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BAB 1 

 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya setiap manusia mempunyai kebutuhan yang banyak. 

Kebutuhan yang dimiliki manusia tidak terbatas dan beragam jenis. Akan tetapi, 

kebutuhan manusia yang paling penting terdiri dari Makanan, Tempat Tinggal, 

pakaian. Hal tersebut ialah kebutuhan pokok manusia yang paling mendasar. 

Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi diri dari dinginnya udara dan 

panas dari terik matahari.  

 GG Sport adalah suatu usaha pakaian jadi khususnya kaos dan baju yang 

dijalankan perseorangan oleh Ajung Sihwahyuono. GG Sport merupakan usaha 

kecil yang masih baru yang berdiri sejak 2017 yang berlokasi di Perumahan 

Kepuh Permai Blok 1 Nomor B1 Wedomartani, Sleman Yogyakarta Merupakan 

usaha kecil dengan 20 orang karyawan dan memiliki 5 line mesin jahit. 

Bekerjasama dengan pabrik SRITEK dan JOGJATEK menjadi tempat supplier 

kain yang belum jadi untuk dijadikan pakaian siap pakai yang akan digunakan 

oleh semua orang. Dengan usaha dari bapak Ajung sendiri usaha yang dijalani 

mulai meningkat dikarenakan pesaing yang semakin sulit. Itu membuat pemilik 

berusaha keras untuk mengembangkan usahanya sedikit demi sedikit dengan 

memberikan nilai tambah pada produksi kaosnya. 
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Tabel 1 Perkembangan Usaha "GG Sport" di Yogyakarta 

No Waktu Perkembangan 

1 Mei 2017 Berdirinya usaha konveksi “GG SPORT” 

2 
Juli 2017 - 

sekarang 

Bekerja sama dengan pabrik SRITEK dan JOGJATEK menjadi 

suppliyer kain yang belum jadi untuk di jadikan pakaian jadi. 

3 Juli 2017 

Menambah beberapa aset kedalam usaha berupa : Beberapa Line 

mesin jahit, Genset, beberapa alat untuk memotong kain dan 

renovasi tempat kerja. 

4 

September 

2017 - 

Sekarang 

Melakukan Inovasi berupa penambahan bordir pakaian sebagai nilai 

tambah. 

Sumber : data primer yang sudah diolah. 2019 

Pengembangan usaha adalah suatu kegiatan yang sangat penting dilakukan 

didalam suatu usaha, pengembangan dilakukan terus menerus untuk dapat 

berkembang serta dapat menghadapi para pesaing. Dengan mengembangkan suatu 

usaha yang baik, selalu berfikir kreatif dan inovatif akan membuat usaha yang 

dikelola menjadi keberhasilan tersendiri dalam mengelola bisnis juga dapat 

mengungguli pesaing. 

Inovasi yang dilakukan bapak Ajung adalah dengan menambah beberapa 

atribut tambahan seperti bordir, sablon, desain, warna dll. Namun konveksi milik 

bapak Ajung belum sepenuhnya memiliki alat yang digunakan untuk membuat 

bordir. Jadi untuk operasinya dalam memenuhi permintaan konsumen yang 

memesan produk dengan bordir, bapak Ajung dibantu pegawainya membuat pola 

terlebih dahulu setelah itu ketika pola baju tersebut jadi maka dilakukan 

pemotongan kain dan menjadikannya setengah jadi. Namun karena konveksi milik 

bapak Ajung belum memiliki alat bordir dan juga belum menemukan pegawai 

yang ahli di bidang pembuatan bordir maka bapak Ajung meminta bantuan ke 

konveksi lain untuk menambahkan bordir sesuai dengan permintaan dengan 

mengirimkan baju setengah jadi yang sudah di potong tadi kepada konveksi lain 

tersebut. Setelah bordir itu jadi kain setengah jadi tersebut dikembalikan ke 
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konveksi bapak Ajung untuk di jadikan baju atau pakaian jadi. Jadi alasan 

penambahan atribut menggunakan biaya tambahan yang lumayan mahal karena 

konveksi bapak Ajung belum sepenuhnya memiliki alat yang digunakan untuk 

membordir dan biaya bordir tersebut diberikan kepada konveksi yang membantu 

dalam pembuatan bordir. 

