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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

 Dewasa ini, persaingan dalam dunia berbisnis semakin kompetitif. 

Sering kali pengusaha diperhadapkan oleh persaingan yang terjadi diantara 

perusahaan untuk dapat tetap bertahan dalam dunia bisnis. Persaingan serta 

perkembangan jaman yang terjadi dapat menyebabkan sebuah usaha menjadi 

lebih berkembang atau sebaliknya berhenti karena tidak dapat mengatasi 

perubahan maupun persaingan. Sebuah usaha perlu untuk terus mengadakan 

perubahan maupun pengembangan usahanya untuk dapat bertahan dalam 

dunia bisnis terutama bagi usaha yang termasuk dalam usaha mikro kecil dan 

menengah (UMKM). Pengembangan usaha dapat dimulai dengan menyusun 

rencana bisnis atau business plan. 

 Menurut Supriyanto (2009) business plan atau perencanaan bisnis 

merupakan rencana-rencana mengenai aktivitas yang akan dilakukan dalam 

sebuah bisnis dimasa mendatang yang dapat meliputi alokasi sumberdaya, 

pengelolaan pemasalahan dan peluang yang ada. Perencanaan bisnis dimulai 

dengan deskripsi usaha atau produk, penentuan tujuan, penentuan faktor-

faktor kunci, analisis pasar, perencanaan produksi, penentuan metode 

pemasaran dan analisis 1inancial. Perencanaan bisnis merupakan kebutuhan 

yang harus dipenuhi ketika ingin menjalankan sebuah usaha. Perencanaan 

bisnis berperan sebagai pedoman atau penutun ketika menjalankan usaha. 
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Melalui perencanaan bisnis yang baik, para pemilik akan mampu 

meningkatkan peluang keberhasilan dari usaha yang akan dijalankan atau 

dikembangkan terutama bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). 

Menurut Supriyanto, (2009)perencanaan bisnis tidaklah hanya digunakan pada 

usaha baru yang akan dijalankan atau untuk membuat proposal demi mencari 

investor, namun perencanaan bisnis juga penting bagi suatu usaha yang sedang 

berjalan. Hal ini dikarenakan sebuah usaha selalu membutuhkan sebuah 

perencanaan demi mencapai pertumbuhan yang optimis dan pengembangan-

pengembangan yang di prioritaskan, dimana isi dari perencanaan bisnis dapat 

mendukung pencapaian tujuan-tujuan perusahaan atau UMKM.  

 Aikori Leather Bag merupakan salah satu UMKM di kota Semarang yang 

menawarkan produk tas kulit dengan kualitas premium. Aikori memiliki pasar 

sasaran menengah ke atas khususnya bagi wanita maupun pria yang aktif 

bekerja. Hingga saat ini, usaha Aikori Leather Bag sudah berjalan selama 5 

tahun. Kurang lebih 4000 produk tas dan dompet dari Aikori sudah terjual di 

pasaran. Selama ini, pasar sasaran yang dituju oleh Aikori adalah menengah 

keatas dengan spesifikasi wanita usia 40 tahun ke atas yang aktif bekerja. 

Pasar sasaran ini hingga kini menjadi prioritas utama bagi Aikori. Namun, 

dengan seiring berjalannya waktu Aikori sadar jika calon konsumen dengan 

rata-rata usia dibawah 40 tahun kurang begitu melirik produknya sehingga hal 

ini mendorong Aikori untuk dapat memaksimalkan penjualan pada pasar 

menengah ke atas dengan menyasarkan produknya pada wanita usia 20 hingga 
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39 tahun yang aktif dalam beraktivitas, sehingga dapat memaksimalkan pasar 

sasarannya tanpa mengurangi kualitas. 

 Melalui observasi terhadap target pasar dari Aikori Leather Bag yaitu 

wanita usia produktif yang aktif dalam beraktivitas, peneliti mendapatkan 

bahwa fasilitas yang diberikan Aikori Leather Bag masih tergolong sederhana 

dan kurang inovatif. Untuk itu, peneliti menyarankan variasi produk yang baru 

bagi Aikori serta melakukan pre-survey untuk melihat respon awal konsumen. 

Pre-survey telah dilakukan oleh peneliti untuk mendukung penyusunan 

rencana bisnis bagi Aikori Leather Bag, berikut hasil pre-survey yang telah 

dilakukan; 

Tabel 1.1 

Hasil Pre-survey 

Usia Pendapatan Jumlah 
Respon 

Positif Negatif 

20-24 tahun ≤Rp 2.250.000 8 8 - 

25-29 tahun 
Rp 2.251.000 – Rp 

3.000.000 
8 7 1 

30-34 tahun 
Rp 3.000.001 - Rp 

4.000.000 
8 4 4 

35-39 tahun > Rp  4.000.000 8 2 6 

TOTAL 32 21 11 

Sumber: Data primer yang diolah 

Dari pre-survey yang dilakukan oleh 32 orang di kota Semarang, 

dihasilkan bahwa produk yang ditawarkan diminati oleh konsumen wanita 

dengan presentase paling tinggi pada usia 20 hingga 29 tahun. Hal ini dapat 
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dijadikan acuan bahwa produk yang akan dihasilkan mempunyai prospek di 

pasaran. Selain itu, observasi juga dilakukan di 2 toko tas dengan produk tas 

yang mayoritas berbahan dasar kulit dan berlokasi di kota Semarang. Berikut 

hasil observasi dari2 toko yang menjual produk tas yang mayoritas berbahan 

kulit yang ada di kota Semarang; 

