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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bisnis merupakan kegiatan berupa menjual barang ataupun jasa untuk 

mendapatkan keuntungan. Dunia bisnis kini mulai digemari oleh masyarakat. 

Untuk masyarakat yang memiliki kemampuan khusus dalam salah satu bidang, 

membuka bisnis untuk menyalurkan kemampuan yang dimiliki merupakan ide 

yang bagus. Selain untuk mendapatkan keuntungan juga bisa sebagai penyaluran 

hobi yang dituangkan dalam sebuah karya. Menjadi hal yang menyenangkan 

apabila kita dapat menyalurkan bakat kita sambil menjadikannya sebagai ladang  

bisnis. Sebelum kita menjalankan sebuah bisnis, maka kita harus melakukan 

perencanaan bisnis agar dapat membantu para pelaku bisnis untuk mencapai visi 

dan misi. Perencanaan bisnis juga dapat digunakan sebagai panduan pelaku bisnis 

dalam menjalankan bisnisnya. Seperti bagaimana proses kerjanya, bagaimana 

sistem keuangan, target apa saja yang akan dicapai setiap tahunnya, bagaimana 

mengatur sumber daya yang ada, serta bagaimana cara pemasaran yang digunakan 

untuk membantu proses penjualan. 

Dalam teori Morse (1965), terdapat 10 hal yang menjadi competitive 

advantage di dalam sebuah industri kecil, pertama hubungan antara aspek fisik 

dengan rekayasa yang ditandai dengan produk yang dihasilkan dibuat dengan 

proses yang sederhana dengan skala ekonomis yang dapat dicapai pada volume 

produk yang kecil. Kedua, produk yang dihasilkan memerlukan tingkat 



 

2 
 

keterampilan dan ketelitian yang tinggi. Ketiga, produk yang dihasilkan memiliki 

produk akhir yang bersifat khusus atau produk yang dihasilkan hanya dapat di 

produksi oleh industri kecil bukan di produksi oleh industri besar. Keempat, 

produk yang dihasilkan bervariasi dan dapat disesuaikan dengan permintaan 

konsumen. Kelima, produk yang dihasilkan memiliki bahan baku yang mudah 

dijangkau sehingga menguntungkan bagi idustri kecil untuk membuka usaha. 

Keenam, produk yang dihasilkan memiliki desain khusus sebagai ciri khas yang 

tidak dimiliki oleh produk lain dan menciptakan inovasi yang berbeda pada setiap 

produk yang akan dihasilkan untuk menarik minat konsumen. Ketujuh, hubungan 

antara pemilik usaha dengan pekerja dapat terjalin baik sehingga membantu 

kinerja menjadi lebih efektif. Kedelapan, biaya operasi pada industri kecil lebih 

fleksibel sesuai dengan produk yang akan diproduksi tanpa harus mengeluarkan 

biaya yang tinggi dalam sekali produksi. Kesembilan, pelayanan terhadap 

konsumen lebih baik karena pada industri kecil konsumen dapat bertemu langsung 

dan berkonsultasi mengenai produk yang diinginkan oleh konsumen sehingga 

konsumen merasa nyaman untuk bertransaksi. Kesepuluh, pada industri kecil 

memiliki keuntungan yakni memiliki respon yang cepat terhadap perkembangan 

yang ada karena proses produksi pada industri kecil bersifat fleksibel. 

Dilihat dari penjelasan diatas,salah satu peluang usaha yang saat ini 

sedang berkembang di kalangan masyarakat, yaitu fashion. Busana merupakan 

kebutuhan yang penting bagi manusia. Banyak orang yang rela mengeluarkan 

dana yang besar untuk memiliki baju yang sesuai dengan keinginan dan cocok 

dengan bentuk tubuh mereka.  Bahkan tidak jarang dari mereka mendesain sendiri 
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busana yang mereka inginkan dan membawanya ke tempat jahit agar busana yang 

di miliki sesuai dengan warna, corak, dan desain yang mereka inginkan serta 

berbeda dengan yang dijual dipasaran. Untuk itu ide bisnis untuk membuka usaha 

jahit busana wanita dapat di pertimbangkan dilihat dari masalah – masalah yang 

ada sekarang ini. 

Di daerah Semarang, persaingan dalam dunia fashion cukup ketat.Dengan 

banyaknya butik yang menawarkan fasilitas – fasilitas yang baik untuk menarik 

minat konsumen dalam pemilihan tempat pembuatan baju mereka.Salah satunya 

butik yang ada di Semarang adalah Vevade yang beralamat di JL.Bougenville 

Selatan I EE No.61 Perumahan Taman Majapahit Estate, Semarang. Di Vevade 

ini menerapkan konsep costum dengan pesanan yang berfokus pada busana pesta, 

sackdress, dan kebaya. Semua pesanan dibuat sesuai dengan keinginan konsumen. 

Alasan mengapa peneliti memilih sebagai pesaing adalah karena Vevade memiliki 

kelas yang sama dengan usaha yang akan didirikan peneliti yaitu Ciafe. 

Hampir semua butik lebih memilih untuk menerapkan konsep costum 

dalam menjalankan bisnisnya. Oleh karena itu peneliti menambahkan fasilitas 

sebagai keunggulan dari usaha jahit yang peneliti buat yaitu jasa pengambilan 

ukuran langsung ditempat calon konsumen di wilayah Kota Semarang dan 

sekitarnya. Hal ini menjadi nilai tambah karena dapat membantu calon konsumen 

yang kesulitan untuk datang ke tempat usaha atau berada jauh dari tempat usaha 

jahit ini. Keunggulan – keunggulan lain yang peneliti tawarkan yaitu jasa 

pembuatan desain busana yang dirancang sendiri kemudian menjual desain 

kepada konsumen yang nantinya dapat diaplikasikan ke dalam busana. Fokus 
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utama dalam usaha ini adalah dipembuatan busana pesta, sackdress, dan bluss 

dengan penambahan aplikasi payet, renda, dan hiasan lain. Fasilitas lainnya di 

usaha jahit ini juga menerima pembuatan aksesoris untuk mendukung dari busana 

yang sudah dibuat seperti kalung, hiasan rambut dan gelang sehingga dapat 

mempercantik penampilan ketika dipakai oleh konsumen. 

Dari uraian diatas, maka peneliti akan menulis tentang penelitian 

bagaimana perencanaan bisnis dibidang busana dilihat dari aspek pemasaran,  

aspek operasional, aspek sumber daya manusia, dan aspek keuangan. Maka dari 

itu penelitian ini diberi judul “PERENCANAAN BISNIS USAHA JAHIT 

BUSANA WANITA CIAFE ” 

 

1.2 Perumusan Masalah  

Bagaimana perencanaan bisnis di bidang busana dilihat dari aspek pemasaran, 

aspek operasional, aspek sumber daya manusia, aspek keuangan. 

 

1.3 Tinjauan Penelitian 

Untuk menyusun perencanaan bisnis di bidang busana di lihat dari aspek 

pemasaran, aspek operasi, aspek sumber daya manusia, dan aspek keuangan. 
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1.4 Manfaat penelitian 

a. Bagi Penulis 

Berguna untuk membantu penulis mengetahui bagaimana cara membuat 

perencanaan bisnis dan untuk menambah ilmu tentang perencanaan bisnis. 

b. Bagi investor 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu investor sebagai pertimbangan 

apabila ingin membuka usaha di bidang busana. 

c. Bagi pembaca 

Penelitian ini dapat digunakan guna menambah ilmu pengetahuan serta 

referensi tentang membuka usaha di bidang busana. 

  


