
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Pada bab pendahuluan dilakukan pembahasan mengenai latar belakang 

dari penelitian yang dilakukan, pokok permasalahan yang terjadi, batasan-batasan 

dari permasalahan tersebut, tujuan penelitian, asumsi yang digunakan serta 

sistematika penulisan laporan. 

 

1.1   Latar Belakang 

 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produk Domestik Bruto (PDB) per 

kapita Indonesia per tahunnya pada tahun 2010 mencapai Rp 27.000.000,00. 

Jumlah ini meningkat 13% dibandingkan dengan PDB per kapita per tahunnya 

pada tahun 2009 yang sebesar Rp 23.900.000,00 (www.bps.go.id 2011). Hal ini 

mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. 

Seiring dengan peningkatan PDB per kapita  maka semakin meningkat pula taraf 

hidup rata-rata masyarakat Indonesia.  

 Peningkatan taraf hidup yang terjadi diikuti juga dengan peningkatan  pada 

gaya hidup dan tingkat pendidikan masyarakat Indonesia. Hal tersebut juga dapat 

tercermin dalam cara berpenampilan khususnya wanita. Semakin tinggi kualitas 

gaya hidup maka semakin tinggi kesadaran seorang wanita untuk berpenampilan 

baik. Untuk melengkapi cara berpakaian yang baik, wanita menggunakan berbagai 

aksesoris. Aksesoris yang dimaksud berupa gelang, kalung, anting-anting, cincin, 

bando, bros dan berbagai aksesoris fashion lainnya.  
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 Istana Accessories yang bergerak di bidang distribusi aksesoris secara 

grosir di Indonesia menyediakan berbagai aksesoris untuk memenuhi permintaan 

para wanita. Aksesoris yang disediakan oleh Istana Accessories antara lain gelang, 

bando, kalung, anting-anting, cincin, bros, dan perhiasan wanita lainnya. 

Perusahaan yang telah berdiri sejak 25 September 2010 dan memiliki jumlah 

pekerja sebanyak sepuluh orang ini mengimpor barangnya langsung dari Guang 

Zhou, China. 

 

1.2  Pokok Permasalahan 

Walaupun baru berdiri kurang lebih selama satu tahun, Istana Accessories 

telah berkembang pesat dalam distribusi grosir aksesoris wanita di Indonesia. 

Setelah cukup menguasai pasar grosir, Istana Accessories mulai melihat ke pasar 

ritel karena data menunjukkan adanya peningkatan jumlah pembeli ritel di Istana 

Accessories dari bulan ke bulan. Peningkatan jumlah pembeli ritel 

mengindikasikan bahwa adanya suatu pasar ritel besar yang semakin berkembang 

di Indonesia khususnya Jakarta. 

Dalam bisnis grosir, tentu saja sering kali terdapat barang sisa berjumlah 

sedikit per jenis yang menyebabkan sulit untuk dijual. Dengan adanya toko baru 

yang bergerak di pasar ritel diharapkan dapat membantu dalam penjualan barang 

sisa tersebut secara ritel sehingga membantu mengurangi kerugian perusahaan. 

Dengan telah terbentuknya distribusi barang pada perusahaan yang lancar, 

maka akan mempermudah dalam membentuk bisnis ritel. Bisnis ritel walaupun 

lebih sedikit jumlah barang yang mungkin dijual dan dipasarkan namun memiliki 
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margin keuntungan yang lebih besar dari bisnis ritel. Dari pertimbangan berbagai 

keadaan inilah yang menjadi pendorong utama Istana Accessories untuk 

merambah dunia ritel dengan mendirikan Istana Retail Accessories. Perusahaan 

juga sadar bahwa untuk merambah dunia ritel tentu saja tidak mudah. Untuk itulah 

diperlukan suatu perumusan strategi yang tepat yang diawali dengan studi 

kelayakan. 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Dalam penelitian ini terdapat beberapa pembatasan masalah, diantaranya: 

- Data penjualan diambil dari data toko grosir. 

- Dalam analisis kelayakan usaha yang dilakukan, tidak dibahas mengenai aspek 

sosial dan budaya. 

