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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mempunyai potensi

bisnis yang besar. Potensi ini dapat dilihat dari sumber daya alam Indonesia yang 

sangat melimpah, tenaga kerja yang relatif murah, sarana dan prasarana yang 

memadai, tanah yang subur serta pangsa pasar yang sangat luas. Potensi bisnis 

yang besar tentu akan membawa dampak terhadap perkembangan berbagai 

industri di Indonesia. Menurut Todaro (2009:59), terdapat tiga sektor industri, 

yaitu industri primer, sekunder dan tersier. Industri primer terdiri dari industri 

pertambangan, industri pertanian, industri perikanan. Industri sekunder terdiri dari 

industri pengolahan dan manufaktur. Industri tersier terdiri dari industri 

perdagangan, industri keuangan, industri transportasi dan industri jasa. 

Industri perdagangan merupakan salah satu sektor industri di Indonesia yang 

mempunyai perkembangan cukup pesat. Industri perdagangan juga memegang 

peranan penting terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan data 

yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik, pada triwulan II tahun 2012 

industri perdagangan mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan produk 

domestik bruto sebesar 13,8% (Lampiran 1). Persentase tersebut merupakan tiga 

besar dari semua industri yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, industri 

perdagangan merupakan salah satu indsutri yang mempunyai pengaruh dan 

kontribusi yang besar pada pertumbuhan perkonomian Indonesia. 
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Penulis melihat peluang bisnis yang besar pada industri perdangangan 

sehingga penulis berinisiatif untuk mendirikan perusahaan Indo Tani. Indo Tani 

merupakan bisnis yang bergerak dibidang perdagangan atau trading teh kering 

dan garam yodium. Perusahaan Indo Tani ini sudah berdiri sejak Agustus 2010. 

Kepemilikan usaha Indo Tani dipegang oleh empat orang. Perusahaan Indo Tani 

mempunyai visi untuk menjadi perusahaan yang besar dan berkembang dari masa 

ke masa. Sedangkan misi dari Indo Tani adalah selalu memberikan pelayanan 

yang terbaik, memberikan harga yang kompetitif dan menjaga kepercayaan dari 

konsumen. 

Struktur perusahaan Indo Tani dibagi dalam tiga divisi, yaitu divisi 

pemasaran, divisi operasional dan divisi keuangan (Lampiran 2). Produk utama 

yang dijual oleh Indo Tani adalah daun teh kering dan garam yodium. Modal awal 

dari usaha Indo Tani ini sebesar Rp12.000.000. Modal ini digunakan untuk 

membiayai biaya operasional perusahaan dalam melakukan kegiatan kerja sehari-

hari. Biaya-biaya operasional tersebut adalah biaya telepon, biaya pengangkutan, 

biaya transportasi dan biaya internet. Selain itu, modal ini juga digunakan untuk 

membeli barang pesanan dari buyer. Wilayah pemasaran Indo Tani mencakup 

daerah Surabaya, Sidoarjo, Malang dan Situbondo. Setiap anggota memegang satu 

wilayah pemasaran dan tidak sama dengan anggota yang lain. Penulis memilih 

untuk memegang tanggung jawab pemasaran di wilayah Kabupaten Situbondo. 

Untuk wilayah Kabupaten Situbondo, Indo Tani hanya memiliki dua orang buyer 

tetap. Jumlah buyer yang terbatas ini menyebabkan jumlah penjualan dari Indo 

Tani untuk wilayah Situbondo belum cukup tinggi. Berdasarkan data internal Indo 
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Tani, penjualan produk garam yodium dan teh kering untuk wilayah Situbondo 

tidak dapat melebihi Rp40.000.000 per bulan dalam jangka waktu Agustus 2010 

sampai September 2012. Berikut adalah grafik yang menunjukan penjualan Indo 

Tani untuk produk teh kering dan garam yodium di wilayah Situbondo selama 

periode Agustus 2010 sampai September 2012. 
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Karena jumlah penjualan dan buyer Indo Tani di wilayah Situbondo yang 

