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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Electronic Commerce atau yang disingkat dengan E-Commerce adalah 

kegiatan- kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (Consumers), manufaktur 

(manufactures), services providers dan pedagang perantara  (intermediateries) 

dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (computer network) yaitu 

internet. (Barkatullah & Prasetyo, 2006). Pangsa pasar e-commerce juga dapat 

diketahui melalui banyaknya pengguna internet yang digunakan oleh khalayak 

luas, baik dari segi pemerintahan maupun masyarakat umum.  

Banyaknya pengguna internet di dunia dapat diakses melalui 

http://www.internetlivestats.com/ dengan hasil sebagai berikut.   

 

Gambar 1.1. pengguna internet di dunia 

http://www.internetlivestats.com/
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pengguna internet di dunia dari 

tahun ke tahun mampu menunjukkan bahwa internet merupakan sebuah 

kebutuhan yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. jika ditinjau 

berdasarkan negara masing-masing, negara cina menempati posisi pertama dengan 

pengguna internet sebanyak 721.434.547 netters (pengguna internet). sedangkan, 

negara Indonesia menempati urutan ke 12 dengan pengguna internet sebanyak 

53.236.719 netters (pengguna internet).  

Tabel 1.1. pengguna internet berdasarkan negara (2016) 

 

Dengan melihat perkembangan pengguna internet diatas, dapat dikatakan 

pula bahwa perkembangan pangsa pasar e-commerce memiliki sinyal yang cukup 

bagus. untuk negara Indonesia, perkembangan e-commerce berdasarkan estimasi 

penjualan B2C (Bussines to Consument) dibeberapa negara Asia yang dapat 

diakses di http://startupbisnis.com/ memiliki presentase yang masih cukup rendah 

jika dibandingkan oleh negara lain pada kurun waktu 2013 hingga 2016. akan 

tetapi dengan melihat presentase e-commerce di negara Indonesia yang 

http://startupbisnis.com/
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mengalami peningkatan pada tiap tahunnya, tidak menutup kemungkinan bahwa 

negara Indonesia akan mampu menyaingi negara pada kawasan Asia lainnya yang 

sudah lebih dahulu menghasilkan penjualan e-commerce di atas negara Indonesia. 

Gambar 1.2. Estimasi penjualan e-commerce B2C (bussines to consument)  

di beberapa negara asia  

 

Indonesia diharuskan siap dengan adanya pasar bebas yang akan terjadi 

pada tahun 2020 nanti. Dan sebelum memasuki pasar bebas tersebut, kita harus 

sesegera mungkin untuk mempersiapkan diri agar tidak kalah dengan negara lain. 

Pasar bebas sendiri adalah pasar yang pelakunya dari seluruh dunia sehingga 

produknya juga harus bisa diterima di seluruh dunia. Untuk mempersiapkan diri 

agar dapat bersaing dipasar bebas maka perlu ditingkatkan pengetahuan, 

kemampuan dan kemauan untuk memanfaatkan Internet sebaik mungkin. 

sehingga, internet tidak hanya untuk aktif di sosial media, tetapi juga mampu 

untuk menghasilkan sebuah bisnis yang menciptakan keuntungan tersendiri bagi 

pelaku bisnis tersebut. 

 



4 
 

Dengan semakin banyaknya pengguna internet, meluasnya e-commerce 

dan adanya tantangan pasar bebas pada tahun 2020 mendatang, telah mampu 

merubah kebiasaan dan pola pikir masyarakat didalam memenuhi kebutuhan 

hidup yang berkaitan erat dengan traksaksi yang dilakukan atau dapat disebut juga 

dengan istilah menjual dan membeli (berbelanja) produk baik berupa barang dan 

jasa. masyarakat pada saat ini cenderung untuk memilih sesuatu yang lebih praktis 

dan mudah. kepraktisan dan kemudahan didalam berbelanja dapat dilakukan 

dengan menggunakan media elektronik (mengandalkan jaringan internet) yang 

sering disebut juga dengan istilah berbelanja secara online.   

Karena adanya keinginan yang begitu tinggi pada kegiatan berbelanja yang 

dilakukan dengan menggunakan media elektronik atau online. maka, hal tersebut 

dapat dijadikan sebagai sebuah peluang yang cukup menjanjikan didalam 

membuat sebuah bisnis berbasis online. Untuk mengetahui minat para netters 

(pengguna internet) terkait dengan kecenderungan berbelanja, maka perlu 

dilakukan sebuah analisis. Analisis sederhana yang dapat dilakukan adalah dengan 

melalui Analisis Google Trend (diakses di https://www.google.co.id/trends/ ). 

Google trend sendiri digunakan untuk melakukan riset pasar dengan melihat tren 

yang sedang terjadi saat ini melalui keyword atau kata kunci dari semua hasil 

pencarian di seluruh dunia atau kawasan tertentu  (contohnya pada kawasan 

Negara Indonesia) pada  mesin pencari Google. Jika ditelusuri lebih jauh dalam 

kategori “Belanja atau Shopping” pada kawasan yang terletak di Negara Indonesia 

yang terdapat pada google trend. maka diketahui bahwa minat para netter untuk 

beberapa waktu ini terdapat pada produk “Baju atau pakaian”.  

https://www.google.co.id/trends/
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Tabel 1.2. Produk baju jika dibandingkan dengan 4 produk lain 

 

 

