per jenis sepatu 

dalam bentuk grafik selama bulan Agustus 2011 - September 2012. 

 

Gambar 1.1  

Grafik Penjualan per Jenis Sepatu 

Sumber: Data primer diolah dari internal Heels 

Berdasarkan data pada Gambar 1.1, penjualan sepatu high-heels mengalami 

peningkatan dibanding sepatu dansa. Pada bulan Februari hingga April 2011, 

penjualan sepatu dansa meningkat karena adanya pesanan khusus dari komunitas 

dansa untuk acara tertentu. Selama ini, sepatu dansa merk “Heels” didistribusikan 

di beberapa sekolah dansa di Surabaya dan tidak pernah didistribusikan ke toko 

karena tidak ada toko yang bersedia menjual kembali. Pedansa biasanya 

memperoleh sepatu dansa dengan membeli di sekolah dansa atau memesan 

langsung di tukang sepatu. Peminat sepatu dansa jauh lebih sedikit daripada 

peminat sepatu high-heels karena hanya pedansa yang membutuhkan sepatu 

dansa. Populasi pedansa di Indonesia sangat sedikit dibanding populasi pemakai 

high-heels. Selain itu, peminat dansa saat ini semakin menurun dan didominasi 
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oleh kalangan orang tua. Oleh karena itu, produksi sepatu dansa akan dihentikan 

dan usaha ini hanya akan memproduksi sepatu high-heels. 

Sejak bulan Juli 2011 hingga September 2012, Heels telah memproduksi 

total 14 jenis produk sepatu dansa dan sepatu high-heels. 14 produk tersebut tidak 

diproduksi oleh tenaga kerja dari perusahaan yang sama. Usaha ini bekerja sama 

dengan tiga pengrajin sepatu di Malang. Keenam jenis model sepatu dansa merk 

“Heels” diproduksi oleh pengrajin sepatu yang sama, sedangkan produksi sepatu 

high-heels merk “Marcell Lim” dibagi ke dua pengrajin sepatu. Dengan sistem 

outsourcing ini, perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menyewa 

tempat dan membeli peralatan produksi sepatu. Investasi terbesar perusahaan 

terdapat pada persediaan sepatu karena perusahaan memproduksi sepatu tidak 

berdasarkan sistem pre-order, tetapi langsung memproduksi dalam jumlah 

tertentu dan menyimpannya sebagai stok di gudang.  

Saat ini, penjualan sepatu high-heels merk “Marcell Lim” dilakukan secara 

online, personal selling, dan bekerja sama dengan satu toko. Sebagian besar 

penjualan dilakukan langsung kepada end user. Untuk mengembangkan usaha dan 

meningkatkan penjualan, Heels memutuskan untuk mendistribusikan produknya 

ke butik-butik di beberapa pusat perbelanjaan di Surabaya. Jadi, sistem distribusi 

Heels yang awalnya business-to-customer akan dikembangkan menjadi business-

to-business. Business-to-business adalah transaksi antara institusi bisnis dengan 

institusi bisnis lainnya. Dalam pengembangan usaha ini, Heels berperan sebagai 

institusi bisnis yang merupakan penjual dan butik-butik di beberapa pusat 

perbelanjaan di Surabaya berperan sebagai institusi bisnis lain yang merupakan 
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pembeli. Heels akan melakukan kegiatan menjual sepatu merk “Marcell Lim” 

dalam kuantitas besar kepada pembeli non-konsumen akhir untuk tujuan dijual 

kembali. Kegiatan tersebut dinamakan wholesaling. Perusahaan yang melakukan 

kegiatan wholesaling disebut wholesaler atau distributor. Oleh karena itu, dalam 

pengembangan usaha ini, Heels akan berperan menjadi distributor sepatu merk 

“Marcell Lim”. Alasan Heels untuk mengambil posisi sebagai distributor sepatu 

merk “Marcell Lim” adalah untuk memperluas pangsa pasar sepatu merk “Marcell 

Lim” dan memperbesar kapasitas produksi. Peluang usaha sebagai distributor 

sepatu cukup bagus karena masyarakat akan terus membutuhkan sepatu dan 

sepatu yang dimiliki pasti akan mengalami kerusakan. 

