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KATA PENGANTAR 

 
 

Alhamdulillah Buku Merintis dan Mengelola Bisnis Butik ini telah selesai 

disusun. Buku ini dapat dijadikan sebagai referensi mata kuliah Manajemen Usaha 

Busana dan Bisnis Fashion bagi Mahasiswa Pendidikan Teknik Busana. Disamping 

dimaksudkan sebagai pengembangan bahan pembelajaran mata kuliah terkait. 

Buku ini terdiri dari sepuluh (10)  bab yang terbagi dalam tiga bagian. Bagian 

pertama merupakan pendahuluan bisnis butik yang dituangkan dalam Bab 1. Bagian 

kedua berkenaan dengan merintis bisnis butik. Bagian ini terdiri atas Bab 2 tentang 

ketrampilan dasar bisnis butik yang akan membicarakan visi, misi, budaya bisnis 

butik. Sedangkan bagian terakhir berhubungan mengelola bisnis butik. Bagian ini 

dimulai dari bab 3 hingga bab 10 yang membahas mulai dari perancangan lokasi 

bisnis, perencanaan pemasaran hingga bisnis plan butik. 

Ucapan terima kasih perlu penulis haturkan kepada Dekan FT UNY, Kajur 

PTBB, Kaprodi D3 Teknik Busana, serta rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan 

satu persatu. Penulis sangat menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, 

karenanya penulis sangat terbuka dan mendambakan adanya kritik masukan demi 

terwujudnya perbaikan-perbaikan selanjutnya. 

Semoga bermanfaat khususnya bagi mahasiswa yang sedang menimba ilmu di 

Perguruan Tinggi dan dapat mengaplikasikannya nanti dalam kehidupan di masa 

yang akan datang. 

 
Yogyakarta, Nopember 2012 

 

 

Mohammad Adam Jerusalem 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
Manusia mempunyai tiga kebutuhan pokok yang tidak akan pernah tergantikan, 

yaitu pangan, sandang, dan papan. Meskipun perkembangan jaman dan teknologi 

menuntut manusia mempunyai tambahan kebutuhan seperti telekomunikasi dan 

ketenagaan (listrik), namun kebutuhan itu merupakan pelengkap dari tiga kebutuhan 

yang asasi diatas. Oleh karenanya, selama masih ada manusia maka bisnis di 

bidang pangan, sandang, dan papan tidak akan pernah kehilangan pasar. Tinggal 

bagaimana tiap pengusaha itu mengelola bisnis yang digelutinya. 

 
A.  Bisnis Fesyen 

Bisnis sandang (fesyen) saat ini sangat menjanjikan. Terlebih lagi pemerintah 

melalui Kementerian Perdagangan pada tahun 2008 mencanangkan industri kreatif 

dimana fesyen ditetapkan sebagai salah satu dari 14 sub sektor industri kreatif. 

Tercatat, terdapat sekitar 1500 gerai distro yang dikelola kaum muda yang tersebar 

di berbagai kota Indonesia. Belum lagi butik dengan para desainernya yang dapat 

meraup hingga jutaan rupiah per bulannya. Namun demikian, masih ada banyak 

bisnis bidang fesyen lainnya.  

Untuk membantu kita dalam mencari bisnis bidang fesyen ini, dapat membagi 

bisnis fesyen tersebut kedalam kategori produk yang dihasilkan berikut. 

1. Produk yang dihasilkan 

a. Barang  

Bisnis fesyen yang menghasilkan barang (berupa pakaian jadi) antara lain 

butik, garmen dan konveksi. Namun dalam hal ini perlu adanya sedikit 

penekanan bahwa garmen dan konveksi yang termasuk penghasil barang 

adalah garmen dan konveksi yang memproduksi pakaian jadi untuk 
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pasokan dan kemudian dipasarkan (make to supply), dan bukan garmen 

yang memproduksi pakaian jadi karena adanya pesanan (make to order). 

Jika memproduksi berdasar pesanan maka secara hakiki, garmen dan 

konveksi memiliki bisnis proses yang sama dengan modiste dan tailor.  

b. Jasa 

1)  Jasa produksi busana seperti butik, garmen, konveksi, atelier, houte 

couture, modiste, dan tailor.  

2)  Jasa perdagangan seperti butik, distro (distribution outlet), factory 

outlet (FO), department store, dan toko fesyen on line. 

3)  Jasa perancangan seperti butik, dan desainer. 

4)  Jasa peminjaman fesyen seperti wardrobe. 

5)  Jasa pencucian seperti laundry. 

2. Bisnis proses dominan yang dijalankan 

a. Produksi fesyen seperti butik, garmen, konveksi, atelier, houte couture, 

modiste, dan tailor. 

b. Pemasaran fesyen seperti distributor dan agen fesyen. 

c. Perdagangan seperti butik, distro (distribution outlet), factory outlet (FO), 

department store, dan toko fesyen on line. 

d. Konsultasi seperti konsultan mode, dan desainer. 

 
B.  Butik 

Butik berasal dari bahasa Perancis yaitu boutique. Dalam bahasa aslinya, butik 

berarti toko-toko kecil untuk mencari popularitas. Butik merupakan gerai 

perbelanjaan kecil, terutama yang mengkhususkan diri dalam item busana yang elit 

dan fashionable yang dapat mencakup pakaian, aksesori dan perhiasan.  

Dalam sejarahnya, butik pernah menjadi tren ritel busana pada tahun 1960-an. 

Seorang desainer bernama Mary Quant membuat tren baru dalam penjualan busana 

dengan mendirikan butik yang bernama Mary Quant Bazaar di Inggris. Adanya butik 
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tersebut menjadikan pasar tradisional dan departemen store mendapatkan saingan. 

Mengikuti tren, Yves St. Laurent membuka butik bernama Rive Gauche (Reev Gosh) 

di seluruh penjuru dunia. Sedangkan Henry Bendel’s di New York menyuguhkan 

suasana dari berbagai butik dalam satu butik. Ide bisnis butik  ini membawa 

kesegaran dan ketertarikan dalam penjualan.  

Saat ini butik telah dijadikan tempat untuk menjajakan item busana yang tidak 

hanya elit namun juga item busana untuk pasar masyarakat kebanyakan, baik untuk 

produk massal maupun niche product ataupun busana yang diproduksi dalam jumlah 

kecil dengan harga yang sangat tinggi. Inilah, yang disebut sebagai manufaktur butik.  

Sebagaimana distro yang mengalami kemajuan dan peningkatan baik dalam 

kuantitas maupun kualitas, butikpun juga demikian. Di kota-kota besar bahkan kota 

kecil bermunculan butik-butik. Namun kemunculan butik di Indonesia ini tidak 

seluruhnya mempunyai konsep yang sama dengan butik pada awal kemunculannya 

tahun 1960-an yang dipelopori Mary Quant. Butik pada masa-masa awal 

sebagaimana Mary Quant Bazaar merupakan bisnis fesyen yang meliputi bisnis 

proses merancang, memroduksi, serta menjual item fesyen yang unik. Jadi, butik 

tidak sekedar menjual iten fesyen saja. Item fesyen yang dijualpun unik karena sang 

disainer hanya akan menjual di butiknya saja dan tidak ke butik lainnya apalagi ke 

distro dan departemen store. Sehingga item fesyen yang dijual menjadi unik dan 

berkarakter khas dari butik dan disainernya. Konsep ini masih berjalan hingga kini di 

negara asal tumbuh dan berkembangnya butik serta di negara-negara maju lainnya.  

Konsep butik sebagaimana yang ada di negara asalnya tersebut bukan berarti 

tidak ada di Indonesia. Tentu di Indonesia ada butik sebagaimana tersebut, terutama 

yang dimiliki oleh disainer. Namun banyak pula butik yang sekedar mempunyai satu 

bisnis proses saja yaitu perdagangan. Aktivitas butik ini hanya meliputi pengadaan 

item fesyen (pembelian/kulakan) untuk kemudian dijual kembali dengan mengambil 

keuntungan tertentu. Konsekuensinya adalah item fesyen yang dijual bukanlah item 

yang unik dan berkarakter, bahkan dapat terjadi yang dijual adalah item fesyen 



 6 

pasaran. Konsep butik yang terakhir ini bukan tidak boleh, tentu boleh dan sah-sah 

saja dalam dunia bisnis namun yang perlu ditekankan adalah butik ini memiliki 

konsep yang berbeda dari butik yang sesungguhnya.   

 

 
(a) 

 
(b) 

 

Gambar 1. Butik Mary Quant Bazaar (Tahun 1959) 
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Bagian 2: Merintis Bisnis Butik 
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BAB II 

KETRAMPILAN DASAR BISNIS BUTIK 

 

 
A.  Menetapkan Outcome Bisnis Butik 

Visi misi merupakan pondasi dari suatu organisasi termasuk organisasi bisnis. 

Dengan visi dan misi ini pelaku bisnis mengetahui kemana dan sampai dimana arah 

bisnisnya akan dijalankan. Dengan visi dan misi pula, pelaku bisnis dapat mengetahi 

sampai dimana capaian yang telah didapatkan. Dengan visi dan misi ini juga, pelaku 

bisnis mengetahui kekurangan bisnis yang telah dijalankan dan dapat melakukan 

pengembangan yang diperlukan. 

Banyak usaha yang ada di sekitar kita. Dalam menjalankan bisnis, kita dapat 

belajar dari usaha-usaha tersebut. Coba sekarang kita tengok usaha-usaha itu. Dari 

sekian banyak usaha tersebut, adakah usaha yang sejak dulu hingga sekarang tidak 

mengalami kemajuan dan pertumbuhan dalam usahanya? Adakah usaha yang 

mengalami kemajuan dan pertumbuhan? Adakah usaha yang terus menerus tumbuh 

dan maju?  

Jika ada usaha yang tidak mengalami kemajuan dan pertumbuhan bahkan 

bangkrut, apakah penyebabnya? Tentunya akan terdapat banyak faktor yang dapat 

memengaruhi kegagalan suatu bisnis. Salah satunya adalah tidak disiapkannya 

bisnis tersebut untuk dapat tumbuh  dan berkembang. Hal ini senada dengan ciri 

kebanyakan usaha mikro kecil menengah (UMKM) kita yang memang tidak disiapkan 

untuk tumbuh dan berkembang sehingga usahanya diam ditempat.  

Salah satu wujud mempersiapkan bisnis kita untuk dapat tumbuh dan 

berkembang adalah dengan membuat visi misi bisnis kita dengan baik. Dalam dunia 

pelayaran, visi ini menjadi bintang petunjuk arah kemana kita hendak berlayar.  

Dengan adanya petunjuk arah maka kita mempunyai kejelasan, tujuan dan target 

dalam menjalankan bisnis sehingga dapat terus menumbuhkembangkan bisnis kita. 
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1. Visi Bisnis Butik 

Visi bukanlah angan-angan kosong. Visi merupakan tujuan, nilai-nilai, aspirasi 

dan cita-cita dari suatu organisasi bisnis yang dituangkan melaui pernyataan, produk 

dan layanan. Visi juga merupakan cara suatu organisasi bisnis atau perusahaan 

memandang masa depan.  Dari pengertian visi tersebut maka visi dapat kita 

gunakan sebagai. 

a.  Alat untuk menyatukan tujuan, arah dan sasaran organisasi bisnis. 

b.  Bahan pertimbangan untuk memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya 

serta pengendaliannya. 

c.  Sebagai pembentuk budaya perusahaan (corporate culture) 

Mengingat peran visi tersebut maka visi merupakan hal yang sangat krusial bagi 

organisasi bisnis (perusahaan) untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka 

panjang. Untuk dapat membuat suatu visi usaha yang baik maka kita harus 

memperhatikan karakteristik visi yang baik berikut. 

a.  Visi hendaklah yang realistis dan dapat dicapai (feasible) 

b.  Visi hendaklah dapat menarik perhatian (desirable) 

c.  Visi hendaklah yang jelas dan fokus (focused) 

d.  Visi hendaklah yang dapat di bayangkan (imagible) 

e.  Visi hendaklah dapat aspiratif dan responsif terhadap perubahan (flexible) 

f.  Visi hendaklah yang mudah dipahami (communicable) 

Tidak kalah pentingnya dalam membuat visi yang baik kita harus pandai-pandai 

dan jeli melihat sesuatu yang sangat potensial dan mungkin untuk kita raih di masa 

yang akan datang.  

Visi dapat dibuat paling tidak berdasar 2 (dua) hal, yaitu: berdasar waktu dan 

lokasi. Berdasarkan waktu, maka visi harus dibuat untuk masa yang jauh ke depan. 

Sedangkan berdasarkan lokasi, visi dapat dibuat menjadi yang terbaik di suatu 

wilayah, regional tertentu, atau bahkan dunia. VIsi ini merupakan faktor krusial bagi 

bisnis untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan dalam jangka yang panjang. 
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2. Misi Bisnis Butik 

Misi merupakan peta jalan menuju tercapainya suatu visi perusahaan. Dalam 

kerangka bisnis, maka misi akan memuat alasan perusahaan untuk tetap eksis 

dengan menyampaikan produk apa yang ditawarkan perusahaan kepada pasar baik 

berupa barang ataupun jasa. Dengan adanya misi ini, perusahaan dapat 

mengkomunikasikan visinya kepada stakeholder di dalam maupun diluar 

perusahaan. 

Pernyataan misi yang baik hendaknya memenuhi kriteria berikut: 

a.  jelas dan sederhana, 

b.  fokus, 

c.  memiliki cakupan yang luas dan mengakomodasi perkembangan bisnis di 

masa yang akan datang, 

d.  mudah dipahami. 

Hal yang tidak lepas dari pertimbangan kita dalam membuat misi adalah: 

a.  siapa diri kita?, 

b.  bisnis apa yang kita jalani?, 

c.  siapa saja yang menjadi pelanggan kita?, 

d.  apa yang membuat bisnis kita berbeda dengan yang lain?. 

Keempat pertanyaan tersebut harus mampu dijawab oleh misi yang kita buat.  

