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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Miss A merupakan perusahaan yang bergerak di bidangfesyen dan 

lifestyledengan produk fesyen, meliputi aksesoris, tas, alas kaki, dan pakaian,yang 

selalu up to date mengikuti perkembangan industrifesyen. Miss A memposisikan 

dirinya sebagai distributor yang siap melayani dan memenuhi kebutuhan para 

resellerpada produk fesyenselama ini. Pemasaran perusahaan dilakukan melalui 

mediaonline(jaringan sosial, website jual beli, BBM, dan website perusahaan)dan 

offline(konsinyasi di butik dan toko pakaian, mengikuti pameran-pameran, 

danmenggunakan world of mouth).Pemasaran Miss A yang memiliki konstribusi 

terbesar adalah melalui pemasaran online. Berikut merupakan perbandingan 

penjualan dan laba yang didapatkan oleh Miss A selama ini. 

Gambar 1.1 : Grafik  dan Keuntungan Miss A 

Sumber : Data Internal Miss A 

Pada gambar 1.1 dapat disimpulkan bahwa laba yang didapatkan Miss A sangat 

rendah selama ini.Menurut Salim (2009:43), para pengguna internet mencari barang 

murah dengan membandingkan harga ketika membeli di toko konvensional ataupun 

Bulan 

Jumlah (dalam ribuan) 



2 

melalui internet dan bila perusahaan ingin bersaing harga, lebih baik tidak menjual 

produk yang umum di masyarakat. Produk Miss A tidak memiliki diferensiasi 

produkpada umumnya sehingga Miss A perlu melakukan diversifikasi produk baru 

agar perusahaan dapat memperoleh laba yang lebih tinggi dan terus bertahan dalam 

persaingan di industri fesyen. 

 Menurut Nurahmartiyanti (2010:8), kerajinan tangan merupakan sesuatu yang 

dekoratif, kreatif, dan mengandung unsur kebudayaan yang dibuat dengan tangan 

dengan menggunakan alat sederhana serta cara tradisional. Lebih lanjut, Karmakar 

(2002:180) menyatakan bahwa produkkerajinan tanganmemiliki jumlah yang terbatas 

dan memiliki nilai jual tinggi dengan keuntungan yang lebih tinggi karena kerajinan 

tangandikerjakan menggunakan tangan manusia dan juga memiliki nilai lebih dengan 

jumlah produksi yang terbatas. Kerajinan tangan banyak macamnya, salah satunya 

adalah rajutan tangan.  

Miss Amengeluarkan produk merek Aveta yaitu produk fesyen tas berbahan 

dasar rajut.Pemilihan produk fesyentas rajutandilatarbelakangi adanya permasalahan 

dari teman dan ibu penulis yang merasa berat saat membawa tas mereka. Dengan isi 

barang dalam tas yang tidak terlampau banyak, mereka mengalami kesulitan dalam 

membawa tas, ini mengakibatkan mereka lebih cepat lelah dalam membawa tas, 

khususnya bagi ibu penulis yang pergelangan tangannya pernah cedera dan tidak 

dapat terlalu lama dalam membawa barang.Penulis juga melakukan survei terhadap 

50 konsumen perusahaan Miss A. Hasil dari survei tersebut adalah 42 orang 

menyukai tas berbahan ringan dan nyaman dipakai dan 8orang lebih menyukai tas 
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berbahan berat tetapi memiliki merek.Produk rajutan memiliki bahan yang ringan 

sehingga produk rajutan dipilih sebagai bahan utama produk Aveta. 

Lebih lanjut, Aveta memiliki inovasi yaitu memiliki berat yang lebih ringan 

daripadatas rajutan umumnya, serta Aveta dikombinasikan dengan kulit asli sehingga 

tampak lebih fashionable. Aveta menggunakan benang rajut halus yang tidak panas 

dan tidak gatal, karena benang yang dipakai oleh Aveta ini berbahan dasar dari 

perpaduan katun dan rayon.  

Pada awal pembuatan beberapa prototipe Aveta, ada 3 orang yang tertarik 

untuk memesan produk tersebut, hal tersebut membuat penulis semakin yakin untuk 

menjual produk Aveta pada masyarakat. Aveta memiliki tagline “Uniqueness is 

Yours” dengan tujuan agar pemakai produk Aveta dapat memiliki kebanggaan 

tersendiri saat memakainyadan meningkatkan prestige dari pemakai produk. 

Dalam pencapaian tujuan Aveta tersebut, Aveta menggunakan strategi micro 

marketing, pemasaranyang ditargetkan langsung kepada konsumen potensialdengan 

mengelompokkan konsumen tersebut secara geografis, demografis, psikografis, dan 

perilaku, serta memungkinkan penjual untuk melakukan kontak secara individual 

melalui email, telepon, dan lain-lain (Kurtz; 2012:300).  