Di Surabaya terdapat beberapa pusat perbelanjaan, seperti Tunjungan Plaza, 

Galaxy Mall, Pakuwon Trade Center, Lenmarc Mall, Ciputra World, Grand City 

Mall, Pasar Atum Mall, ITC Mega Grosir, dan Royal Plaza. Tetapi penulis 

memutuskan untuk mendistribusikan sepatu merk “Marcell Lim” di Pakuwon 

Trade Center, Tunjungan Plaza, Pasar Atum, dan Pasar Atum Mall saja. Harga 

sepatu merk “Marcell Lim” yang ditawarkan pada end-user berkisar antara 

Rp200.000,00 hingga Rp400.000,00 sehingga ditujukan untuk pasar kelas 

menengah. Alasan utama pemilihan empat pusat perbelanjaan tersebut adalah 

karena segmen pasar mereka adalah kalangan menengah. Jumlah butik pakaian 

dan sepatu terbanyak ada pada Pakuwon Trade Center, Pasar Atum, dan Pasar 

Atum Mall. Butik-butik di Pakuwon Trade Center, Pasar Atum, dan Pasar Atum 

Mall terdiri dari butik untuk kelas bawah hingga kelas menengah ke atas. Oleh 

karena itu, distribusi produk ini hanya akan dilakukan pada butik kelas menegah 
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saja. Pakuwon Trade Center merupakan satu-satunya pusat perbelanjaan kelas 

menengah di Surabaya Barat yang menjual berbagai produk fesyen. Pakuwon 

Trade Center memiliki banyak butik yang menyediakan koleksi fesyen dengan 

merk-merk ternama maupun koleksi fesyen dengan harga terjangkau. Pasar Atum 

dan Pasar Atum Mall merupakan pusat perdagangan barang fesyen karena 

mayoritas pedagang di sana bergerak di bidang fesyen yang terletak di tahap I 

sampai tahap V dan lantai 1 sampai lantai 4. Pasar Atum dan Pasar Atum Mall 

menjadi trendsetter di bidang fesyen karena menyediakan produk fesyen 

terlengkap, yaitu baju, tas, sepatu, dan aksesoris dari dalam maupun luar negeri. 

Sedangkan pemilihan di Tunjungan Plaza adalah berdasarkan target pasar pusat 

perbelanjaan tersebut, yaitu kelas menengah yang juga sesuai dengan target pasar 

sepatu merk “Marcell Lim”. Selain itu, Tunjungan Plaza merupakan pusat 

perbelanjaan terbesar di Surabaya dan terletak di pusat kota sehingga mudah 

dijangkau oleh masyarakat dari daerah manapun. 

Sistem produksi dan penjualan sepatu merk “Marcell Lim” saat ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mendesain model sepatu yang akan diproduksi 

2. Melakukan pembelian bahan baku dan mengirimkan ke pengrajin sepatu 

di Malang 

3. Pengrajin sepatu memproduksi sepatu dalam jangka waktu yang telah 

disepakati 

4. Pengrajin sepatu mengirim sepatu ke Surabaya 

5. Mengecek hasil jadi sepatu 
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6. Jika terjadi penjualan, maka pemilik usaha mengirimkan sepatu kepada 

pembeli 

Karena saat ini sepatu merk “Marcell Lim” tidak dapat diakses di toko, 

maka pemilik harus mengirim sepatu ke tempat pembeli. Hal ini menyebabkan 

biaya pengeluaran yang besar pada biaya transportasi jika tiap terjadi penjualan, 

pemilik harus mengirim sepatu ke tempat masing-masing pembeli. Untuk 

mengatasi masalah ini, perusahaan memutuskan untuk mendistribusikan 

produknya ke butik-butik di beberapa pusat perbelanjaan. Selain memudahkan 

konsumen untuk mendapatkan produk dan menghemat biaya transportasi, cara ini 

juga membuat produk sepatu merk “Marcell Lim” lebih dikenal masyarakat. 