 

 

 

Berikut contoh visi bisnis butik: 

- “Menjadi butik yang unggul dalam layanan” 

- “Menjadi butik yang unggul dalam kinerja” 

- “Menjadi butik yang terdepan karena kualitas” 
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3. Budaya Perusahaan Bisnis Butik 

Keberlanjutan dan ketahanan suatu usaha untuk terus maju dan bertumbuh 

bergantung pada sejumlah faktor. Salah satu faktor tersebut adalah keselarasan 

tindakan, perilaku dari seluruh insan perusahaan dalam merespon keadaan dan 

tantangan. Keselarasan ini dapat terwujud jika seluruh insan perusahaan mempunyai 

pemahaman yang sama atas prinsip-prinsip yang diyakini baik dan benar yang 

berlaku dalam perusahaan. Budaya perusahaan (corporate culture) kemudian hadir 

menjadi faktor penting dan diperlukan untuk mendukung suatu usaha tetap bertahan 

dan terus tumbuh.  

Budaya perusahaan merupakan kombinasi dari nilai-nilai (values) dan keyakinan 

(beliefs) yaitu prinsip-prinsip yang diyakini baik dan benar dalam menjalankan bisnis 

dan organisasi, yang menjadi pegangan setiap insan perusahaan dalam berperilaku 

dan mengambil keputusan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Dalam 

pengertian yang lain, budaya perusahaan merupakan serangkaian tata nilai yang 

dimiliki perusahaan (organisasi bisnis) yang dijadikan sebagai panduan bagi seluruh 

insan perusahaan tersebut dalam berperilaku dan menjalankan tugas serta 

kewajibannya.  

Penerapan budaya perusahaan ini akan membawa manfaat baik bagi 

perusahaan maupun bagi karyawan. Manfaat budaya perusahaan bagi perusahaan 

adalah sebagai berikut. 

Berikut adalah contoh pernyataan misi pada bisnis butik: 

- “Menawarkan layanan terbaik dengan harga kompetitif kepada 

segmen remaja putri dan wanita dewasa untuk menjadi butik 

kebanggaan kekuarga” 

- “Mengedepankan motif batik dan etnik nusantara lainnya untuk 

menjadi butik terdepan di Indonesia” 
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a.  Membantu pencapaian tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. 

b.  Memberikan suasana kerja yang penuh kegairahan dan kekeluargaan. 

c.  Membantu mengatasi segala perubahan baik internal maupun eksternal. 

d.  Membantu meningkatkan kepercayaan para pelanggan/investor. 

e.  Dapat memperlancar implementasi penyempurnaan manajemen. 

Sedangkan manfaat budaya perusahaan bagi karyawan adalah sebagai berikut. 

a.  Dapat menjadi standar dalam pemberian penghargaan dan sanksi yang lebih 

obyektif. 

b.  Membantu meningkatkan produktivitas dan prestasi perusahaan. 

c.  Menciptakan rasa bangga dan rasa memiliki terhadap perusahaan. 

d.  Menumbuhkan jiwa kebersamaan sehingga akan menumbuhkan semangat 

sinergitas yang tinggi. 

Terdapat beberapa teknik untuk menyusun budaya perusahaan. Salah satu cara 

adalah mendasarkan budaya perusahaan pada 4 (empat) nilai perusahaan, yaitu: 

a.  nilai-nilai apa yang penting bagi Anda sebagai pemilik usaha,  

b.  nilai-nilai apa yang penting bagi usaha Anda untuk mencapai kesuksesan 

bisnis,  

c.  nilai-nilai utama apa yang menjadikan pelanggan Anda selalu beli dan beli 

ditempat Anda,  

d.  nilai-nilai apa penting bagi tim Anda untuk dapat mengeluarkan kemampuan 

terbaik mereka. 

Apabila masing-masing nilai diatas terdiri atas 2 (dua) nilai, maka akan 

didapatkan 8 (delapan) budaya perusahaan. Tidak ada patokan baku untuk jumlah 

budaya perusahaan, dan tidak harus sama jumlah nilai pada tiap nilai-nilai diatas. 

Setelah mempunyai budaya perusahaan, akan semakin lebih baik jika tiap-tiap 

budaya perusahaan itu dijabarkan dan diberi penjelasan sehingga seluruh insan 

perusahaan dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan budaya perusahaan 

tersebut dengan mudah. 
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4. Kondisi Sekarang dan Kondisi Bisnis Butik yang Diinginkan 

Dalam konsep Formula Bisnis Ideal dari For Better Indonesia (FBI) dinyatakan 

bahwa dalam upaya pencapaian tujuan bisnis yang diinginkan perlu diketahui 

bagaimana kondisi bisnis pada saat ini atau disebut dengan Keadaan Sekarang. 

Keadaan sekarang ini dapat meliputi semua sumber daya baik internal maupun 

eksternal, teknik pengelolaan bisnis yang tengah berjalan, hingga sikap mental. 

Ibarat seorang dara yang ingin mempercantik diri maka ia harus bercermin untuk 

mengetahui seberapa cantikkah dia. Demikian juga dengan bisnis, apabila kita 

menginginkan bisnis kita akan berada pada suatu level tertentu, maka kita harus 

berkaca sampai di level mana bisnis kita berada, kita harus berkaca atas bisnis kita. 

Dimana kelebihan bisnis kita, dimana pula kekurangan bisnis kita. Kita perlu 

mengidentifikasikan sedetil mungkin kondisi bisnis kita saat ini, Keadaan Sekarang.  

Beberapa hal yang dapat diidentifikasi dari Keadaan Sekarang antara lain: 

berapa tenaga kerja, bagaimana kapasitas dan kompetensi tenaga kerja, bagaimana 

penggajian tenaga kerja, berapa mesin dan alat yang dpunyai, bagaimana kapasitas 

produksi/operasi yang ada, siapa segmentasi pasar, berapa besar pangsa pasar, 

bagaimana peta persaingan bisnis yang ada, bagaimana teknik pengelolaan bisnis, 

Berikut adalah contoh budaya perusahaan pada bisnis 

butik (tiap aspek nilai terdiri atas 2 (dua) nilai): 

- Profesionalisme (profesionalism) 

- Perbaikan terus menerus (continuous improvement) 

- Pelayanan prima (excellent service) 

- Kejujuran (honesty) 

- Kepuasan pelanggan (customer satisfaction) 

- Jaminan kualitas (quality assurance) 

- Disiplin (discipline) 

- Kerja keras (hard worker) 
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adakah visi-misi-budaya bisnis, hingga bagaiman asikap mental yang dipunyai 

pemilik dan tenaga kerja. 

Dengan mengetahui Kondisi Sekarang, kelebihan dan kekurangan, maka kita 

dapat memperbaiki yang masih kurang, mempertahankan juga meningkatkan yang 

sudah baik dalam rangka mencapai tujuan bisnis kita. Tujuan bisnis ini disebut 

dengan Keadaan Diinginkan. 

Keadaan Diinginkan ini merupakan suatu performa bisnis yang ditargetkan  

pebisnis. Performa bisnis ini dapat meliputi profit, omset, pendapatan, aset, 

kapasitas, image, pangsa pasar dan lainnya. Untuk dapat mencapai level performa 

ini maka diperlukan sumber daya baik internal maupun eksternal, teknik-teknik 

pengelolaan bisnis, dan sikap mental. Meskipun unsur-unsur ini sama dengan 

Keadaan Sekarang namun yang membedakan adalah perlakuan (manuver) terhadap 

unsur-unsur tersebut berbeda. Misalnya, untuk mencapai target profit tiga (3) kali 

lipat dari Keadaan Sekarang, maka sudah barang tentu memerlukan teknik-teknik 

pengelolaan bisnis yang lebih modern dan disiplin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Konsep pencapaian bisnis yang diinginkan 

(Sumber: Formula Bisnis Ideal, For Better Indonesia, 2010) 
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Berikut adalah contoh identifikasi Keadaan Sekarang dari suatu bisnis butik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi Sekarang: 

- Mempunyai karyawan ada 7 orang (1 orang asisten desainer, 4 orang 

produksi, 1 orang teller, dan 1 orang pramuniaga) 

- Mempunyai 4 mesin jahit, 1 mesin bordir 

- Omzet per bulan rata-rata Rp 7,5 juta 

- Rata-rata pengunjung per bulan sekitar 150 orang 

- Rata-rata pembeli per bulan sekitar 50 orang  

 



 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian 3: Mengelola Bisnis Butik 
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BAB III 

PERANCANGAN LOKASI BISNIS BUTIK DAN ASPEK TEKNIS BISNIS 

 

 
Lokasi yang strategis dapat menjadi faktor penentu kesuksesan dalam suatu 

bisnis. Pertanyaannya kemudian adalah apa kriteria strategis suatu lokasi bisnis? 

Bagaimana kriteria strategis untuk bisnis butik?. Hal ini akan kita diskusikan pada 

bab perancangan lokasi bisnis butik berikut ini. 

 
A.  Lokasi Bisnis Bisnis 

Lokasi bisnis menurut banyak orang merupakan faktor terpenting dalam bisnis. 

Hal ini dapat dimaklumi karena dengan letak bisnis yang strategis maka dapat 

memasarkan dengan relatif baik pula. Tetapi sejatinya penentuan suatu lokasi bisnis 

tidak hanya sekedar faktor pemasaran saja, karena lokasi bisnis ini sangat 

mempengaruhi biaya operasi/produksi, harga jual, bahkan juga kemampuan 

perusahaan untuk mempunyai daya saing yang tinggi. Oleh karenanya pertimbangan 

dalam pemilihan lokasi bisnis dipengaruhi oleh beberapa faktor.  

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan lokasi tersebut 

dapat dibagi dalam faktor primer dan faktor sekunder. Faktor primer adalah suatu 

faktor yang harus dipenuhi, apabila tidak dipenuhi maka proses operasi/produksi 

tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sedangkan daktor sekunder adalah 

faktor yang sebaiknya ada, jika tidak dipenuhi maka masih dapat diatasi meskipun 

disertai dengan tambahan biaya (Subagyo, 2000: 54).  

Perlu diperhatikan bahwa faktor primer dan sekunder antara satu jenis bisnis 

dengan jenis lain tidaklah selalu sama. Sebagai contoh, faktor primer untuk butik 

adalah ketersediaan bahan baku, tenaga kerja terampil, dan transportasi yang 

memadai. Sedangkan kedekatan dengan pasar (konsumen) menjadi faktor 

sekunder. Itulah mengapa banyak butik lokasinya jauh dari konsumen terakhirnya. 
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Sementara kedekatan dengan konsumen terakhir merupakan faktor primer bagi 

bisnis butik yang menjual berbagai produk busana beserta aksesorisnya.  

Berikut ini adalah berbagai faktor yang perlu diperimbangkan dalam perancangan 

lokasi suatu bisnis. 

1. Kedekatan dengan pasar (konsumen) 

Konsumen merupakan pembeli atau pemakai produk (baik barang/jasa) yang 

dihasilkan oleh produsen atau yang dijual oleh pedagang. Bisnis yang 

lokasinya didekatkan dengan konsumen karena mempunyai pertimbangan 

berikut: 

a. karena mempunyai efisiensi dan efektifitas pemasaran, 

b. karena lebih mudah mengetahui adanya perubahan selera konsumen, 

c. karena untuk mengurangi resiko kerusakan dalam distribusi, 

d. karena barang yang tidak tahan lama, 

e. karena biaya distribusi barang yang sangat mahal. 

Bisnis fesyen yang menjadikan faktor kedekatan dengan pasar (konsumen) 

ini sebagai faktor primer pada umumnya berbentuk jasa seperti bisnis butik, 

distro, factory outlet, modiste, tailor, dan loundry. Jadi, kriteria strategis disini 

adalah kedekatan dengan pasar. 

2. Kedekatan dengan sumber bahan baku 

Suatu bisnis yang tidak mempunyai jaminan persediaan bahan baku yang 

baik sebaiknya diletakkan dengan sumber bahan baku. Dengan mendekatkan 

lokasi bisnis dengan sumber bahan baku maka perusahaan juga dapat 

memperpendek jalur pengadaan, mengurangi hambatan dan resiko, 

menekan biaya pengadaan bahan baku, serta apabila bersaing dengan 

perusahaan lain maka dapat meminimalkan persediaan bahan baku karena 

lokasi yang dekat dengan sumber bahan baku. 
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Bisnis fesyen yang menjadikan faktor ketersediaan dan kedekatan bahan 

baku ini sebagai faktor primer seperti butik. Jadi, kriteria strategis disini 

adalah kedekatan dengan bahan baku. 

3. Ketersediaan tenaga kerja 

Tenaga kerja dapat dibedakan menjadi dua kategori tenaga kerja yaitu 

tenaga kerja terdidik (skilled labour) dan tenaga kerja tidak terdidik (unskilled 

labour). Kedua kategori tenaga kerja tersebut mempunyai karakteristik dan 

sifat yang berbeda sehingga berbeda pula pengaruhnya terhadap 

perancangan lokasi bisnis. 

Bisnis fesyen yang menjadikan faktor ketersediaan tenaga kerja ini sebagai 

faktor primer adalah butik karena butik memerlukan tenaga kerja terdidik 

dalam jumlah yang sangat besar. Jadi, kriteria strategis disini adalah 

ketersediaan tenaga kerja. 

4. Keunggulan relatif lannya 

Dalam perancangan lokasi bisnis perlu juga kiranya memperhatikan 

beberapa keunggulan relatif lainnya seperti ketersediaan listrik, air, sarana 

telekomunikasi, sarana transportasi, lingkungan masyarakat, peraturan 

pemerintah, dan fasilitas pengelolaan limbah.  

Setiap bisnis fesyen seyogyanya mempertimbangkan keunggulan relatif ini 

untuk mendukung salah satu atau lebih dari faktor primer yang dipilih.  

 
B.  Perancangan Lokasi Bisnis Butik 

Untuk dapat merancang lokasi bisnis butik maka harus diketahui terlebih dulu 

karakteristik dan bisnis proses dari butik. Bisnis proses yang ada di butik antara lain 

proses memproduksi suatu produk fesyen dan proses perdagangan. Namun ada 

juga yang sekedar proses perdagangan. Berdasarkan bisnis proses butik tersebut 

mala kita dapat merancang dimana lokasi yang strategis termasuk jika kita 
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mempunyai keterbatasan-keterbatasan tertentu. Berikut beberapa alternatif 

pemilihan lokasi yang mungkin kita pilih. 