- Penyebaran kuesioner dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2011 sampai dengan 

23 Oktober 2011. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah merumuskan strategi untuk 

mengembangkan bisnis ritel "Istana Retail Accessories". Hal ini diawali dengan 

melakukan studi kelayakan perencanaan bisnis ritel tersebut. Analisis kelayakan 

akan dilakukan mencakup beberapa aspek yaitu aspek pasar, pemasaran, teknis, 

manajemen, hukum dan keuangan. Setelah itu dibuat perumusan strategi 

pengembangan perusahaan bisnis ritel baru. 
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1.5  Sistematika Penulisan  

  Laporan tugas akhir ini dibagi menjadi dua belas bab, yaitu:  

BAB 1 PENDAHULUAN  

 Bab satu berisi mengenai latar belakang, perumusan masalah, pembatasan 

masalah yang digunakan, tujuan penelitian yang dilakukan, dan sistematika dari 

penulisan laporan.  

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA  

 Bab dua berisikan teori-teori yang digunakan dalam pelaksanaan 

penelitian ini. Teori-teori yang diperlukan antara lain adalah teori mengenai studi 

kelayakan bisnis dan perumusan strategi pengembangan. 

BAB 3 METODE PENELITIAN  

Metode penelitian berisikan tahap-tahap yang dilalui dalam melakukan 

penelitian ini. Metode penelitian dibagi menjadi dua jenis yaitu metode penelitian 

umum dan metode penyusunan kuesioner. 

BAB 4 PEMBAHASAN SURVEY  

 Bab ini berisi mengenai pengolahan hasil penyebaran kuesioner yang 

dilakukan. Setelah diolah datanya akan dilakukan analisis terhadap data tersebut. 

Pengolahan data menggunakan software Microsoft Excel dan SPSS 16.0. 

BAB 5 ASPEK PASAR 

 Aspek pasar berisi mengenai penentuan target pasar yang diinginkan oleh 

perusahaan, deskripsi dan konsep bisnis yang didirikan,  kompetitor bisnis dan 

analisis SWOT. 
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BAB 6 ASPEK PEMASARAN 

 Pada bab aspek pemasaran dibahas mengenai strategi pemasaran yang 

digunakan oleh perusahaan. Strategi yang digunakan adalah strategi marketing 

mix yang terdiri dari strategi product, price dan promotion. 

BAB 7 ASPEK TEKNIS 

 Pada bab ini akan dibahas mengenai lokasi toko dan kantor Istana Retail 

Accessories. Selain itu dijelaskan juga pertimbangan mengenai pemilihan lokasi. 

Selanjutnya dibuat layout toko dan kantor serta peralatan dan perlengkapan toko 

dan kantor yang diperlukan. 

BAB 8 ASPEK MANAJEMEN 

 Pada bab Aspek manajemen diuraikan mengenai segala sesuatu yang 

berhubungan dengan manajemen perusahaan dalam pendirian Istana Retail 

Accessories. Manajemen yang dibahas meliputi visi dan misi perusahaan, struktur 

organisasi, job description, tanggung jawab dan tugas, persyaratan umum dan 

kebutuhan tenaga kerja serta waktu operasional perusahaan. 

BAB 9 ASPEK HUKUM 

 Pada bab aspek hukum akan dibahas mengenai persyaratan dan prosedur 

perizinan yang harus dipenuhi untuk mendirikan usaha bisnis ritel Istana Retail 

Accessories. Selanjutnya berbagai peraturan perpajakan yang wajib dipenuhi ikut 

dibahas pada bab ini. 

BAB 10 ASPEK KEUANGAN 

 Bab 10 Aspek keuangan berisi perincian modal dan biaya pendirian Istana 

Retail Accessories serta perkiraan pendapatan yang didapat oleh perusahaan. 
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Selain itu dilakukan juga analisis investasi menggunakan metode Net Present 

Value, Internal Rate of Return dan Payback Period. 

BAB 11 STRATEGI PENGEMBANGAN 

 Bab ini berisikan strategi pengembangan bisnis Istana Retail Accessories. 

Perumusan strategi pengembangan dilakukan menggunakan metode SWOT 

Matrix. 

BAB 12 KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab 12 ini berisi kesimpulan yang didapat dari penelitian yang dilakukan. 

Bab ini juga berisikan mengenai saran-saran yang diajukan untuk perusahaan serta 

penelitian berikutnya. 

  