masih sedikit, penulis memutuskan untuk melakukan pengembangan bisnis Indo 

Tani dengan cara memperluas wilayah pemasaran ke beberapa daerah disekitar 

Situbondo. Daerah yang menjadi target perluasan pasar Indo Tani meliputi 

wilayah Jember daerah Kota, Banyuwangi daerah Kota dan Bondowoso daerah 

Kota. Jadi, wilayah pemasaran penulis dapat mencakup daerah Situbondo daerah 

Kota, Jember daerah Kota, Banyuwangi daerah Kota dan Bondowoso daerah 

Kota. Penulis memilih wilayah untuk memperluas wilayah pemasaran ke daerah 

Kota Jember, Kota Bondowoso dan Kota Banyuwangi karena tiga wilayah ini 

merupakan Kabupaten dengan jumlah penduduk yang cukup besar di Jawa Timur. 

Berdasarkan data hasil survey Badan Pusat Statistik, Jember adalah kabupaten 

yang memiliki jumlah penduduk terbanyak ketiga di provinsi Jawa Timur setelah 

Surabaya dan Malang. Jember mempunyai jumlah penduduk sebanyak 

2.332.726 jiwa pada tahun 2010. Jumlah penduduk Kabupaten Bondowoso pada 

tahun 2010 sebanyak 736.772 jiwa (Lampiran 3). Jumlah penduduk Kabupaten 

Banyuwangi pada tahun 2010 sebanyak 1.554.997 jiwa (Lampiran 4). Jumlah 

penduduk yang besar dari tiga Kabupaten ini akan berbanding lurus dengan 

peningkatan jumlah konsumsi dari daerah tersebut. Semakin tinggi jumlah 

penduduk maka akan semakin tinggi tingkat konsumsi di daerah tersebut.  

Berdasarkan data yang didapatkan dari website Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (www.kkp.go.id), kebutuhan garam yodium masyarakat Indonesia per 

kapita pada tahun 2010 adalah sebesar 3 kilogram per tahun. Jika dilakukan 

perhitungan berdasarkan jumlah penduduk dikalikan dengan kebutuhan garam per 
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kapita, maka kebutuhan garam yodium di daerah Jember, Bondowoso, dan 

Banyuwangi mencapai 13.873,485 ton per tahun. Sedangkan jumlah produksi 

garam di daerah Karesidenan Besuki yang meliputi Kabupaten Situbondo, 

Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Banyuwangi pada 

tahun 2010 hanya mencapai 8.367 ton per tahun.   

Sama halnya dengan produk teh. Berdasarkan data yang didapatkan dari 

website Badan Usaha Milik Negara (www.bumn.go.id), produksi teh di Jawa 

Timur pada tahun 2011 mencapai 2.313 ton. Sedangkan tingkat konsumsi teh per 

kapita pada tahun 2011 menurut Departemen Pertanian adalah sebesar 6,57 ons 

atau 0,657 kilogram (Lampiran 7). Jika dilakukan perhitungan berdasarkan jumlah 

penduduk dikalikan dengan kebutuhan teh per kapita, maka kebutuhan teh di 

daerah Jember, Bondowoso, dan Banyuwangi mencapai 3.038,29 ton per tahun. 

Defisit produksi garam dan teh didaerah Situbondo, Bondowoso, Jember, dan 

Banyuwangi ini menjadi peluang bisnis bagi penulis untuk melakukan 

pengembangan bisnis dengan memperluas daerah pemasaran produk teh kering 

dan garam yodium diwilayah Situbondo, Bondowoso, Jember, dan Banyuwangi. 