1. Untuk butik yang mempunyai bisnis proses produksi dan perdagangan. 

a. Workshop untuk produksi dan showroom  butik dalam satu lokasi.  

Untuk workshop dan showroom  butik dalam satu tempat diupayakan 

untuk berada di jalan protokol atau jalan lain yang mempunyai tingkat 

kepadatan yang tinggi atau di suatu kawasan perdagangan fesyen atau di 

suatu kawasan/pusat perdagangan umum. Hal ini mengingat faktor 

kedekatan dengan pasar/konsumen menjadi faktor primer.  

Apabila mempunyai keterbatasan modal, maka dapat pula baik workshop 

maupun showroom  butik ada di tempat yang kurang strategis bahkan di 

rumah sendiri. Masing-masing mempunyai konsekuensi sendiri-sendiri 

termasuk jika berlokasi ditempat kurang strategis atau di rumah sendiri. 

b. Workshop untuk produksi dan showroom  butik tidak dalam satu lokasi. 

Seringkali untuk mendapatkan lokasi yang strategis memerlukan biaya 

yang tinggi, baik untuk sewa maupun beli. Untuk sewa showroom  dengan 

ukuran kecilpun jika di kawasan bisnis juga masih mahal. Apalagi sewa 

untuk ukuran yang cukup besar sehingga dapat digunakan sebagai 

workshop dan showroom  akan semakin mahal. Maka solusinya adalah, 

memisahkan lokasi workshop untuk produksi dengan showroom  butik. 

Pilihannya adalah lokasi showroom  ada di kawasan bisnis, jalan protokol, 

atau jalan/kawasan yang mempunyai tingkat keramaian yang cukup. 

Sementara untuk workshopnya dapat di dalam perumahan, 

perkampungan atau bahkan di rumah sendiri. Dalam kenyataannya, 

beberapa disainerpun menerapkan hal ini, showroom  di kawasan bisnis 

dan workshop ada di rumahnya.  
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2. Untuk butik yang mempunyai bisnis proses perdagangan. 

Untuk tipe butik seperti ini maka faktor primernya jelas yaitu kedekatan 

dengan pasar/konsumen. Maka pilihan untuk berlokasi di jalan protokol atau 

jalan lain yang mempunyai tingkat kepadatan yang tinggi atau di suatu 

kawasan perdagangan fesyen atau di suatu kawasan/pusat perdagangan 

umum adalah pilihan utama. Jika mempunyai kendala permodalan sehingga 

tidak dapat berlokasi di tempat yang sangat strategis maka dapat dirancang 

berlokasi di tempat kurang strategis atau bahkan di rumah sendiri. 

Demikianlah konsep perancangan lokasi bisnis butik dan pilihan penerapannya 

secara praktis. Pada prinsipnya, lokasi bisnis yang strategis memang sangat 

menentukan. Akan tetapi jangan menjadikan kita takut berusaha karena pilihan-

pilihan tetap tersedia, termasuk pilihan untuk berbisnis butik secara on-line yang 

tidak membutuhkan lokasi usaha sangat strategis.  

 
C.  Aspek Teknik Bisnis Butik 

Proses ditetapkannya suatu ide produk menjadi produk biasanya melalui 

beberapa tahap, yaitu: penemuan ide, seleksi, pembuatan rancang bangun awal, 

pembuatan model/sampel/prototype, pengujian (testing), pembuatan rangcang 

bangun terakhir, dan pembuatan produk (produksi).  

Penentuan ide produk:  

Untuk mencari ide produk dapat dibantu dengan melakukan pendekatan 

terhadap aspek-aspek berikut; 

– Berdasarkan dorongan pasar: keputusan produsen untuk menentukan jenis 

produk didasarkan pada kebutuhan konsumen/pemakai. Sementara 

pertimbangan aspek teknis dan produksi sangat sedikit.  

– Berdasarkan dorongan teknologi: penentuan jenis produk usaha ditentukan oleh 

kapasitas perusahaan dalam menghasilkan produk (barang/jasa). Sedangkan 

aspek pertimbangan pasar kurang berpengaruh.  
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– Berdasarkan koordinasi antar fungsi: pemilihan macam produk yang dihasilkan 

berdasarkan pada koordinasi antar fungsi, seperti bagian produksi, pemasaran, 

keuangan, dan lainnya. 

 
Seleksi ide produk: 

Seleksi ide produk dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi atas segi 

pemasaran, teknis, serta keuangan. Dari segi pasar, dievaluasi apakah pasar 

menghendaki produk atau tidak, berapa kemampuan daya pasar produk tersebut 

dalam pasar. Dari segi tekni, apakah perusahaan dapat memproduksi ide produk 

tersebut. Termasuk didalamnya kemampuan dalam pengadaan bahan, tenaga kerja 

serta mesin dan alatnya. Dari segi keuangan, apakah produk yang dihasilkan dapat 

mendatangkan keuntungan atau tidak. 

 
Pembuatan disain atau rancang bangun awal: 

Disain produk ini harus mempertimbangkan aspek tujuan, fungsi serta bentuk 

barang. Tujuan barang adalah untuk mendapat suatu manfaat yang diperlukan 

pemakainya. Apabila produk tidak memiliki manfaat yang cukup, maka tujuan 

pembuatan produk belum tercapai. Fungsi barang terdapat dua hal, yaitu fungsi 

utama yang tidak dapat ditiadakan karena akan meniadakan manfaat dari produk 

tersebut, dan fungsi sekunder yang merupakan kegunaan produk yang melengkapi 

fungsi utamanya. Bentuk produk ini meliputi style, seni dan keindahan tampilan.  

 
Pembuatan model/sampel/prototype: 

Sampel merupakan produk yang dibuat untuk percobaan sebelum produyk 

tersebut dibuat secara besar-besaran, kemudian diuji untuk dicari kelebihan dan 

kelemahannya.  

 
Pengujian (testing): 

Tahap ini adalah fase pengujian terhadap sampel yang dibuat, diuji segala 

kelebihan dan kekurangannya. Apabila hasil pengujian menunjukkan sampel 
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memenuhi syarat maka dapat dilanjutkan dengan pembuatan disain akhir. Apabila 

belum memenuhi persyaratan maka dapat dilakukan perbaikan, atau penolakan jika 

memang tidak memenuhi syarat sama sekali.  

 
Pembuatan disain terakhir: 

Pembuatan disain terakhir ditujukan untuk menyempurnakan disain sesuai 

dengan hasil uji yang telah dilakukan.  

 
Tahap implementasi: 

Tahap ini mencoba memulai proses produksi sambil dilihat masa depan 

pemasarannya. Hal ini diperlukan karena meskipun suatu produk telah lolos dari 

berbagai tahap penyaringan di awal, namun belum tentu dapat berhasil diproduksi 

secara menguntungkan. Karenanya perlu dilihat reaksi konsumen, kemantapan di 

pasar, dan masa depannya. 
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BAB IV 

PERANCANGAN PRODUKSI BISNIS BUTIK 

 

 
Butik mempunyai dua bisnis proses utama yaitu proses produksi dan proses 

perdagangan suatu produk fesyen. Dalam upaya memenangkan persaingan maka 

kita harus mempunyai konsep yang unggul baik dalam kualitas, biaya, dan distribusi. 

Keunggulan dalam hal kualitas produk dan biaya produksi ini sangat dipengaruhi 

oleh konsep produksi itu sendiri. Dalam bab ini akan dibahas konsep sistem  

produksi bisnis butik dan proses produksinya. 

 
A.  Sistem Produksi 

Sistem produksi merupakan sekumpulan subsistem yang saling berinteraksi 

dengan tujuan untuk mengubah masukan (input) produksi menjadi keluaran (output) 

yang berupa produk tertentu. Masukan produksi ini merupakan modal perusahaan 

yang dijadikan sumber daya dalam memproduksi produk, seperti sumber daya 

manusia, bahan baku, mesin, peralatan, dana, informasi, energi. Sedangkan 

keluaran produksi merupakan produk yang dihasilkan berikut dengan hasil 

sampingannya seperti limbah dan perca. 

Sistem produksi dalam pengertian yang lain adalah suatu sistem transformasi 

dari suatu masukan menjadi produk setengah jadi atau produk juadi yang 

mempunyai nilai tambah (added value). Dalam industri fesyen, maka industri ini akan 

memproses masukan produksinya yang berupa kain dan bahan pelengkap lainnya 

menjadi keluaran berupa berbagai jenis fesyen berikut percanya. Sedangkan proses 

yang digunakan untuk melakukan transformasi atau pengubahan dari masukan 

menjadi keluaran ini disebut dengan proses produksi.  

Pada setiap sistem produksi untuk setiap produk dari tiap industri akan 

mempertimbangkan faktor waktu baik itu proses kontinyu maupun intermitten, 
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termasuk dalam industri fesyen dan bisnis butik ini. Pada sistem produksi kontinyu, 

bahan yang diproduksi tidak melalui penampungan sementara diantara urutan 

proses produksinya. Sebaliknya, pada sistem produksi yang intermitten, bahan yang 

diproduksi sementara berhenti pada beberapa tempat penampungan diantara urutan 

proses produksinya. Sementara, jika dilihat dari kuantitas produk yang dihasilkan 

maka produk dapat diproses baik secara tunggal maupun secara kelompok.  

Sistem produksi industri fesyen dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori 

berdasarkan aspek tugas pekerja, waktu, dan tipe alir produk dari stasiun kerja 

(Aulia, 2005:6), yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istilah garment pada klasifikasi sistem produksi diatas bermakna suatu item fesyen 

dan bukan butikt.  

1. Sistem Produksi Fesyen secara Menyeluruh (Whole Garment Production 

Systems) 

1. Sistem produksi fesyen secara menyeluruh (whole garment 

production systems) 

a. Sistem produksi fesyen secara lengkap (complete whole garment) 

i.  Unit aliran secara terus menerus (continuous unit flow) 

ii.  Multi aliran terputus-putus (intermitten multiple flow) 

b. Sistem produksi fesyen  per bagian (department whole garment) 

2. Sistem produksi fesyen per seksi (section production system) 

a. Sistem penyambungan per baris (sub-assembly line system) 

i.  Unit aliran produksi terus menerus (unit flow continuous 

production) 

ii.  Multi aliran produksi terputus-putus (multiple flow intermitten 

production) 

b. Sistem progresif (progressive bundle system) 

i.  Aliran terus menerus (continuous garment bundle) 

ii.  Aliran terputus-putus (intermitten job bundle) 
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Sistem produksi fesyen secara menyeluruh ini pada prinsipnya menyelesaikan 

satu item fesyen hingga selesai terlebih dahulu baru mengerjakan item fesyen 

selanjutnya. Dalam praktek yang ada, biasanya sistem ini diterapkan oleh 

produksi busana perseorangan (customize production) seperti houte couture, 

butik, bahkan juga modiste dan tailor. Sistem produksi fesyen secara menyeluruh 

ini terdiri atas sistem produksi fesyen secara lengkap dan sistem produksi fesyen 

per bagian. 

a. Sistem produksi fesyen secara lengkap (complete whole garment) 

Pada tipe sistem produksi complete whole garment, pekerja membuat suatu 

item garmen/fesyen secara individu (seorang diri) mulai dari pemotongan kain 

sampai operasi terakhir tanpa memperdulikan apakah itu operasi 

pemotongan (cutting), penjahitan (sewing), ataupun pengerjaan akhir 

(finishing). Produk fesyen itu siap diserahkan setelah pekerja menyelesaikan 

operasi terakhirnya. Sistem ini biasanya digunakan di beberapa industri 

fesyen yang disebut dengan custom wholesale. Contohnya pada houte 

couture, butik dan pada produksi busana perorangan lainnya. Dari sini 

biasanya dibuat pakaian jadi yang eksklusif dengan harga tinggi dan terbatas 

jumlah maupun distribusinya.  

b. Sistem produksi fesyen  per bagian (department whole garment) 

Pada departmental whole garment, pekerja secara individu (seorang diri) 

mengerjakan semua pekerjaan yang ada di departemennya dengan 

menggunakan peralatan yang disediakan departemennya. Sebagai contoh di 

departemen cutting, pekerja secara individu (seorang diri) mengerjakan 

semua pekerjaan pemotongan; pekerja kedua mengerjakan semua pekerjaan 

penjahitan di departemen penjahitan (sewing), dan pekerja ketiga 

mengerjakan semua pengerjaan akhir di departemen finishing. Untuk jumlah 

yang banyak maka semua komponent garmen/fesyen dapat berjalan 

bersama-sama dari bagian ke bagian. Tiap departemen dibatasi oleh tipe 
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peralatan yang digunakan. Seperti di departemen cutting akan terdiri atas 

mesin potong. Pada departemen sewing akan terdiri atas mesin jahit, mesin 

press, mesin obras, dan mesin pemasang kancing. Pada departemen sewing 

dapat terdiri atas setrika.  

 
2. Sistem Produksi per Bagian (Section Production System) 

Sistem produksi per bagian ini diterapkan khusus pada departemen penjahitan 

(sewing). Sistem ini menetapkan bagaimana proses penjahitan yang efisien 

untuk jumlah item garmen/fesyen yang banyak. Butik dan beberapa konveksi 

pada umumnya menggunakan sistem produksi per bagian ini karena sistem ini 

memang cocok untuk produksi massal (mass production). Sistem produksi per 

bagian ini terdiri atas sistem penyambungan per baris dan sistem progresif. 

a. Sistem penyambungan per baris (sub-assembly line system) 

Pada sistem ini terdapat dua operasi/lebih yang dilakukan untuk membuat 

satu item garmen/fesyen yang sama dan pada waktu bersamaan. Sistem ini 

mempunyai dua kategori sebagaimana berikut. 