Minat yang tinggi dalam kategori “belanja atau shopping terkait produk 

“baju atau pakaian” tidak begitu mengherankan. mengingat pakaian yang didalam 

bahasa jawa disebut dengan istilah sandang, merupakan sebuah kebutuhan pokok 

masyarakat selain pangan yang berarti makanan dan papan yang berarti tempat 

tinggal.  
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Didalam merencanakan sebuah bisnis, terdapat beberapa aspek yang 

mempengaruhi apakah bisnis tersebut dapat dikatakan layak atau tidak layak 

untuk  dijalankan. Aspek-aspek tersebut diantaranya adalah Aspek Pemasaran, 

Aspek Operasi, Aspek Sumber Daya Manusia, dan Aspek Keuangan. Aspek-

aspek tersebut memiliki bagiannya masing-masing. Seperti, terdapat pada Aspek 

Pemasaran yang membahas tentang segmentasi pasar (karakteristis masyarakat : 

wilayah geografis, usia, jenis kelamin, pendapatan, latar belakang etnis, siklus 

hidup keluarga, kepribadian, dan gaya hidup), target pasar, positioning, bauran 

pemasaran (kebijakan produk, kebijakan harga, kebijakan distribusi, kebijakan 

promosi, kebijakan partisipan, kebijakan bukti fisik, dan kebijakan proses), 

permintaan dan penawaran. Aspek Operasi terdiri dari penentuan lokasi (domain 

dan hosting), tata letak fasilitas (layout), hardware, manajemen persediaan, 

manajemen pengendalian mutu, pengiriman barang, pembayaran, investasi dan 

menghitung harga pokok produksi. Aspek Sumber Daya Manusia terdiri dari 

struktur organisasi dan perencanaan kebutuhan pegawai yang meliputi analisis 

pekerjaan, rekruitmen, seleksi, orientasi, produktivitas, pelatihan, pengembangan, 

kompensasi, perencanaan karir, kesehatan dan keselamatan kerja. dan Aspek 

Keuangan terdiri dari kebutuhan dana, sumber dana, laporan keuangan (neraca, 

laporan laba-rugi, laporan arus kas), dan analisis kelayakan (net present value, 

payback period, internal rate of return,  dan profitability index). 

Dengan melihat peluang bisnis yang ada, disusun sebuah perencanaan 

bisnis online dengan konsep bisnis yang dibangun sebagai berikut, bisnis online 

ini terdapat bidang fashion laki-laki maupun perempuan, dengan rentang usia 
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remaja hingga dewasa. Produk yang ditawarkan berupa pakaian “baju atau atasan” 

walau juga tidak dapat dipungkiri akan dijual produk pakaian selain baju, seperti 

bawahan, outerwear, playsuit, jumsuit, dan pakaian modern etnik. 

Toko pakaian online ini bernama “ONSET” (yang memiliki arti Online 

Setiap Saat) dimana calon pengunjung dapat mengakses Toko kapanpun dan 

dimanapun pengunjung menginginkannya. Produk pakaian yang dijual memiliki 

merk dan label yang sama dengan nama toko pakaian online ini, yaitu “Onset”. 

Pemberian label pada pakaian dilakukan oleh pabrik konveksi pakaian yang 

bekerja sama dengan Toko Pakaian Online “Onset”. Pemasaran utama pada 

Perencanaan Bisnis Toko Pakaian Online “Onset” adalah melalui media sosial dan 

website. pada laman media sosial maupun website, pengunjung mampu memilih 

model dan ukuran yang diinginkan sesuai dengan katalog yang telah disediakan. 

Setiap media sosial yang digunakan, memiliki link langsung ke laman website 

yang berisikan info lebih lengkap terkait produk yang akan dibeli (seperti pada 

jasa pengiriman dan pembayaran yang akan digunakan, hingga layanan live chat 

yang disediakan untuk melayani calon pelanggan secara langsung pada hari dan 

waktu tertentu). Jadi konsep bisnisnya mulai dari pemesanan produk pada pabrik 

konveksi, pemberian label yang juga dilakukan oleh pabrik konveksi tersebut, 

setelah itu dijual kembali kepada reseller maupun konsumen akhir pada laman 

website maupun media sosial. 

Maka dengan dasar latar belakang diatas penulis melakukan penelitian 

dengan judul: “PERENCANAAN BISNIS TOKO PAKAIAN ONLINE 

“ONSET” ”. 
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1.2. Perumusan Masalah 

 

Perumusan masalah yang diambil berdasarkan latar belakang diatas adalah 

tentang bagaimana Perencanaan Bisnis Toko Pakaian Online dengan nama Onset  

jika tinjau dari Aspek Pemasaran, Aspek Operasi, Aspek Sumber Daya Manusia, 

dan Aspek Keuangan. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan yang diharapkan adalah tersusunnya perencanaan bisnis toko 

pakaian berbasis online dengan nama Onset jika di tinjau dari Aspek Pemasaran, 

Aspek Operasi, Aspek Sumber Daya  Manusia dan Aspek Keuangan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat penelitian usaha Bisnis Toko Pakaian Online “Onset” adalah : 

1. Bagi penulis, agar dapat memahami lebih lanjut usaha yang akan dijalankan 

dikemudian hari. mulai dari segi Aspek Pemasaran, Aspek Operasi, Aspek 

Sumber Daya Manusia hingga Aspek Keuangan. 

2. Bagi investor, agar dapat melihat keuntungan yang cukup besar atas usaha 

Bisnis Online “Onset” dan berkenan untuk menanamkan modal usaha demi 

terwujudnya ide bisnis yang telah dirintis. 
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3. Bagi masyarakat umum, untuk memperkenalkan sebuah usaha baru bisnis 

online yang bernamakan “Onset” dan mengetahui lebih lanjut usaha serta 

rencana kedepan untuk membuka sebuah bisnis toko pakaian online agar 

dapat berhasil dan berjalan dengan baik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