Perencanaan perkembangan Aveta adalah sebagai berikut. Tahun 2014, Aveta 

mulai mengenalkan produk dan menjual produk secara online melalui website Aveta. 

Pemasaran website Aveta menggunakan iklan yang ada di jaringan sosial seperti 

facebook, twitter, dan menggunakan SEO. Draft dari website Aveta dilampirkan pada 

lampiran F. Pada tahun tersebut, Aveta mulai mengikuti beberapa pameran yang ada 
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di Surabaya agar dapat mengenalkan produk Aveta di kalangan masyarakat.Website 

Aveta memiliki beberapa fitur yang membuat konsumen semakin dekat dengan 

perusahaan, seperti customer service online yang digunakan secara langsung dengan 

melalui tatap muka atau dengan suara, pemesanan barang dengan bantuan fitur yang 

lebih mudah diaplikasikan, dan fitur untuk mendesain tas sendiri untuk pembelian 

minimal 10 buah. Semua informasi baik dari stok, transaksi jual beli, dan data 

perusahaan lainnya telah dilakukan secara komputerisasi melalui website Aveta. 

Pemasaran Aveta juga dilakukan dengan melakukan endorsement artis sehingga 

Aveta mendapatkan pengiklanan  secara gratis dari artis tersebut melalui akunnya 

pada media online yang memiliki banyak follower. Tahun 2015, Aveta memiliki 

sebuahoutletdi wilayah Surabaya yaitu di Cito Malldan memiliki 2 agen yang siap 

memasarkan produk Aveta. Agen tersebut melakukan pembelian produk Aveta 

dengan pembelian putus. Outlet tersebut akan membantu Aveta dalam pengenalan, 

penjualan, dan pendistribusian produk Aveta pada konsumen. Outlet Aveta memiliki 

desain interior yang ekslusive dengan tujuan memperkuat posisi Aveta di kalangan 

konsumen menengah dan menengah ke atas. 

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun, penulis akan melakukan 

penelitian atau riset dengan judul “StudiKelayakanPenjualan Produk BaruMerek 

“Aveta” pada Perusahaan Miss A”. 

 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah:  

Apakah penjualan produk baru merek “Aveta” pada perusahaan Miss A layak 

untuk ditinjau dari aspek pasar dan pemasaran, aspek hukum, aspek teknis dan 

teknologi,aspek manajemen sumber daya manusia, dan aspek keuangan? 

 

1.3 Tujuan Studi Kelayakan 

Mengetahui layak atau tidaknyapenjualan produk baru merek “Aveta” pada 

perusahaan Miss A dan bagaimana prospek dari usaha ini ditinjau dari aspek pasar 

dan pemasaran, aspek hukum, aspek teknis dan teknologi,aspek manajemen sumber 

daya manusia, dan aspek keuangan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini digunakan sebagai pertimbangan bagi pemilik yang ingin 

melakukan penelitian untuk mengetahui kelayakan penjualan produk baru 

merek “Aveta” pada perusahaan Miss Aapabila dianalisa dari aspek internal 

dan eksternal dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan metode 

studi kelayakan bisnis terutama pada bidang industri fesyen. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pemilik, penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan 

menjadi memproduksi dan mendistribusikan produk merek “Aveta”. 
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b. Bagi Pengusaha, penelitian ini berguna untuk mengetahui seberapa besar 

daya beli dan minat terhadap produk Aveta. 

c. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat menambah wawasan dalam 

membuat studi kelayakan terutama bisnis industri fesyen. 

 

1.5 Lingkup Permasalahan 

Ruang lingkup yang digunakan dalam studi kelayakan bisnis ini antara lain : 

- Aspek yang digunakan adalah aspek pasar dan pemasaran, aspek hukum, 

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

keuangan. 

- Penelitian ini difokuskan pada perusahaan Aveta yang merupakan lini bisnis 

baru dari perusahaan Miss A. 

- Kriteria penilaian invetasi pada aspek keuangan dibatasi pada PP (payback 

period), NPV (net present value), PI (profitability index), dan IRR (internal 

rate of return). 

- Periode penelitian ini dilakukan pada April 2013 sampai Desember 2013. 

- Periode estimasi dalam penelitian ini dilakukan dalam 3 tahun ke depan, yaitu 

tahun 2014 sampai tahun 2016. 

- Pengambilan data untuk perhitungan market share dan market growth dibatasi 

pada pelaku bisnis sejenis yang ada di Surabaya. 

 