1) Satu unit aliran (one flow system) 

Pada kategori satu unit aliran, setiap potongan kain atau bagian 

garmen/fesyen (assembled section) berjalan dari satu operasi/stasiun 

kerja ke operasi/stasiun kerja berikutnya setelah pekerja menyelesaikan 

pekerjaannya. Bentuk aktivitas operasi pada satu unit aliran ini secara 

kontinyu/terus-menerus beroperi tanpa terputus dari operasi penjahitan 

pertama hingga operasi penjahitan terakhir. Oleh karenanya terdapat 

minimum atau maksimum penumpukan (backlog) antar operasi/stasiun 

kerja sehingga tidak mengganggu operasi/stasiun kerja berikutnya dan 

jadwal waktu dari line produksinya.  
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Untuk itu metode perpindahan bagian garmen/fesyen antar 

operasi/stasiun kerja harus lancar. Metode perpindahan/transportasi 

tersebut dapat dilakukan dengan cara berikut. 

- Diangkut dengan keranjang/truk yang dijalankan seorang oleh 

operator. 

- Diangkut oleh seseorang floor boy atau floor girl. 

- Diangkut dengan ban berjalan/mechanical convenyor. Gerakan ban 

berjalan yang kontinyu atau automatic stop motion convenyor 

menjadikan operator tinggal memindahkan potongan kain atau bagian 

garmen/fesyen ke convenyor hingga proses terakhir. 

2) Multiple flow systems 

Pada multiple flow systems beberapa potongan kain atau bagian 

garmen/fesyen akan disatukan dalam satu bendel (bundle). Bendel-

bendel ini akan dijahit dalam dua atau lebih stasiun kerja. Setelah selesai 

akan berpindah ke stasiun kerja berikutnya bersamaan dengan bendel 

yang lain. Bendel ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 

- Operation bundle 

Pada operation bundle hanya akan terdiri atas satu jenis operasi 

penjahitan saja. Sehingga bendelnya terdiri atas kumpulan potongan 

kain atau bagian garmen/fesyen yang hanya dikerjakan dalam satu 

operasi penjahitan saja. Setelah selesai baru dipindahkan ke operasi 

penjahitan berikutnya. 

- Job bundle 

Job bundle memuat potongan kain atau bagian garmen/fesyen yang 

akan dijahit dalam dua/lebih operasi penjahitan. Job bundle segera 

dipindahkan apabila telah selesai ke operasi/stasiun kerja berikutnya. 

b. Sistem progresif (progressive bundle system) 
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Pada sistem ini bagian-bagian dari garmen dikelompokka/dibendel ke dalam 

salah satu dari dua cara yang membatasi sistem ini. Dua cara tersebut 

adalah sebagai barikut. 

 

1) Garment bundle 

Pada garment bundle, bendel berisi semua bagian dari satu item 

garmen/fesyen. Pada perpindahan dengan metode konveyor, konveyor 

akan membawa bagian-bagian garmen/fesyen tersebut dari stasiun kerja 

satu ke stasiun kerja berikutnya. Operator jahit akan mengambil bagian 

yang dibutuhkan untuk operasi-operasinya. 

2) Job bundle 

Pada job bundle, semua bagian garmen/fesyen tidak dipindahkan atau 

dibawa bersama didalam suatu antrian dari stasiun kerja pertama sampai 

akhir. Bendel hanya berisi bagian untuk operasi yang dikerjakan pada 

satu stasiun kerja atau lebih. Pada stasiun kerja tertentu didalam linenya, 

bagian-bagian lain yang diperlukan untuk garmen/fesyen ditampung dan 

menunggu bagian lain untuk diselesaikan pada stasiun kerja ini dari 

stasiun kerja sebelumnya.  

Pemilihan sistem produksi garmen yang akan digunakan bergantung pada misi 

dan kebijakan dari perusahaan tersebut serta kemampuan sumber daya manusianya 

yang ada pada departemen produksi. Untuk kapasitas produksi yang kecil dengan 

perubahan model fasyen yang sangat sering maka akan menguntungkan bila 

menerapkan whole garment production system. Sebaliknya, apabila kapasitas 

produksinya besar, maka akan sangat menguntungkan jika kita menggunakan 

section production system.  

Dalam section production system, sub-asembly line system mempunyai 

keunggulan sistem pada waktu yang lebih efisien jika dibandingkan dengan 

progresive bundle system. Bahkan sub-asembly line system ini adalah sistem 
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penjahitan yang paling efisien dari beberapa sistem diatas. Karena meskipun jam 

kerja selama proses sama untuk pembuatan garmen/fesyen diantara kedua sistem 

tersebut, tetapi waktu tunggu atau penampungan sementara pada sub-asembly line 

system akan lebih kecil dibandingkan progresive bundle system. Hal ini karena lebih 

dari satu operasi dikerjakan pada satu waktu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
B.  Proses Produksi 

Proses produksi merupakan serangkaian proses yang dilalui secara berurutan 

dalam melakukan transformasi masukan menjadi suatu produk tertentu. Proses 

produksi dalam suatu industri garment dapat terdiri atas pembuatan sampel 

(sampling) – pembuatan pola (pattern making) – pemotongan (cutting) – penjahitan 

(sewing) – pengerjaan akhir (finishing). 

Sedangkan proses produksi pada bisnis butik pada umumnya akan terdiri atas: 

pembuatan disain – pembuatan pola (pattern making) – pemotongan (cutting) – 

penjahitan (sewing) – pengerjaan akhir (finishing) sebagaimana digambarkan pada 

gambar berikut. 

 

 

Berdasarkan sistem produksi fesyen yang ada maka, kita dapat merancang 

sistem produksi butik kita, yaitu: 

1. Whole garment production systems dengan pertimbangan kapasitas 

produksi yang kecil dan perubahan model fasyen yang sangat sering 

(customize production) 

2. Section production system dengan pertimbangan efisiensi waktu dan 

biaya meskipun dengan kapasitas produksi yang kecil dan perubahan 

model fasyen yang sangat sering. Hal ini tergolong baru dalam industri 

fesyen dan disebut dengan (mass customization). 
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Gambar  3. Proses Produksi Bisnis Butik 

 

 
C.  Spesifikasi Mesin 

Penentuan spesifikasi mesin pada perancangan bisnis butik ini diseleksi 

sedemikian rupa untuk memperoleh pruduk yang benar-benar memenuhi standart  

kualitas maksimum.  Oleh karena itu, penggunaan mesin dipilih yang mempunyai 

efisiensi kerja yang sangat baik.  Mesin-mesin yang digunakan juga disesuaikan 

dengan rencana tipe produk yang akan dihasilkan. 

Mesin yang digunakan berbeda-beda jenisnya, baik itu untuk proses cutting, 

sewing maupun finishing.  Setiap jenis mesin yang digunakan diseleksi dari tipe 

mesin yang mempunyai efisiensi yagn sama untuk menjaga kestabilan dari 

kontinuitas dan kualitas produk yang dihasilkan.  Macam-macam mesin produksi 

yang digunakan antara lain sebagai berikut. 

 
1. Pattern making machine 

Pembuatan disain 

Pembuatan pola 

Pemotongan kain 

Penjahitan 

Pengerjaan akhir 
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Pembuatan pola merupakan awal proses dalam produksi industri garmen.  

Teknik grading dan pengukuran yang akurat sangat menetukan hasil pola yang 

ditargertkan.  Teknik pembuatan pola pada garmen ini menggunakan software “ 

Patten Making 6,0 dan Macrogen 3,0”.  Penggunaan software ini ditargetkan 

dapat meningkatkan kualitas pola yang dihasilkan sehingga dapat mengurangi 

tigkat kesalahan pengukuran. 

 

Gambar 4. Pattern maker machine 

 
2. Cutting machine 

Cutting machine (mesin pemotong) merupakan mesin yang digunakan untuk 

melakukan pemotongan terhadap kain yang akan dibuat menjadi pakaian. Mesin 

ini digunakan dalam industri garment karena pertimbangan efisiensi. 

 

 

Gambar 5. Cutting machine 

 
3. Fussing machine 

Mesin fussing digunakan untuk memberi efek panas dan tekana antara interlining 

dengan kain sehingga melekat antara satu dengan lainnya.  Kontrol panas 
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tekana yang diberikan pada kain dan interlining harus mengikuti standart setting 

agar tidak merusak kain atau interlining.   

 

 

Gambar 6. Fusing machine 

 
4. Automatic spreadig machine 

Mesin ini digunakan untuk menggelar kain di atas meja yang panjangnya 

disesuaikan dengan ukuran pola.   

 
5. Meja pembuat gambar (Table patern) 

Meja ini digunakan untuk memperbaiki potongan-otongan kain yang belum 

selesai dengan pola yang telah ditentukan. 

 
6. Band knife mechine 

Mesin ini digunakan untuk merapikan potongan-potongan kain yang sulit 

dilakukan pada saat proses cutting.  Mesin ini juga digunakan unuk memotong 

interlining. 

  
7. Sewing mesin 

Proses produksi pada seksi sewing adalah menggabungkan potongan-potongan 

kain pola dari seksi cutting menjadi satu sehinga dapat menjadi suatu produk.  

Setiap penggabungan ptongan kain pola, harus menggunakan jenis mesin yang 

sesuai dengan fungsinya, karen setiap jenis mesin memberikan karakteristik hasil 

jahitan yang berbeda kualitasnya.  Untuk memperoleh produk dengan kualitas 



 37 

jahitan yang baik maka pada perancangan pabrik garmen ini telah ditentukan 

jenis mesin yang sesuai dengan target produk.  

○ Mesin jahit dengan satu jarum (singel needlee sewing machine) 

Mesin jahit ini hanya dipergunakan untuk menyambung, menindas da jahitan 

luar. Untuk setiap mesin dilengkapi alat yang dapat untuk merubah jumlah 

jahitan per inci, dengan cara memutar knop penunjuk jumlah jahitan per inci 

ke kiri tau ke kanan sesuai dengan angka yang telah tertulis.  Jika penunjuk 

angka kecil maka stich per inci semakin tinggi.  Pemakaian jumlah stich per 

inci tergantung jenis kain yang diproses.  Pada produk ini  menggunakan 10 

sampai 12 stich per inci.  Adapun untuk jarum jahit yang dipergunakan juga 

dikategorikan dengan pemberian nomor jarum.  Pemakaian nomor jarum ini 

disesuaikan dengan kain yang dijahit.  Untuk bahan yang tipis digunakan no 

jarum DB 8-11.  Dasar penomoran ini ditinjau dari diameter kepala jarum.   

 
○ Mesin jahit dengan dua jarum  

Mesin ini menggunakan dua buah jarum  yang fungsinya untuk proses tindas 

dan dapat pula untuk membuat hiasan jahitan.  Mesin jahit dua jarum dibagi 

menjadi 2 tipe, yaitu jarum tetap dan jarum bergerak.  Berdasarkan cara 

pemakaiannya untuk jarum tetap hanya dipergunakan untuk jahitan lurus.   

 

 

Gambar 7. Sewing machine 

 
○ Mesin obras 
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Mesin obras adalah mesin yang menggunakan dua jarum atas dan bawah 

sekaligus terpasang pisau yang terletak pada sampig kiri dari sepatu bagian 

bawah.  Mesin ini berfungsi untuk membentuk ikatan pada tepi kain dan 

memotong sisanya sekaligus agar pinggir kain yang diobras menjadi lebih 

kuat. 

 
○ Mesin lubang kancing (button hole machine) 

Mesin ini berfungsi untuk membentuk rumah kancing dengan cara 

memberikan jahitan pada bagian samping kanan dan kiri dari lubang dengna 

jahitan berkisar 18-20 jahitan per inci. Adapun ukuran panjangnya bervariasi 

antara 0.25 inci sampai 1,25 inci. Mengenai lebar jahitan juga mempuyai 

ukuran lebar yang berbeda, yaitu berukuran 0,4mm sampau dengan 2 mm.  

Pada ujung bagian atas dan bawah dijahit agak tebal yang fingsinya sebagai 

pengunci di awal dan akhir jahitan, tebal tipisnya disesuaikan dengan lebar 

jahitan lubang.   

 
○ Mesin pasang kancing (button stich)  

Fungsi mesin ini adalah untuk memasang kacing secara otomatis.  Kancing 

yang dipasang dapat dalam posisi berdiri (kanding mirig atau ormal).  Adapun 

untuk kancing berdiri hanya satu lubang kancing, sedangkan untuk kencing 

normal ada yang berlubang dua juga empat.  Mesin ini dilengkapi dengnan 

alat penyetel jumlah lubang kancing.   

 
8. Finishing Machine 

Proses finising merupakan tahap penyempurnaan akhir pada pembuatan produk.  

Proses finising meliputi ironing dan packing . Ironing proses  merupakan tahap 

penyetrikaan produk yang telah selesai dijahit oleh bagian sewing. Alat setrika 

yang digunakan sesuai dengan karakter kain sehingga tidak merusak sifat kain. 
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Pada perencanaan pabrik ini menggunakan mesin setrika uap. Untuk proses 

packing dilakukan secara manual. 

 

 

 
Gambar 8. Finishing machine 
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BAB V 

PERANCANGAN DISPLAI SHOWROOM  BUTIK 

 

 
Hal yang terkadang masih terlewatkan dalam bisnis butik adalah penataan displai 

butik. Padahal peran dispai ini sungguh penting karena dapat menarik dan membuat 

konsumen nyaman berada di butik kita. Apalagi jika workshop untuk produksi dan 

showroom untuk memamerkan berbagai produk fesyen berada dalam satu tempat. 

Kebanyakan bahan dan produk setengah jadi yang ada seharusnya ada di workshop 

ikut dipamerkan di showroom. Oleh karenanya kita akan membahas permasalahan 

displai ini pada bab ini.  