Untuk SDM nya sendiri bapak Ajung mengambil beberapa pegawai dari 

luar kota yaitu kota bandung. Pegawai baru yang direkrut oleh Bapak Ajung 

diberi pelatihan karena belum begitu menguasai di bidang pencetakan dan 

penjahitan. Jadi bapak Ajung memberikan pelatihan kepada pegawai baru 

tersebut.  

Untuk pemasaran sendiri bapak Ajung sudah memiliki ruko yang 

digunakan untuk memasarkannya. Ruko tersebut berlokasi di Jalan Panjen RT 

07/RW 28, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta ( Depan SMA Budi 

Mutia Dua ). Tidak hanya disitu saja pemasaran yang dilakukan bapak Ajung 

untuk mencari konsumen, biasanya bapak Ajung selalu menghadiri event – event 

yang ada di Jogja, solo, surabaya dan setiap minggu di SunMor UGM. 

Tabel 2 OMSET konveksi GG Sport 

Waktu Minggu OMSET Mingguan 

Pengeluaran  Pemasukan Laba 

Mei 2018 

I.  Rp. 66.078.000 Rp.70.575.800 Rp.4.496.700 

II.  Rp. 100.614.400 Rp. 99.103.000 Rp.(1.511.400) 

III.  Rp. 28.297.400 Rp. 31.536.500 Rp. 3.239.100 

IV.  Rp. 39.229.900 Rp. 37.173.500 Rp. (2.056.400) 

Juni 2018 

I.  Rp. 26.852.000 Rp. 26.133.500 Rp. (718.500) 

II.  Rp. 81.601.300 Rp. 83.558.500 Rp. 2.067.200 

III.  Rp. 263.717.800 Rp. 264.185.300 Rp. 467.500 

IV.  Rp. 219.499.100 Rp. 221.522.000 Rp. 2.022.900 

Sumber : data primer yang sudah diolah. 2019 

Usaha ini tentunya memiliki banyak pesaing di Yogyakarta dengan 

berbagai jenis kain import yang terbaik membuat persaingan menjadi lebih sulit. 
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Maka dari itu sangat diperlukan pengembangan bisnis ini agar dapat bersaing 

dengan para pesaing.  

Pada saat melakukan observasi, pemilik mengatakan didalam area kerja 

masih sering ditemukannya produk cacat yang dipisahkan karena tidak layak dan 

masih kurangnya alat – alat untuk memproduksi seperti alat untuk bordir dan juga 

keterampilan yang belum sepenuhnya menguasai keterampilannya tersebut. Hal 

seperti itu dapat menimbulkan kendala seperti kerugian usaha dan kerugian waktu 

jika hal tersebut terus menerus terjadi akan sulit bagi konveksi untuk bisa bersaing 

dengan para pesaingnya. 

 Berdasarkan latarbelakang yang ada maka perlu diadakan penelitian lebih 

lanjut dengan judul “ANALISIS PENGEMBANGAN USAHA “GG SPORT” DI 

YOGYAKARTA MENURUT TEORI STALEY AND MORSE” 

1.2  Perumusan Masalah 

Bagaimanakah pengembangan usaha yang dilakukan konveksi “GG Sport” 

menurut teori Staley and Morse? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian sesuai rumusan masalah diatas adalah sebagai 

berikut : 

Untuk mengetahui pengembangan usaha yang dilakukan usaha konveksi GG 

Sport agar dapat bersaing dengan konveksi lainnya. 

1.3.1 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pembaca, masyarakat 

umum sebagai informasi dan masukan penting terhadap semua pengusaha 

besar maupun kecil tentang pengembangan usaha atau pengembangan 

bisnis yang ditinjau dari teori Staley and Morse, sehingga dapat menjadi 

referensi bagi semua orang yang membaca. 
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2. Manfaat Praktis 

Bagi perusahaan, diharapkan dapat menjadi informasi penting dan 

bermanfaat untuk di pelajari tentang pengembangan usaha yang sebaiknya 

dilakukan perusahaan yang ditinjau dari teori Staley and Morse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