Kebutuhan untuk produk teh kering dan garam yodium beberapa daerah tersebut 

masih tinggi karena jumlah produksi masih belum dapat mencukupi tingkat 

kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penulis berencana untuk melakukan 

pengembangan bisnis Indo Tani dengan memperluas wilayah pemasaran produk 

teh kering dan garam yodium yang awalnya hanya di Kabupaten Situbondo ke 

Bondowoso daerah Kota, Jember daerah Kota, dan Banyuwangi daerah Kota. 
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Untuk mendukung pengembangan bisnis ini, Indo Tani menjalin kerjasama 

dengan supplier teh kering dan garam yodium untuk menjadi agen tunggal di 

wilayah Situbondo, Jember, Bondowoso, dan Banyuwangi. Dengan adanya 

kerjasama dengan supplier, Indo Tani mendapatkan potongan harga khusus dari 

supplier. Indo Tani dapat menekan harga jual produk dan bersaing dengan 

kompetitor dengan adanya potongan harga khusus dari supplier sehingga Indo 

Tani dapat membangun keunggulan pada penetapan harga jual produk yang lebih 

murah dibandingkan dengan kompetitor. 

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun, penulis akan melakukan 

penelitian atau riset dengan judul “Studi Pengembangan Bisnis Indo Tani di 

Situbondo, Jember, Bondowoso dan Banyuwangi”. Melalui studi kelayakan yang 

dilakukan pada Indo Tani ini akan membantu penulis menentukan kelayakan 

terhadap pengembangan wilayah pemasaran bisnis Indo Tani. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun, maka penulis menentukan 

rumusan masalah yang akan digunakan dalam penilitian ini sebagai berikut : 

1) Apakah rencana pengembangan dan perluasan wilayah pemasaran bisnis 

Indo Tani berdasarkan aspek pasar, aspek manajemen, aspek hukum, 

aspek teknis, dan aspek keuangan layak untuk dijalankan atau tidak? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan dari penulisan 

laporan ini adalah untuk mengetahui kelayakan dari rencana pengembangan bisnis 
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Indo Tani berdasarkan aspek pasar, aspek manajemen, aspek hukum, aspek teknis, 

dan aspek keuangan. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari studi kelayakan bisnis yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1) Bagi penulis, untuk mengetahui kelayakan dari rencana pengembangan 

bisnis Indo Tani yang didasarkan pada beberapa aspek, yaitu aspek pasar, 

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

2) Bagi Akademis, untuk menambah ilmu pengetahuan serta dapat digunakan 

sebagai refrensi untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan 

studi pengembangan suatu bisnis yang didasarkan pada aspek pasar, aspek 

manajemen, aspek hukum, aspek teknis dan aspek keuangan. 

3) Bagi pembaca, untuk mengetahui dan memahami cara-cara dan langkah 

yang dilakukan untuk melakukan studi kelayakan terhadap suatu bisnis. 

E. Lingkup Permasalahan 

Menurut Wijatno (2009:88), ada beberapa aspek yang dapat digunakan dalam 

perencanaan pengembangan antara lain aspek pasar, aspek manajemen, aspek 

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

hukum. 

Penulis akan melakukan pembatasan penelitian pada : 

1) Aspek yang digunakan dalam penelitian “Studi Pengembangan Bisnis 

Indo Tani di Situbondo, Jember, Bondowoso dan Banyuwangi” ini adalah 

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

dan aspek keuangan. 
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2) Wilayah yang digunakan dalam penelitian “Studi Pengembangan Bisnis 

Indo Tani di Situbondo, Jember, Bondowoso dan Banyuwangi” ini 

dibatasi hanya untuk wilayah Kabupaten Situbondo, Jember, Bondowoso, 

dan Banyuwangi. 

3) Data internal Indo Tani yang digunakan dalam penelitian “Studi 

Pengembangan Bisnis Indo Tani di Situbondo, Jember, Bondowoso dan 

Banyuwangi” mulai dari semester 3 tahun 2010 sampai semester 6 tahun 

2012. 

4) Forecasting yang akan dilakukan dalam penelitian “Studi Pengembangan 

Bisnis Indo Tani di Situbondo, Jember, Bondowoso dan Banyuwangi” 

dimulai dari tahun 2013 hingga tahun 2015. 