 

A.  Displai Showroom 

Tidak banyak dari kita yang menyadari bahwa sebenarnya showroom ini sangat 

penting bagi bisnis dan bahkan merupakan salah satu alat pemasaran yang sangat 

menentukan. Karena produk fesyen dipamerkan di showroom ini, bahkan aktivitas 

transaksi berada di showroom ini. Oleh karenanya showroom harus memberikan 

kenyamanan bagi pelanggan sehingga ketika masuk ke showroom butik serasa 

berada di rumah sendiri. Disamping itu displai butik juga harus informatif. Pada 

prinsipnya suatu displai butik yang bagus haruslah dapat menarik pelanggan; 

mempromosikan produk fesyen yang ditawarkan; menunjukkan produk fesyen yang 

ditawarkan; dan dapat berfungsi sebagai alat pemasaran. 

 
B.  Showroom 

Showroom merupakan alat pemasaran yang dapat digunakan untuk 

mengorganisasi hal-hal yang ada di dalam showroom seperti produk fesyen, 

aksesoris, dan kain; bahkan juga kantor untuk butik itu sendiri. Oleh karenanya 

showroom butik haruslah terlihat sebagaimana toko fesyen yang modern, dengan 
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pencahayaan yang bagus, sangat fungsional dan mempunyai pengelolaan 

showroom yang baik.  

Showroom butik akan menarik dan memikat pelanggan karena berbagai sebab, 

diantaranya: 

- karena modernitas dan fungsionalitas dari showroom, 

- mempunyai displai yang baik tanpa adanya rak dan hanger yang berlebih, 

- mempunyai cukup ruang untuk berlalu lalang sehingga menikmati koleksi fesyen 

yang ada dengan nyaman. 

Hal yang perlu diperhatikan adalah menampilkan terlalu banyak style terkadang 

malah memberikan efek yang negatif. Oleh karenanya, yang ditampilkan dalam 

hanger hanyalah contoh saja, sementara item yang lain dapat diletakkan pada rak 

terbuka atau rak penyimpanan yang tertutup.  

 

 

 

(a) 

 

 

(b) 

 
Gambar 9. Displai Interior Showroom Butik 

 
Pencahayaan yang spesial dalam showroom akan memberikan efek yang 

maksimal pada displai showroom dan koleksi yang ada. Sebuah showroom butik 

bukan hanya sebatas toko fesyen. Butik yang dikelola oleh seorang disainer tentunya 

akan mempunyai bisnis proses memproduksi item fesyen sesuai dengan pesanan 
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pelanggan. Oleh karenanya showroom secara fungsional juga harus dapat berfungsi 

sebagai tempat untuk pertemuan dan bekerja antara seorang disainer dengan 

pelanggan yang memberikan order ditengah-tengah suasana toko fesyen. Untuk 

keperluan ganda tersebut, maka pencahayaan showroom butik harus dapat 

menjamin bahwa seisi ruangan disinari cahaya lampu. Karena pencahayaan yang 

kurang sangat tidak ergonomis dan dapat mengakibatkan pelanggan tidak nyaman 

dalam penglihatannya. Untuk beberapa koleksi unggulan dapat disediakan spot 

lights untuk memberikan penekanan adanya koleksi unggulan tersebut. Lampu 

gantung dapat dipertimbangkan untuk dipasang diatas meja dimana disainer 

menerima pelanggan yang akan memesan fesyen dengan disain yang khusus.   

 
 

 

 

 
Gambar 10. Pencahayaan Showroom Butik 

 
Butik yang dikelola oleh seorang disainer fesyen dan bukan hanya sekedar butik 

untuk perdagangan tentunya akan menerima order fesyen yang khusus dari 

pelanggan. Untuk keperluan tersebut, maka butik ini memerlukan meja dan kursi 

sehingga baik disainer dan pelanggan dapat bekerja dengan baik dan nyaman. 

Sedikit berbeda dengan butik yang hanya untuk perdagangan, keperluan meja dan 

kursi tidak terlalu diperlukan. Hal yang perlu diperhatikan dalam penataan dan 

pemilihan meja dan kursi adalah sebagai berikut 
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- Pilih meja yang tidak terlalu besar dan kecil. Perkirakanlah meja yang cukup untuk 

bekerja bagi seorang disainer dan dua atau tiga pelanggan.  

- Tempatkan kursi sejumlah keperluan saja, misalnya sebanyak 3 kursi saja untuk 

seorang disainer dan dua pelanggan. Sehingga ruang kosong untuk berlalu lalang 

pelanggan masih luas. 

- Meskipun kursi yang ditempatkan sejumlah yang diperlukan saja, namun tetap 

sediakan kursi cadangan bilamana diperlukan. 

- Pilihlah meja dan kursi yang mudah dibersihkan. Terutama pada kursi, kursi 

modern plastik atau kayu lebih mudah merawat dan membersihkan daripada kursi 

kain. 

 
 

 
(a) 

 

 
(b) 

 
Gambar 11. Penataan meja kursi disainer dan pelanggan 

 
Penataan showroom butik merupakan hal yang membutuhkan sentuhan seni dan 

kadang berkaitan dengan selera penata atau pemiliknya. Namun hal yang perlu 

diperhatikan dalam prinsip perancangan dan penataan showroom adalah membuat 

pelanggan dari masuk hingga keluar butik lagi merasa terkesima dan nyaman hingga 

mengatakan “whow”. Jika pelanggan telah merasakan hal itu maka kita telah 

membuat langkah besar yang akan memberikan efek positif dalam bisnis kita. 

Disamping itu, pelanggan akan merasa nyaman dan yakin untuk melakukan 
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transaksi di butik kita karena mereka kadang menilai profesionalitas kerja kita dari 

profesionalitas hal lain seperti profesionalitas dalam menata showroom. 

Untuk dapat menata showroom butik kita dengan baik, maka kita harus 

menempatkan satu karyawan yang memang bertanggung jawab atas showroom. 

Karakteristik karyawan yang kita tempatkan haruslah mempunyai hal-hal berikut: 

- pengetahuan dan ketrampilan melayani pelanggan dalam penjualan produk 

fesyen. 

- pengetahuan produk busana butik kita, 

- pengetahuan dan selera warna yang baik, 

- ketrampilan yang sistematis dalam menerima order, 

- tanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan kerapian showroom, 

- pengetahuan dan ketrampilan komputer untuk merekam data secara berbasis 

komputer, 

Data fesyen dan kain direkam dalam komputer bertujuan supaya karyawan butik 

dapat dengan cepat mengakses data tentang produk fesyen atau kain dengan cepat 

ketika menjawab pertanyaan dari pelanggan. Data yang direkam terdiri atas: 

- Nomor produk busana 

- Gambaran singkat tentang style produk busana 

- Kualitas kain dan komponen penyusunnya 

- Ukuran 

- Harga 

Data diatas biasanya juga terdapat pada hangtag atau swingtag yang 

ditempelkan pada produk fesyen yang dijual. 

Untuk melengkapi dan mempercantik showroom butik kita, maka kita dapat 

menambahkan beberapa alat dan faslitas seperti: 

- kaca dinding 

- boneka (mannequin) sesuai dengan produk fesyen kita 
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- modern atau etnik tea/coffee set untuk menjamu pelanggan kita mengingat butik 

kita juga menerima pesanan fesyen dan bukan hanya sekedar menjual suatu 

produk fesyen. 

Jadi, dengan adanya fasilitas yang mendukung kebutuhan pelanggan dan displai 

interior showroom yang rapi, bersih, serta cantik, maka pelanggan merasa nyaman 

dan yakin untuk membelanjakan uangnya di butik kita. Bahkan pelanggan merasa 

mendapat sesuatu yang lebih dari harapannya karena mendapatkan pelayanan yang 

prima.  
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BAB VI 

PERANCANGAN PEMASARAN BISNIS BUTIK 

 

 
Pemasaran merupakan salah satu hal terpenting dalam bisnis. Produk yang 

berupa barang maupun jasa akan sampai ke tangan konsumen karena peran dari 

pemasaran. Adam Smith bahkan mengatakan bahwa akhir dari suatu produksi 

adalah konsumsi. Fungsi pemasaran sangat dominan dalam menyampaikan hasil 

produksi untuk dapat dikonsumsi pelanggan. Pemasaran merupakan hal yang jauh 

lebih penting dari sekadar modal. Modal dapat dipinjam, sedangkan pasar harus 

digeluti. Dalam bab ini kita akan membahas pokok-pokok dalam pemasaran yang 

secara praktis dapat diterapkan dalam bisnis butik. 

 
A.  Pengertian Pemasaran 

The American Marketing Association memberi pengertian pemasaran sebagai 

proses perencanaan, dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi, dan 

distribusi gagasan, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang 

memuaskan sasaran perseorangan dan organisasi (Kasali, 2010). Dari pengertian 

tersebut, kita dapat menarik informasi bahwa di dalam pemasaran terdiri atas aspek 

strategis (perencanaan) dan operasional (pelaksanaan). Produk yang dipasarkan 

mulai barang, jasa hingga gagasan. Jadi tidak hanya sebatas barang fisik saja. 

Demikian juga dengan sasaran pemasaran yang terdiri dari individu dan organisasi.  

Hal yang perlu dicermati adalah pemasaran bukanlah sekadar perluasan dari 

fungsi penjualan. Drucker (1954) menyatakan bahwa pemasaran sama sekali bukan 

suatu aktivitas yang khusus, tetapi pemasaran merupakan keseluruhan aktivitas 

bisnis yang dilihat dari sudut pandang sasaran akhir yang dibidik, yaitu pelanggan. 

Sementara Salim (2010) menyatakan bahwa pemasaran adalah bagaimana 

menemukan cara berkomunikasi dengan pasar sehingga produk dan jasa yang 
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ditawarkan oleh para penjual akan jauh lebih efektif dan efisien. Pemasaran adalah 

cara mendidik pasara akan nilai-nilai manfaat dari produk dan jasa yang ditawarkan 

sehinga penjualan yang dilakukan tidak hanya menekankan pada harga semata. 

Aspek pasar dan pemasaran merupakan aspek pertama dalam Analisis 

Kelayakan Usaha (Agus Mansur: 2000). Pada aspek ini terdiri dari: Perkiraan 

Permintaan dan Penawaran Produk (Market Potential); Pangsa Pasar (Maket 

Share); Bauran Pemasaran (Marketing Mix), strategi pemasaran dan strategi 

segmentasi pasar.  

 
B.  Perkiraan Permintaan dan Penawaran Produk (Market Potential) 

Untuk mengetahui apakah suatu usaha yang diusulkan telah layak dari sisi 

pasar, maka terlebih dahulu diperkirakan besarnya permintaan pasar akan produk 

usaha (market potential). Perkiraan ini dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. 

Disamping analisis permintaan, hal lain yang perlu dikaji adalah besarnya penawaran 

dengan analisis ekonomi dan industri secara makro. Apabila terdapat suatu kondisi 

bahwa permintaan memiliki kecenderungan tidak atau belum mampu terpenuhi oleh 

penawaran yang ada, maka ada peluang untuk usulan usaha.  

Analisis detail tentang prosentase yang akan dipenuhi oleh usaha yang diusulkan 

(market share) adalah dengan melakukan perkiraan market share dan perkiraan 

kapasitas usaha. Dalam hal ini metode peramalan (forecasting) sangat diperlukan 

untuk melakukan analisis ini.  

 
Metode Peramalan (Forecasting)  

Peramalan merupakan suatu fungsi bisnis yang berusaha memperkirakan 

penjualan dan penggunaan produk sehingga produk-produk tersebut dapat dibuat 

dalam jumlah yang tepat. Dengan demikian peramalan merupakan perkiraan tingkat 

permintaan suatu produk untuk periode yang akan datang. Peramalan disini 

dimaksudkan untuk memperkirakan sesuatu pada waktu yang akan datang 

berdasarkan data penjualan masa lampau yang dianalisis dengan cara tertentu (Hari 
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Purnomo, 2003:51). Data masa lampau dapat memberikan pola pergerakan atau 

pertumbuhan permintaan pasar. 

Dalam peramalan, terjadinya perubahan-perubahan penjualan harus senantiasa 

dievaluasi, karena dapat menimbulkan perubahan volume penjualan. Secara garis 

besar terdapat tiga macam pengaruh yang dapat mengakibatkan fluktuasi penjualan, 

yaitu: 

1. Pengaruh tren jangka panjang. Pengaruh tren jangka panjang menunjukkan 

perkembangan perusahaan dalam penjualannya. Perkembangan tersebut dapat 

positif (growth) ataupun negatif (decline). 

2. Pengaruh musiman. Musiman merupakan permintaan tertentu yang terjadi setiap 

periode tertentu. Pengaruh musiman akan menyebabkan adanya fluktuasi 

penjualan dalam satu tahun dan membentuk pola penjualan musiman. Contoh, 

setiap tahun ajaran baru tingkat permintaan atau penjualan tekstil dan seragam 

sekolah mengalami peningkatan. 

3. Pengaruh cycles (konjungtur). Pengaruh ini merupakan akibat fluktuasi 

perekonomian jangka panjang. Pengaruh cycles merupakan pengaruh yang 

paling sulit ditentukan jika rentangan waktu tidak diketahui atau akibat siklus tidak 

dapat ditentukan. 

Peramalan dapat didasarkan atas bermacam-macam cara. Adapun metode yang 

dapat digunakan untuk melakukan peramalan antara lain: Regresi Linier, Single 

Moving Average, Single Exponential Smoothing. 

 
a. Regresi Linier 

Regresi Linier merupakan prosedur statistikal yang paling banyak digunakan 

sebagai metode peramalan karena relatif lebih mudah dipahami dan hasil 

peramalan yang akurat dalam berbagai situasi. Dalam metode Regresi Linier, 



 50 

pola hubungan antara suatu variabel yang mempengaruhi dapat dinyatakan 

dengan suatu garis lurus. Persamaan Regresi Linier adalah sebagai berikut: 

 

! 

y = a + bx

a =
y " b x##
n

b =
n xy " x y###
n x

2# " x#( )
2

 

 

Dengan:   

Y = Ft = besarnya nilai yang diramalkan/variabel tidak bebas 

a = nilai tren pada periode dasar 

b = tingkat perkembangan nilai yang diramal 

x = unit tahun (unit periode lain) yang dihitung dari periode dasar/variabel bebas 

 

Contoh.  

