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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Tren industri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) perlengkapan 

olahraga lokal mengalami perkembangan yang pesat dalam kurun waktu 5 (lima) 

tahun terakhir. Hal ini  selaras dengan amanat Presiden Joko Widodo mengenai 

kemajuan Ekonomi Indonesia  di tangan UMKM dan Industri Kreatif lokal yang 

menurut data Badan Ekonomi Kreatif pada tahun 2018 berhasil menyumbang 

Produk Domestik Bruto (PDB) lebih dari Rp 1.000 Triliun1. Perkembangan Industri 

ini awalnya dipengaruhi oleh maraknya jersi tim sepakbola impor buatan negara 

Thailand2 dan Tiongkok serta berkembangnya merek sportswear Thailand di pasar 

Asia Tenggara. Hal ini memicu para pebisnis yang awalnya berjualan jersi tiruan 

impor untuk mempelajari lalu memproduksi sendiri produk sportswear, dari segi 

material fabric, logo, teknik sublimasi pada fabric, pola, teknik jahitan sampai pada 

gimmick penjualan. Seiring berjalannya waktu, mereka yang awalnya meniru 

merek-merek ternama mulai berani dan percaya diri untuk mengeluarkan merek 

produk sportswear sendiri. Beberapa merek yang menjadi pionir merek sportswear 

UMKM lokal sekitar tahun 2014 adalah Cilo Sport, Maniak Baju Bola (MBB), 

                                                 
1 Labib Zamani,”Ekonomi Kreatif Sumbang Rp 1.105 Triliun ke PDB, Bekraf Harap Jadi Tulang 

Punggung”, https://regional.kompas.com/read/2019/10/06/08160801/ekonomi-kreatif-sumbang-rp-

1105-triliun-ke-pdb-bekraf-harap-jadi-tulang (diakses pada 7 Februari 2021 pukul 15.35) 

2 Michelle Setyadi,”Tren Jersey Grade Ori” 

https://www.kompasiana.com/amidis/56d2f22f949373b217014944/trend-jersey-grade-ori (diakses 

pada 13 Februari 2021 pukul 17.25) 
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Vision Of Superior (VoS), dan Salvo Sports. Setelah mempelajari banyak hal dan 

memiliki lini produksi yang cukup mumpuni, brand-brand ini memulai langkahnya 

lewat kerjasama dengan tim-tim liga Indonesia seperti PSMS Medan, Persikabo 

Bogor, Persip Pekalongan, dan Pusamania Borneo FC. Sebagai pionir dalam 

industri UMKM sportswear lokal3, tentu sebuah tantangan tersendiri untuk 

mempertahankan apa yang sudah ada baik itu konsisten secara kualitas, 

berkembang secara inovasi dan bertahan dalam pasar yang sudah terbentuk melihat 

mulai muncul pesaing-pesaing dalam skala regional yang bisa saja berkembang 

pesat sama seperti apa yang mereka rasakan dulu. 

Dalam penelitian ini penulis ingin melakukan riset mendalam mengenai 

pendekatan teori pengembangan produk pada merek sportswear RIORS Indonesia. 

Sebagai sebuah merek yang mengalami perkembangan pesat dari segi brand image, 

inovasi serta kualitas produk, penulis ingin menganalisa lewat dua teori pendekatan 

yaitu Concurrent Engineering & Continuous Improvement (Kaizen). Melalui kedua 

teori tersebut, penulis akan membandingkan dengan realita yang terjadi pada lini 

pengembangan produk CV. Java Sportindo (RIORS). Harapannya, penelitian ini 

dapat menjadi acuan bagi lini produksi CV. Java Sportindo (RIORS) untuk semakin 

berkembang menjadi merek sportswear lokal pada level Nasional maupun Asia 

Tenggara. 

                                                 
3 Indra Eka Setiawan,”Geliat produsen lokal dan brand sendiri semarakkan jersey Liga 1 2020”, 

https://www.football5star.com/geliat-produsen-lokal-dan-brand-sendiri-semarakkan-jersey-liga-1-

2020/ (diakses pada 15 Februari 2021 pukul 18.03) 
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1.2 Perumusan & Pembatasan Masalah 

 1.2.1 Rumusan Masalah 

● Bagaimana peta alur pengembangan produk pada lini produksi CV. 

Java Sportindo? 

● Apakah lini produksi CV.Java Sportindo sudah menerapkan teori 

pengembangan produk? 

● Bagaimana teori pengembangan produk mempengaruhi kualitas 

lini produk sportswear brand RIORS? 

 1.2.2 Pembatasan Masalah 

Penelitian Tugas Akhir ini dilakukan di CV. Java Sportindo dengan merek  

apparel RIORS Indonesia yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan  

No.271, RT.004/RW.002, Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang,  

Banten 15118.  

● Penelitian Tugas Akhir ini berfokus pada lini produksi dan 

pengembangan  yang dilakukan oleh CV. Java Sportindo (RIORS) 

dalam rancangan produknya  meliputi performance dan lifestyle 

product dalam merek perlengkapan olahraga.  

● Penelitian Tugas Akhir ini berfokus pada perbandingan dalam teori 

pengembangan produk dengan realita yang terjadi pada lini 

produksi CV. Java Sportindo (RIORS). 

1.3 Tujuan Penelitian 

● Mengetahui Product Development RIORS melalui pendekatan teori 

pengembangan produk. 



 

4 

● Penerapan teori pengembangan produk dalam lini produksi sportswear 

brand UMKM RIORS. 

1.4 Sistematika Penulisan 

I. BAB I : Latar Belakang Penelitian, Perumusan dan Pembatasan  

Masalah, Tujuan Penelitian, Sistematika Penulisan.  

II. BAB II : Landasan Teori, Hasil Penelitian Sebelumnya.  

III. BAB III : Subyek Penelitian, Obyek Penelitian, Metode Penelitian.  

IV. BAB IV : Hasil dan Analisa  

V. BAB V : Simpulan, Saran dan Rencana Keberlanjutan Penelitian. 

 

 

  