Tabel 1.2 

Pengamatan di 2 Toko Tasyang Mayoritas Berbahan Kulit 

No. Nama Toko Alamat 
Fitur yang disediakan untuk tas 

wanita  

1 Urban Icon 

 

Paragon Mall 

Lantai GF Unit 

7, Jl. Pemuda 

No. 118, Kota 

Semarang, Jawa 

Tengah 

Banyak ruang yang disediakan 

berupa kantong kecil di bagian 

luar dan dalam dengan berbagai 

desain yang berbeda dan bahkan 

tersembunyi letaknya. Terdapat 

dompet yang menggantung 

dibagian tali tas. Terdapat tempat 

handphone. Beberapa desain 

memiliki tali yang panjang dan  

pendek (tali panjang dapat 

dilepas). 

2 Elizabeth Jl. Imam Bonjol 

No.194, 

Sekayu, 

Semarang 

Tengah, Kota 

Semarang, Jawa 

Tengah  

Minimal 1 kantong kecil dengan 

resleting dibagian luar dan bagian 

dalam. Terdapat tempat 

handphone. Memiliki tali ganda 

yang salah satunya 4ina dilepas. 

Terdapat gantungan hiasan pada 

tali tas. 
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Sumber: Data primer yang diolah 

Dari pengamatan yang telah dilakukan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

variasi fitur tas wanita khusunya bagi tas tote dipasaran adalah adanya kantong 

kecil dengan resleting maupun tanpa resleting, pegangan tas yang berupa tali 

panjang (yang bina dilepas) dan pendek, adanya hiasan yang menggantung di 

tali tas serta adanya dompet yang menggantung di tali tas dengan bahan kulit 

sapi, pvc, nylon, kulit sintetis dan kanvas. Fitur yang ditawarkan dari berbagai 

desain tas tersebut masih terbatas dan sederhana. Dengan melihat terbatasnya 

fitur dari tas wanita yang ditawarkan di pasaran saat ini, maka penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pengembangan usaha bagi Aikori 

Leather Bag dengan penambahan ruang khusus botol minum dan dompet 

toiletries pada tas kulit wanita Aikori Leather Bag yang belum ada di pasaran 

saat ini. 

1.2. PERUMUSAN  MASALAH DAN PEMBATASAN MASALAH 

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah kelayakan 

rencana pengembangan bisnis bagi usaha Aikori Leather Bag dengan 

penambahan ruang khusus botol minum dan dompet toiletries pada tas kulit 

wanitanya?  

Pembatasan masalah yang diteliti pada penelitian ini adalah peninjuan 

pada aspek – aspek yang dibutuhkan dalam menyusun rencana pengembangan 

bisnis pada Aikori Leather Bag. Aspek-aspek yang akan dibahas adalah aspek 

pemasaran, aspek produksi/operasi, aspek sumber daya manusia, aspek 

keuangan yang akan ditinjau kelayakannya serta aspek manajemen risiko. 
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1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui kelayakan rencana pengembangan bisnis tas kulit 

wanita Aikori Leather Bag dengan penambahan ruang khusus botol 

minum dan dompet toiletries dari aspek pemasaran, aspek 

produksi/operasi, aspek sumber daya manusia, aspek keuangan, serta 

aspek manajemen risiko. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi pelaku usaha 

Bagi pelaku usaha diharapkan penelitian ini dapat menjadi 

sumbangan masukan dalam pengambilan keputusan dalam 

mengembangkan usahanya. 

b. Bagi peneliti 

Hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti 

untuk menambah wawasan pengetahuan, pengalaman maupun 

penerapan atas teori-teori yang telah diterima dari bangku 

kuliah. 

c. Bagi akademisi  

Diharapkan penelitian ini dapat membantu penelitian yang 

akan dilakukan dimasa mendatang sebagai sumbangan informasi 

dan pengetahuan maupun penelitian. 
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1.4 Sistematika Penulisan  

Bab I. merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir penelitian, serta 

sistematika pembahan dalam penelitian. 

Bab II, merupakan landasan teoritis yang menguraikan berbagai teori, 

konsep, lalu bagan kerangka pikir serta penguraian mengenai definisi 

operasional. 

Bab III, merupakan metode penelitian yang berisi mengenai sumber dan 

jenis data yang akan digunakan, gambaran umum obyek penelitian, 

metode pengumpulan data dan teknik analisis data. 

Bab IV, merupakan hasil dan analisis data yang akan menguraikan 

berbagai perhitungan untuk menjawab permaslahan dari penelitian ini. 

Bab V, merupakan kesimpulan yang berisi kesimpulan dari penelitian dan 

saran yang berguna bagi perusahaan.  