Selaku manajer butik, Anda ingin melakukan peramalan tingkat permintaan jaket 

Anda pada tahun 2011. Adapun data masa lampau untuk tingkat permintaan 

jaket adalah (dalam ribuan pcs): 

Tahun (1) 2001 = 45 pcs  Tahun (6) 2006 = 60 pcs 

 Tahun (2) 2002 = 35 pcs  Tahun (7) 2007 = 30 pcs 

Tahun (3) 2003 = 30 pcs  Tahun (8) 2008 = 45 pcs 

Tahun (4) 2004 = 50 pcs  Tahun (9) 2009 = 55 pcs 

Tahun (5) 2005 = 40 pcs  Tahun (10) 2010 = 65 pcs 
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Tabel 1. Rekapitulasi permintaan jaket dan perhitungan dengan metode Regresi 

Linier 

Periode 

(x) 

Permintaan 

(y) 
X2 x.y 

1 45 1 45 

2 35 4 70 

3 30 9 90 

4 50 16 200 

5 40 25 200 

6 60 36 360 

7 30 49 210 

8 45 84 360 

9 55 81 495 

10 65 100 650 

Σx = 455 Σy = 55 ΣX2 = 385 Σ x.y = 2680 

  

 b=102680-455(55)10385-(55)2=2,15 

 a=55-2,15 45510=33,675 

 

Dengan menggunakan metode Regresi Linier dapat diketahui tingkat permintaan 

jaket pada tahun 2011 adalah: 

y11 = F11 = a + bx = 33,675 + 2,15 (11)  = 57,325 pcs (dalam ribuan) 

    atau  = 57.325 pcs  

jika ingin mengetahui tingkat permintaan jaket pada tahun 2009 maka  

y12 = F12 = a + bx = 33,675 + 2,15 (12)  = 59,325 pcs 

dan demikian seterusnya jika melakukan peramalan permintaan untuk tahun 

berikutnya. 
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b. Single Moving Average (Metode Rata-rata Bergerak Tunggal) 

Metode Single Moving Average merupakan metode yang mudah 

penghitungannya. Tujuan utama dari penggunaan metode ini adalah untuk 

menghilangkan atau mengurangi acakan (randomness) dalam deret waktu. 

Metode Single Moving Average mula-mula memisahkan unsur tren siklus dari 

data dengan menghitung rata-rata bergerak yang jumlah unsurnya sama dengan 

panjang musiman. Nilai rata-rata baru dapat dihitung dengan membuang nilai 

observasi yang paling lama dan memasukkan nilai observasi baru. Rata-rata 

berggerak inilah yang kemudian dijadikan ramalan untuk periode yang akan 

datang. Adapun pendekatan yang dapat digunakan adalah: 

 

! 

F
t+1 =

Xi

t
"  

 
 Dimana:  

Ft+1 = peramalan pada periode t+1 

  X1 = nilai aktual 

  t = jumlah observasi rata-rata bergerak 

 

Contoh: Selaku manajer butik, Anda ingin melakukan peramalan tingkat 

permintaan jaket Anda pada tahun 2012. Adapun data masa lampau untuk 

tingkat permintaan jaket adalah (dalam ribuan pcs): 

 Tahun (1) 2000 = 386 pcs  Tahun (2) 2001 = 340 pcs   

Tahun (3) 2002 = 390 pcs  Tahun (4) 2003 = 368 pcs   

Tahun (5) 2004 = 425 pcs  Tahun (6) 2005 = 440 pcs   

Tahun (7) 2006 = 410 pcs  Tahun (8) 2007 = 466 pcs 

Tahun (9) 2008 = 330 pcs  Tahun (10) 2009 = 350 pcs 

Tahun (11) 2010 = 375 pcs  Tahun (12) 2011 = 380 pcs 
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Tabel 2. Rekapitulasi permintaan jaket dan perhitungan dengan metode Single 

Moving Average 

Periode 

(tahun) 
Data permintaan 

Rata-rata 

bergerak tiga 

bulanan 

Rata-rata 

bergerak lima 

bulanan 

1 386   

2 340   

3 390   

4 368 F13=372  

5 425 F14=366  

6 440 F15=394,3 F13=381,8 

7 410 F16= 411 F14=392,6 

8 466 F17= 425 F15=406,6 

9 330 F18= 438,7 F16= 421,8 

10 350 F19= 402 F17= 414,2 

11 375 F20= 382 F18= 399,2 

12 380 F21= 351,7 F19= 386,2 

 

Jika menggunakan rata-rata bergerak tiga bulanan maka cara penghitungan 

untuk periode 13 (tahun 2012) adalah; 

 
 F13 = (386+340+390) : 3 = 372 

Jika ingin melakukan peramalan pada periode 14 (tahun 13 maka data yang 

digunakan untuk melakukan rata-rata bergerak dari periode kedua sampai 

keempat, yaitu: 

 
 F14 = (340+390+368) : 3 = 366 

dan demikian seterusnya jika melakukan peramalan permintaan untuk periode 

berikutnya. 

Apabila menggunakan rata-rata bergerak lima bulanan maka cara penghitungan 

untuk periode 13 dan 14 (tahun 2012, 2013) adalah dengan cara merata-rata 

lima data, yaitu: 
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 F13 = (386+340+390+368+425) : 5 = 381,8 

 F14 = (340+390+368+425+440) : 5 = 392,6 

dan demikian seterusnya jika melakukan peramalan permintaan untuk periode 

berikutnya. 

 

c. Single Exponential Smoothing (Pemulusan Eksponensial Tunggal) 

Metode ini menunjukkan adanya karakteristik dari pemulusan data dengan 

menambahkan suatu faktor yang sering disebut dengan konstanta pemulusan 

(smoothing constant) dengan simbol alpha (α). Pemulusan eksponensial salam 

bentuk sederhana tidak memperhitungkan pengaruh tren sehingga nilai α sangat 

kecil dan dapat dihilangkan. Nilai α rendah cocok pada permintaan produk yang 

stabil (tanpa tren atau variasi siklikal). Sedangkan nilai α tinggi untuk perubahan-

perubahan yang sesungguhnya cenderung terjadi karena lebih tanggap terhadap 

permintaan yang fluktuatif. Nilai α tinggi ini digunakan pada analisis data pada 

pengenalan produk baru, kampanye promosi, antisipasi terhadap resesi, dan 

juga sesuai bagi industri pakaian jadi yang memerlukan tanggapan yang cepat. 

Metode Single Exponential Smoothing ini dapat didekati dengan rumus: 

 
 Ft+1= α Xt+(1- α)Ft 

dimana: Xt = nilai aktual terbaru 

   Ft = peramalan terakhir 

   Ft+1 = peramalan untuk periode yang akan datang 

   α = konstanta pemulusan 

 

Contoh.  

Selaku manajer butik, Anda ingin melakukan peramalan tingkat permintaan jaket 

Anda pada bulan Januari dan Februari 2012. Adapun data masa lampau untuk 

tingkat permintaan jaket adalah (dalam ribuan pcs): 
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 Bulan (1) = 386 pcs  Bulan (7) = 410 pcs 

 Bulan (2) = 340 pcs  Bulan (8) = 466 pcs 

Bulan (3) = 390 pcs  Bulan (9) = 330 pcs 

Bulan (4) = 368 pcs  Bulan (10) = 350 pcs 

Bulan (5) = 425 pcs  Bulan (11) = 375 pcs 

 Bulan (6) = 440 pcs  Bulan (12) = 380 pcs 

 

Tabel 3. Rekapitulasi permintaan jaket dan perhitungan dengan metode Single 

Exponential Smoothing 

Periode 

(bulan) 

Data 

permintaan 

Nilai ramalan dengan konstanta 

pemulusan α=0,2 

Januari  386  

Februari 340 F13= 0,2(386)+(1-0,2)(386) = 386 

Maret 390 F14= 0,2(340)+(1-0,2)(386) = 376,8 

April 368 F15= 0,2(390)+(1-0,2)(376,8) = 379,44 

Mei 425 F16= 0,2(368)+(1-0,2)(379,44) = 377,152 

Juni 440 F17= 386,722 

Juli 410 F18= 397,377 

Agustus 466 F19= 399,901 

September 330 F20= 413,121 

Oktober 350 F21= 396,497 

November 375 F22= 387,197 

Desember  380 F23= 384,758 

 

Jadi dari peramalan dengan menggunakan metode Single Exponential 

Smoothing dapat diketahui bahwa tingkat permintaan jaket pada Januari 2008 

adalah sebanyak 386.000 pcs, dan pada Februari 2008 sebesar 376.800 pcs.  
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C.  Pencapaian Target Market Share 

Untuk mencapai target market share seperti yang telah diperkirakan, perlu 

adanya perencanaan yang baik dari manajemen pemasaran. Langkah-langkah 

perencanaan manajemen perusahaan meliputi: 

1. Membuat rencana pemasaran 

2. Menganalisis peluang pasar 

3. Memilih pasar sasaran 

4. Mengembangkan bauran pemasaran 

5. Mengelola usaha pemasaran 

 

D.  Analisis Persaingan 

Agar dapat menetapkan strategi pemasaran yang efektif, dalam analisis 

kelayakan usaha perlu juga mempelajari produk, harga, saluran distribusi, maupun 

promosi yang dilakukan para pesaing terdekat. Dengan cara ini pelaku usaha dapat 

menemukan bidang-bidang yang berpotensi untuk dijadikan keunggulan sekaligus 

mengetahui kelemahan pesaingnya sehingga dapat menyusun suatu strategi 

menyerang atau bertahan terhadap para pesaingnya.  

Kotler memberikan beberapa langkah yang dapat digunakan untuk melakukan 

analisis pesaing, yaitu: 

1. Mengidentifikasikan pesaing 

Beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengidentifikasikan perusahaan lain 

sebagai pesaing antara lain: 

 Perusahaan menawarkan produk maupun harga yang sama kepada 

pelanggan 

 Perusahaan yang membuat produk atau kelas produk yang sama 

 Perusahaan yang membuat produk dan memasok layanan yang sama 

 Perusahaan yang merebut uang dari konsumen yang sama 
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2. Menentukan sasaran pesaing 

Sasaran pesaing adalah prioritas orientasi atau tujuan usaha dari pesaing. 

Sasaran ini dapat berupa  memaksimalkan laba (profit oriented), memuaskan 

pelanggan, kualitas, pelayanan, teknologi, atau bahkan citra di masyarakat 

(prestige). 

3. Mengidentifikasikan strategi pesaing 

Semakin mirip strategi suatu perusahaan dengan perusahaan lain, maka 

semakin ketat persiangan diantara mereka. Pesaing pada umumnya dapat 

digolongkan menjadi beberapa kelompok yang setiap kelompok mempunyai 

starategi yang serupa. Kelompok ini disebut dengan kelompok strategis. 

Persaingan terjadi diantara kelompok stategis, tetapi yang lebih ketat terjadi 

diantara kelompok strategis yang sama. Identifikasi strategi pesaing meliputi 

kualitas, ciri, ragam produk, layanan, kebijakan harga, distribusi, pemasaran, dan 

lainnya. 

4. Menilai kekuatan dan kelemahan pesaing 

Tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui apakah pesaing menjalankan 

stratgei dalam mencapai tujuan mereka. Hal ini tergantung pada kemampuan 

masing-masing pesaing. Biasanya kekuatan dan kelemahan pesaing dapat 

diketahui dengan mudah dari data sekunder, pengalaman pribadi, ataupun isu. 

Tetapi sebaiknya dilakukan riset pemasaran pada pelanggan, pemasok, ataupun 

dealer.  

5. Mengestimasikan pola reaksi pesaing 

Estimasi pola reaksi pesaing ini diperlukan untuk mengantisipasi bagaimana 

pesaing akan bertindak atau bereaksi terhadap pesaing lainnya. Strategi, 

sasaran, program, kekuatan dan kelemahan pesaing dapat digunakan sebagai 

indikatornya. Reaksi pesaing ini dapat secara cepat, lambat, atuapun bahkan 

tidak bereaksi. 

 



 58 

6. Memilih pesaing 

Setelah menentukan pesaing utama melalui keputusan sebelumnya mengenai 

sasaran pelanggan, strategi pemasaran, dan bauran pemasaran, maka langkah 

selanjutnya adalah memutuskan pesaing mana yang harus diserang. Pesaing 

yang harus diserang dapat dibagi menjadi:  

 Pesaing kuat dan lemah 

Menyerang pesaing lemah akan menghasilkan manfaat yang sedikit 

meskipun pengorbanannya juga sedikit. Sedangkan menyerang pesaing yang 

kuat akan mengeluarkan pengorbanan yang besar, tetapi dapat membuahkan 

hasil yang besar pula. 

 Pesaing dekat dan jauh 

Pesaing dekat adlah pesaing yang saling mirip. Jika menyaingi pesaing dekat 

dan menang, maka akan neresiko kalah bersaing dengan pesaing jauh yang 

mulai mendekat. Apalagi kalau pesaing-pesaing tersebut lebih besar. 

 Pesaing “berperilaku baik” dan “pengacau” 

Pesaing pengacau sering melanggar ketentuan, seperti membeli market 

share, tidak berusaha secara wajar, dan melakukan investasi yang melebihi 

kapasitas. Sedang pesaing berperilaku baik lebih menyukai industri yang 

sehat dan stabil, menetapkan harga yang wajar, memotivasi untuk 

meningkatkan diferensiasi, menerima tingkat market share dan keuntungan 

yang wajar.  

 
E.  Strategi Kompetitif  

Pada tahap ini pelaku merancang strategi pemasaran yang kompetitif, yaitu 

strategi yang akan memberikan kepada perusahaan atau produknya suatu 

keunggulan kompetitif, paling tidak dalam benak konsumen. Strategi kompetitif ini 

menurut Kotler dapat diklasifikasikan berdasarkan perannya dalam pasar sasaran, 

sebagi berikut:  
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1. Sebagai pemuka pasar 

Kebanyakan industri memiliki satu perusahaan yang diakui sebagai pemuka 

pasar. Perusahaan itu mempunyai market share terbesar, memimpin perubahan-

perubahan khususnya perubahan dalam bauran pemasaran, dan menjadi kiblat 

bagi perusahaan-perusahan lain dalam menyusun strategi persaingan. Untuk 

menjadi pemuka pasar (perusahaan yang dominan) harus memperhatikan tiga 

tindakan, yaitu: perusahaan harus menemukan jalan untuk memperbesar jumlah 

permintaan; perusahaan harus dapat melindungi market share-nya; dan 

perusahaan harus memperbesar market share-nya. 