Selain itu, perusahaan juga menghadapi masalah berhubungan dengan 

sistem outsourcing. Sebelum melakukan produksi, pihak pengrajin sepatu dan 

perusahaan melakukan perjanjian mengenai waktu yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan sepatu. Jika produksi sepatu selesai melewati tanggal yang 

ditetapkan maka terjadi pemotongan ongkos produksi. Perjanjian tersebut tidak 

menjamin pengrajin sepatu untuk menyelesaikan produksi sepatu tepat waktu 

sehingga merugikan perusahaan ketika perusahaan sedang kehabisan stok. Oleh 

karena itu, perusahaan memutuskan untuk menambah jumlah pengrajin sepatu 

untuk sistem outsourcing, yang sebelumnya berjumlah dua pengrajin sepatu 

menjadi empat pengrajin sepatu. Jadi, rencana pengembangan bisnis Heels terdiri 

dari 2 hal, yaitu: 
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1. Mengembangkan saluran distribusi dari business-to-customer menjadi 

business-to-business 

2. Menambah jumlah pengrajin sepatu yang diajak bekerjasama dalam 

sistem outsourcing yang sebelumnya berjumlah dua orang menjadi 

empat orang. 

Berikut ini adalah data omset penjualan sepatu high-heels merk “Marcell 

Lim” pada April 2012 – September 2012. 

 

Gambar 1.2  

Grafik Omset Penjualan Sepatu High-heels Merk “Marcell Lim” 

Sumber: Data primer diolah dari internal Heels 

 

Berdasarkan data pada Gambar 1.2, omset penjualan sepatu merk “Marcell 

Lim” mengalami peningkatan dari bulan April 2012 – September 2012. Hal ini 

menunjukkan bahwa minat konsumen terhadap sepatu merk “Marcell Lim” cukup 

besar. Heels memiliki prospek untuk dikembangkan karena dengan penjualan 

secara online, personal selling, dan bekerjasama dengan 1 toko, bisnis ini meraih 

omset sebesar Rp18.739.000,00  dalam enam bulan, yaitu April 2012 – September 
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pengembangan bisnis ini dengan judul “Studi Kelayakan Pengembangan Bisnis 

Usaha Produksi dan Distribusi Sepatu Merk “Marcell Lim” di Surabaya”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah apakah pengembangan bisnis usaha produksi dan distribusi 

sepatu merk ”Marcell Lim” di Surabaya layak untuk dijalankan berdasarkan aspek 

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

manajemen, dan aspek keuangan?  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

kelayakan pengembangan bisnis usaha produksi dan distribusi sepatu merk 

”Marcell Lim” di Surabaya berdasarkan aspek pasar dan pemasaran, aspek 

hukum, aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen, dan aspek keuangan. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

berbagai pihak, yaitu: 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penulis lain 

sebagai referensi bagi penulisan karya ilmiah atau penelitian yang 

berhubungan dengan bisnis sepatu jika dianalisis dari aspek 

lingkungan eksternal dan aspek lingkungan internal. 
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2. Manfaat praktis 

a.  Bagi penulis 

Penelitian ini dijadikan sebagai dasar dan alat pengambilan 

keputusan untuk menjalankan pengembangan bisnis. 

b. Bagi pengusaha 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengetahui 

prospek bisnis produksi dan distribusi sepatu di Surabaya. 

c.  Bagi pembaca 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan 

tentang tahapan proses pengembangan bisnis serta aspek yang 

harus dipertimbangkan.  

E. Lingkup Permasalahan 

Lingkup permasalahan penelitian ini dibatasi berdasarkan: 

1. Aspek yang dianalisis 

Penelitian ini hanya ditinjau dari aspek pasar dan pemasaran, aspek 

hukum, aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen, dan aspek 

keuangan dalam bisnis produksi dan distribusi sepatu. 

2. Pusat perbelanjaan yang menjadi target 

Penelitian ini dibatasi pada empat pusat perbelanjaan, yaitu Pakuwon 

Trade Center, Tunjungan Plaza, Pasar Atum, dan Pasar Atum Mall. 

3. Kriteria kelayakan investasi yang digunakan 

Kriteria kelayakan investasi untuk menilai kelayakan pengembangan 

usaha dalam penelitian hanya menggunakan empat metode yaitu NPV, 
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IRR, PI, dan analisis skenario dengan proyeksi keuangan tahun 2013-

2015.  