2. Sebagai penantang pasar 

Penantang pasar ini dapat digolongkan sebagai perusahaan runner-up. 

Perusahaan yang termasuk didalam adalah perusahaan yang dapat menetapkan 

strategi kompetitif, misalnya menyerang pemuka maupun pesaingnya atau 

mengikuti para pesaing.  

3. Sebagai pemanut pasar 

Perusahaan runner-up tidak selalu menentang pemuka pasar, kadang hanya 

mengikuti pemuka pasar. Banyak manfaat yang dapat diterima oleh pemanut 

pasar, misalnya dalam pengembangan produk, dan perluasan saluran distribusi 

dimana pemuka pasar banyak menanggung biaya yang sangat besar. Pemanut 

pasar juga dapat belajar dari pemuka pasar untuk menyempurnakan produk dan 

stratei usahanya dengan investasi yang lebih kecil.  

4. Sebagai pelubuk/perelung pasar (market nicher) 

Biasanya terdapat relung-telung pasar yang tidak dimasuki oleh perusahaan 

besar. Relung pasar ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan kecail secara 

efektif. Kunci dalam ketrampilan melebuk pasar (niechemanship) adalah 

spesialisasi. Misalnya perusahaan mengkhususkan diri pada pasar, pelanggan, 

atau bagian dari bauran pemasaran.  
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F.  Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Perencanaan manajemen pemasaran dapat diimplemntasikan dalam strategi 

bauran pemasaran, yang terdiri dari empat komponen utama dan dikenal dengan 4P, 

yaitu Product, Price, Place dan Promotion. Namun ada juga yang menambahkan 

dengan 1P lagi yaitu Probe (penyelidikan). Berikut ini adalah pemaparan tentang 

strategi bauran pemasaran yang dapat ditempuh. 

 
Strategi Produk (Product) 

Produk adalah suatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan 

perhatian, untuk dibeli, digunakan, dikonsumsi, atau yang dapat memenuhi suatu 

keinginan atau kebutuhan. Wujud produk dapat terdiri dari barang-barang yang 

berbentuk fisik, ataupun dapat juga berbentuk jasa atau layanan. Sedangkan 

klasifikasi barang dapat dibedakan menjadi dua; yaitu: barangg konsumsi (barang 

yang dibeli oleh konsumen akhir untuk konsumsi pribadi), dan barang industri 

(barang yang dibeli untuk doilah kembali). 

Pengembangan suatu produk mengharuskan perusahaan menetapkan manfaat-

manfaat apa yang akan diberikan oleh produk tersebut. Manfaat-manfaat ini 

dikomunikasikan dan dipenuhi oleh atribut produk yang berwujud seperti mutu, ciri, 

dan disain. Mutu produk menunjukkan kemampuan suatu produk untuk menjalankan 

fungsinya. Ciri produk merupakan sarab kompetitif untuk membedakan produk 

perusahaan dengan produk pesaing. Sedangkan disain dapat menyumbangkan 

kegunaan atau manfaat produk serta coraknya. Jadi tidak hanya penampilan yang 

diperhatikan, namun produk yang mudah, aman, tidak mahal untuk digunakan, 

sederhana dan ekonomis dlaam produksi dan distribusinya. 

 
Merek, kemasan, dan label: 

Merek dapat menambah nilai produk, sehingga pemberian merek suatu produk 

menjadi isu penting dalam strategi produk. Ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi 

dalam menentukan nama sebuah merek, yaitu: 
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✔ Harus menunjukkan sesuatu tentang manfaat dan mutu produk 

✔ Harus dengan mudah dibedakan dengan produk lain 

✔ Harus dengan mudah diterjemahkan ke dalam bahasa asing 

✔ Dapat didaftarkan kepada badan hukum 

Kemasan merupakan kegiatan merancang dna memproduksi wadah-kemas atau 

pembungkus suatu produk. Kemasan dapat berfungsi sebagai pelindung produk, 

perkenalan akan produk baru, pernyataan atas mutu produk. 

Label mempunyai berbagai fungsi, diantaranya sebagai identifikasi produk atau 

merek. Label juga dapat menjelaskan tingkat mutu produk seperti A, B, C. Disamping 

itu juga berfungsi sebagai alat deskripsi yang berisi siapa yang membuat, dimana 

dan kapan pembuatan, isi, dan cara pemakaian serta perawatannya. 

 
Strategi Harga (Price) 

Harga adalah sejumlah nilai yang ditukarkan oleh konsumen dengan manfaat 

dari memiliki atau menggunakan produk atau jasa yang nilainya ditetapkan oleh 

pembeli dan penjual baik melalui tawar menawar atau ditetapkan oleh penjual untuk 

satu harga yang sama terhadap semua konsumen.  

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan harga, antara 

lain: 

✔ Faktor internal: 

○ Keputusan harga disesuaikan dengan sasaran pemasaran, seperti: untuk 

bertahan hisup, memaksimalkan laba jangka pendek, memaksimalkan 

pangsa pasar, atau kepemimpinan mutu produk. 

○ Keputusan harga disesuaikan dengan strategi marketing mix-nya.  

○ Keputusan harga atas dasar pertimbangan organisasi.  

✔ Faktor eksternal: 

○ Pengaruh pasar dan pemintaan konsumen 
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○ Faktor ekonomi makro, seperti tingkat inflasi, biaya bunga, resesi, kebijakan 

pemerintah. 

 
Strategi Distribusi (Place) 

Sebagian besar perodusen menggunakan perantara pemasaran untuk 

memasarkan produknya dengan cara membangun suatu saluran distribusi, yaitu 

sekelompok organisasi yang saling tergantung dalam keterlibatan pada proses yang 

memungkinkan suatu produk (barang/jasa) tersedia bagi penggunaan oleh 

konsumen atau industri.  

 
Strategi Promosi (Promotion) 

Pemasaran tidak hany berhubungan dengan produk, harga produk, dan 

pendistribusiannya, akan tetapi juga berhubungan dengan upaya 

mengkomunikasikan produk tersebut kepada masyarakat agar produk itu dikenal dan 

pada akhirnya dikonsumsi. Untuk mengkomunikasikan produk perlu disusun strategi 

yang sering disebut bauran promosi (promotion-mix) yang terdiri dari 4 komponen 

utama, yaitu: periklanan (adsvertising), promosi penjualan (sales promotion), 

hubungan masyarakat (public relation-publicity), dan penjualan perorangan (personal 

selling).  

 
G.  Strategi Pemasaran 

Strategi merupakan pedoman yang harus ada dalam pikiran dan menjadi 

landasan berpijak dalam bisnis kita. Strategi pada dasarnya adalah cara untuk 

mencapai tujuan. Nah, dalam mencapai tujuan tersebut, kita harus mengetahui posisi 

dimana kita berada dan apa tujuan yang akan kita capai. Strategi akan selalu 

bertolak pada dua titik itu, kemudian dalam strategi kita menetapkan cara untuk 

mencapai tujuan yang kita tuju. Dalam strategi pemasaran maka tugas kita adalah 

bagaimana membuat pelanggan kita mau kembali lagi dan melakukan repeat order 

bahkan memberikan rekomendasi pada temannya untuk bertransaksi di bisnis kita. 
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Hal tersebut dapat terjadi jika kita dapat memberikan pelayanan yang memuaskan 

pada pelanggan kita. Sehingga dalam konsepsi strategi pemasaran harus 

berorientasi pada kepuasan pelanggan (customer satisfaction). 

Konsep pemasaran menyatakan bahwa manusia akan merasa puas 

(persepsinya mengatakan bahwa dia puas) jika ia memperoleh nilai (value). Nilai ini 

dinamakan perceived value karena tidak mungkin secara pasti mengukur exact 

value. Disamping itu, seberapa besar value yang dirasakan setiap orang pada satu 

produk yang sama akan berbeda-beda. Namun secara umum kita dapat 

merasakannya. Sebagai ilustrasi, seorang konsumen akan kembali lagi kalau dia 

merasakan manfaat atau untung yang dia terima melebihi dari pada biaya-biaya 

yang dia keluarkan. Sehingga perceived value ini dapat diformulasikan sebagai 

berikut (Kasali, 2010). 

 

 

 

Dari formulasi tersebut, maka untuk dapat meningkatkan perceived value dapat 

ditempuh dengan tiga cara, yaitu: memperbesar perceived benefit; menekan 

perceived cost; dan memperbesar perceived benefit sekaligus menekan perceived 

cost.  

Perceived benefit dapat ditingkatkan dengan menyediakan produk yang 

berkualitas, adanya jaminan uang kembali sehingga konsumen merasa nyaman dan 

terjamin, servis yang bagus, pilihan yang menjawab kebutuhan, ketersediaan 

barang, fitur yang lengkap, desain yang mengena, rasa yang enak, suara yang 

bagus. Disamping itu dapat juga dengan memperhatikan aspek psikologis seperti 

merk yang dibangun terus menerus menjadi strong emotional brand, petugas yang 

ramah. Mari kita analisis, mengapa artis, kaum jetset dan ibu-ibu bersedia membeli 

kebaya dari seorang desainer terkemuka hingga belasan bahkan puluhan juta 

Perceived Value = Perceived Benefit – Perceived Cost 
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rupiah? Padahal di pasar atau department store juga tersedia kebaya sejenis dengan 

harga ratusan ribu saja. Benefit apa yang mereka terima? 

Perceived cost dapat ditekan dengan lokasi yang tepat, biaya produksi yang 

efisien sehingga kita dapat memasarkan dengan harga terjangkau. Hal lain yang 

perlu dipertimbangkan adalah konsumen tidak hanya mengeluarkan biaya dari harga 

yang dibayarkan saja, namun juga mengeluarkan biaya untuk perjalanan ke butik 

kita, waktu, tenaga, pikiran, emosi, meyakinkan keluarga. Oleh karenanya kita harus 

membantu konsumen untuk mengeluarkan biaya-biaya itu serendah mungkin.  

Terdapat beberapa strategi pemasaran yang dapat digunakan untuk mencapai 

keunggulan bersaing seperti Strategi Penetrasi Pasar, Strategi Pengembangan 

Pasar, Strategi Pengembangan Produk, dan Segmentasi Pasar. 

1. Strategi Penetrasi Pasar 

Strategi Penetrasi Pasar merupakan upaya meningkatkan penjualan dari produk 

yang sama (lama) dan dalam pasar yang sekarang (atau lokasi yang sekarang) 

melalui peningkatan usaha penjualan dan periklanan.   

2. Strategi Pengembangan Pasar 

Strategi Pengembangan Pasar merupakan upaya meningkatkan penjualan 

dengan memperkenalkan produk (barang/jasa) yang sama (lama) kepada pasar 

atau segmen yang baru. 

3. Strategi Pengembangan Produk 

Strategi Pengembangan Produk merupakan uapaya untuk meningkatkan 

penjualan dengan menambahkan produk (barang/jasa) baru pada pasar atau 

segmen yang sekarang. Produk baru ini dapat berupa pengembangan dari 

produk lama, namun dapat juga merupakan produk yang sama sekali baru.  

4. Segmentasi Pasar 

Segmentasi Pasar merupakan upaya untuk memilah pasar yang massal dengan 

membagi-bagi mereka ke dalam kelompok-kelompok yang lebih homogen. 

Dalam kata lain, segmentasi adalah pemetaan suatu pasar menjadi beberapa 
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kategori dengan menyatukan perilaku-perilaku yang serupa ke dalam sebuah 

segmen.  

 
H.  Strategi Segmentasi Pasar 

Pasar terdiri dari banyak sekali pembeli yang berbeda dalam beberapa hal, 

misalnya keinginan, kemampuan keuangan, lokasi, sikap pembelian dan praktek-

praktek pembeliannya dari perbedaan-perbedaan ini dapat dilakukan segmentasi 

pasar. Tidak ada cara tunggal dalam melakukan segmentasi pasar. Manajemen 

dapat melakukan perkombinasian dari beberapa variabel untuk mendapatkan suatu 

cara yang paling pas dalam segmentasi pasarnya.  

Beberapa variabel utama untuk mensegmentasikan pasar adalah variabel 

geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Komponen-komponen utama dari 

tiap variabel adalah sebagai berikut: 

1. Komponen geografis, seperti: bangsa, negara, propinsi, kabupaten/kota. 

2. Komponen demografis, seperti: usia dan tahap daur hidup, jenis kelamin, 

pendapatan, kombinasi dari bebrapa variabel. 

3. Komponen psikologis, seperti: kelas sosial, gaya hidup, kepribadian. 

4. Komponen perilaku, seperti: kesempatan, manfaat yang dicari, status pengguna, 

tingkat penggunaan, status kesetiaan, tahap kesiapan pembeli. 

Agar segmentasi dapat berguna, harus diperhatikan karakteristik berikut: 

- Dapat diukur. Besar pasar dan daya beli di segmen ini harus dapat diukr 

meskipun ada beberapa komponen/variabel yang sulit diukur sehingga jelas 

dalam pelaksanaannya.  

- Dapat terjangkau. Sejauhmana segmen ini secara efektif dapat dicapai dan 

dilayani, meskipun ada beberapa kelompok yang dulit dijangkau. 

- Besar. Seberapa besar segmen harus dijangkau agar dapat menguntungkan. 

- Dapat dilaksanakan. Sejauh mana program yang efektif itu dapat dilaksanakan 

untuk mengelola segmen ini. 
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Segmentasi (segmenting), sebagaimana telah dibahas sebelumnya, pada 

prinsipnya adalah sebuah strategi untuk membagi pasar atau mengelompokkan 

pasar ke dalam beberapa segmen. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan 

dalam melakukan segmentasi adalah segmennya harus dapat diukur, dapat 

dijangkau, cukup besar, cukup menguntungkan, dapat dibedakan, dan dapat 

dilaksanakan. Segmentasi pasar dapat dibagi menjadi lima kategori yaitu geografi, 

demografi, psikografi, behavioral, dan individual. 

Berikut ini gambaran segmentasi dari bisnis butik dengan memperhatikan lima 

kategori diatas. 

1. Geografis: pembagian pasar menjadi unit-unit geografis yang berbeda.  

 

 

 

 

2. Demografi: pembagian pasar atas faktor siapa yang akan membeli produk kita. 

Kategori demografi ini yang paling popular karena mudah dan dapat terdiri atas 

aspek usia, gender, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, penghasilan, 

pekerjaan, dan kelas sosial ekonomi. Dalam contoh kasus ini bisnis butik kita, 

aspek yang digunakan adalah: 

 

 

 

 

 

 

3. Psikografi: pembagian pasar atas faktor mengapa konsumen membeli produk 

kita. Kategori ini terdiri atas gaya hidup, kepribadian, atau nilai yang dianutnya.  

 

Dalam contoh kasus ini bisnis butik yang berada di Propinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Maka unit geografis dapat dibagi menjadi Kota 

Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul. 

- usia: balita, anak-anak, remaja, dewasa, usia lanjut 

- gender: pria dan perempuan 

- penghasilan: dibawah 1 juta, 1 juta hingga 3 juta, diatas 3 juta 

- pekerjaan: pelajar, mahasiswa, wiraswasta, pengusaha, rumah 

tangga, PNS, profesional 
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4. Behavioral: pembagian pasar atas faktor bagaimana konsumen membeli produk 

kita. Kategori ini akan terdiri atas pengetahuan, sikap, pemakaian, atau 

tanggapan mereka terhadap produk tertentu.  

 

 

 

 

5. Individual: pembagian pasar atas individu atau kumpulan individu yang berbeda 

satu sama lain. 

 
Setelah melakukan segmentasi maka tahapan selanjutnya adalah menentukan 

pilihan pasar atau yang dikenal dengan targeting. Targeting berarti memilih satu atau 

lebih segmen pasar yang akan dijadikan target pasar. Strategi ini dilakukan untuk 

menentukan kepada konsumen siapa saja produk butik akan kita pasarkan. Apakah 

produk butik kita tujukan kepada semua orang atau hanya pada sekelompok orang 

pada ceruk pasar tertentu saja. 

Gambaran targeting, target pasar yang dipilih dari hasil segmentasi untuk bisnis 

butik kita adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam contoh kasus ini bisnis butik kita, aspek yang digunakan adalah 

gaya hidup: sederhana, mewah, glamour. 

Dalam contoh kasus ini bisnis butik kita, aspek yang digunakan adalah 

pemakaian: pembelian item busana berdasar kesempatan pemakainnya 

seperti acara pesta, acara formal, acara non formal, acara adat. 

- aspek geografis: Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul 
- aspek usia: remaja, dewasa 

- aspek gender: perempuan  

- aspek penghasilan: 1 juta hingga 3 juta 

- aspek pekerjaan: pengusaha, profesional, PNS 

- aspek gaya hidup: sederhana, mewah 
- aspek pemakaian: acara pesta, formal, non formal 
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Strategi selanjutnya adalah positioning. Positioning (posisi) adalah upaya untuk 

mengkomunikasikan produk dan brand kita supaya masuk ke dalam benak 

konsumen. Positioning merupakan posisi yang ditempati suatu produk dalam pikiran 

pasar kita. Jadi, positioning ini merupakan strategi untuk membuat konsumen benar-

benat memiliki ikatan batin dengan kita dan produk kita. Brand positioning kita 

lakukan untuk mempermudah daya ingat konsumen agar mereka menempatkan 

merk kita dalam benak pikiran mereka, bahkan menjadi loyal karena kitalah yang 

pertama-tama disebut sebelum dan saat belanja.  

Berikut gambaran brand positioning butik kita dengan mempertimbangkan target 

pasar kita.  

 

 

 

 

 

 

 

BOUTIQUE   TOUTIQUE 

The Smart Boutique for The Elegant Person 
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BAB VII 

PERANCANGAN ORGANISASI BISNIS BUTIK 

 

 
Suatu bisnis yang telah dirancang secara matang tidak menghasilkan manfaat 

dan keuntungan jika bisnis tersebut tidak dilaksanakan. Dalam berbisnis tidak cukup 

dan tidak akan cukup hanya dengan perancangan bisnis. Melainkan harus ada aksi 

nyata menjalankan bisnis itu. Dalam bisnis, yang melaksanakan aksi-aksi bisnis itu 

tidak lain adalah semua sumber daya manusia yang ada di lingkungan bisnis itu 

seperti pemiliki, manajer, karyawan, dan operator. Oleh karena melibatkan banyak 

pihak maka diperlukan suatu organisasi yang mengatur tata kelola bisnis tersebut 

sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam bab ini akan kita 

diskusikan bagaimana merancang suatu organisasi bisnis butik.  

 
A.  Fungsi Organisasi 

Aspek manajemen usaha membahas perencanaan pengelolaan usaha dalam 

operasinya. Beberapa pertanyaan yang harus dijawab dalam aspek manajemen 

antara lain; apa jenis pekerjaan yang diperlukan untuk mengoperasikan usaha, 

persyaratan minimal untuk mengisi jabatan/pekerjaan tersebut, bentuk struktur 

organisasi yang digunakan, dan bagaimana memperoleh tanaga kerja untuk mengisi 

jabatan yang ada.  

 
Jenis pekerjaan yang diperlukan. 

Jenis pekerjaan yang diperlukan diidentifikasikan dengan suatu analisis deskripsi 

pekerjaan (job description) yang berisi keterangan tentang apa yang dilakukan dalam 

suatu pekerjaan (job). Dalam deskripsi pekerjaan biasanya akan memuat hal-hal 

berikut ini: 

– Identifikasi jabatan 

– Ringkasan jabatan 
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– Tugas yang dilaksanakan 

– Pengawasan yang diberikan dan diterima 

– Hubungan dengan jabatan lain 

– Bahan, alat, dan mesin yang digunakan 

 
Persyaratan minimal yang diperlukan untuk memangku jabatan kunci. 

Persyaratan minimal yang diperlukan sekurang-kurangnya meliputi: 

– Pendidikan formal    - Jenis kelamin 

– Kecerdasan minimal    - Usia 

– Ketrampilan (Skill)    - Pengalaman 

– Status perkawinan   -  Kewarganegaraan 

– Penampilan 

 
Struktur organisasi yang diperlukan 

Mekanisme pengorganisasian usaha secara formal tercermin dalam struktur 

organisasi yang dipilih. Struktur organisasi menunjukkan masing-masing bagian dan 

anggota organisasi, kedudukan dan hubungan satu dengan yang lain. Struktur 

organisasi digambarkan dalam bagan organisasi (organization chart). Bagan 

organisasi menggambarkan lima aspek struktur organisasi, yaitu:  

1. Pembagian pekerjaan 

2. Manajer dan bawahan 

3. Tipe pekerjaan yang dilakukan 

4. Pengelompokan bagian-bagian pelajaran 

5. Tingkatan manajemen 

Pengorganisasian merupakan kegiatan untuk mencapai tujuan oleh sekelompok 

orang, dilakukan dengan cara membagi-bagi tugas, tanggung jawab, dan wewenang 

diantara mereka, ditentukan siapa yang menjadi pemimpin dan siapa yang dipimpin, 

serta saling berintegrasi secara aktif. Sedangkan organisasi adalah suatu usaha 
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bersama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu (Ranupandojo, 

1996).  

Dari pengertian diatas, kita dapat menarik informasi bahwa organisasi dan 

pengorganisasian mempunyai karakteristik sebagai berikut: 

- penentuan kegiatan khusus yang diperlukan untuk mencapai maksud dan tujuan 

tertentu, 

- pengelompokan kegiatan yang berbeda ke dalam pola yang logis atau umum 

untuk menghindarkan terjadinya tumpang tindih dan kesenjangan kegiatan 

diantara mereka, 

- penentuan kegiatan tertentu untuk masing-masing individu atau departemen. 

Dalam konsep manajemen, fungsi organisasi ini merupakan jembatan antara 

kegiatan perancangan dan pelaksanaannya. Tanpa organisasi, maka rencana dan 

rancangan bisnis sulit terlaksana. Karena para pelaksananya tidak mempunyai 

pedoman kerja dan diskripsi tugas (jobs describtion) yang tegas dan jelas. Akibatnya 

akan terjadi tumpang tindih kerja dan kesenjangan beban kerja. Muaranya berakibat 

pada pemborosan, tidak efektif bahkan kegagalan. Oleh karenanya, dalam bisnis 

sangat diperlukan organisasi bisnis.  

 
B.  Perancangan Organisasi 

Perancangan organisasi bisnis dapat dilakukan dengan mengikuti prosedur yang 

dikembangkan oleh Ranupandojo (1996) sebagaimana berikut. 

1. Menentukan tujuan bisnis yang akan dicapai 

Penentuan tujuan bisnis ini tentunya harus selaras dengan visi dan misi bisnis 

butik kita. Penentuan tujuan ini dapat dibuat oleh kita sebagai pemilik butik atau 

cara yang lebih lazim melalui perundingan antara pemilik dengan karyawan. 

Berikut contoh tujuan bisnis butik kita. 
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2. Menyusun rencana dan kebijakan bisnis yang akan dipergunakan dalam 

mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. 

Rencana merupakan seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan di waktu 

mendatang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan kebijakan 

adalah prinsip-prinsip yang akan dipergunakan sebagai pedoman melaksanakan 

rencana. Berikut contoh rencana dan kebijakan butik kita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Menentukan seluruh kegiatan bisnis yang akan dilakukan untuk melaksanakan 

rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan. 

Pada tahap ini kita menginventarisir semua kegiatan bisnis yang mungkin akan 

kita lakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan 

untuk dapat dibagi-bagi dan dikelompokkan ke dalam suatu 

Tujuan: 

- Target laba per bulan 15 juta rupiah 

- Mendirikan satu cabang di kota sekitar tiap dua tahun 

Rencana: 

- Menjual kebaya eksklusif 5 pcs 

- Menjual kebaya trendi 10 pcs 

- Menjual busana kerja 10 pcs 

- Menjual busana casual 100 pcs 

 
Kebijakan: 

- Membuat atau mengikuti fashion show tiap tahunnya 

- Memberi potongan harga 30% untuk busana yang ditampilkan 

di fashion show 

- Memberi konsultasi mode, trend dan disain secara gratis 
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departemen/devisi/bagian tertentu. Berikut contoh inventaris kegiatan bisnis 

dalam butik kita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Menghitung dan mengklasifikasikan kegiatan bisnis yang telah 

diinventarisasikan. 

Proses kegiatan ini diperlukan sebagai proses antara untuk menentukan berapa 

jumlah dan jenis departemen yang harus ada dalam struktur organisasi yang 

paling efektif dan efisien. Kegiatan-kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi 

dan tugas dikelompokkan dalam satu departemen. Berikut contoh klasifikasi 

berdasar kegiatan bisnis yang telah diinventarisir.  

1. Mendisain busana 

2. Membuat pola busana 

3. Mengadakan bahan baku dan bahan pelengkap busana 

4. Memotong kain 

5. Melakukan finishing (memasang payet, ornamen) 

6. Menerima order 

7. Melakukan pembukuan pembayaran 

8. Melakukan kegiatan administrasi 

9. Melayani pelanggan dengan ramah 

10. Membersihkan area showroom 

11. Merapikan showroom berikut busana yang diperdagangkan 

12. Membuat iklan 

13. Melakukan promosi 

14. Melakukan penataan displai showroom 

15. Membuat faktur penjualan 

16. Melayani pengaduan dari pelanggan 

17. Melakukan penagihan pembayaran 

18. Melakukan pengendalian kualitas produksi 

19. Melakukan pengecekan busana yang diperdagangkan 

20. Melakukan pengemasan busana 
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5. Membentuk departemen untuk mewadahi kelompok kegiatan bisnis yang telah 

ditetapkan. 

Proses ini sering dinamakan dengan departementalisasi yaitu proses penentuan 

jumlah dan jenis departemen/devisi/bagian yang seharusnya ada dalam struktur 

organisasi bisnis butik kita. Berikut contoh departemen yang dibentuk 

berdasarkan klasifikasi kegiatan bisnis butik yang telah dilakukan. 

 

 

 

 

 

 
6. Menyusun struktur organisasi 

Setelah tahapan diatas telah dilaksanakan, kita siap untuk membentuk struktur 

organisasi. Dalam membentuk struktur organisasi, kita dapat mendasarkan pada 

beberapa bentuk struktur organisasi. Berikut bentuk-bentuk struktur organisasi 

tersebut dan penerapannya untuk butik kita.  

a. Bentuk Garis 

Bentuk orgasisasi garis ini mempunyai ciri yaitu bawahan mempunyai 

pimpinan tunggal dan satu komando. Tipe ini menjamin kedisiplinan yang 

tinggi pada bawahan. Namun kelemahannya adalah kewenangan berpusat 

pada atasan tertinggi. 

 

Kelompok produksi terdiri atas kegiatan no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 20 

Kelompok keuangan terdiri atas kegiatan no. 7, 8, 15, 17,  

Kelompok penjualan terdiri atas kegiatan no. 6, 9, 10, 11, 14, 16, 19 

Kelompok pemasaran terdiri atas kegiatan no. 12, 13, 14, 16,  

Departemen Produksi untuk mewadahi kelompok kegiatan produksi. 

Departemen Keuangan untuk mewadahi kelompok kegiatan keuangan. 

Departemen Showroom untuk mewadahi kelompok kegiatan penjualan. 

Departemen Pemasaran untuk mewadahi kelompok kegiatan pemasaran. 
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Gambar 12. Struktur Organisasi Bentuk Garis 

b. Bentuk Garis dan Staf 

Bentuk organisasi garis dan staf merupakan variasi dari bentuk garis dan 

bertujuan menghilangkan kelemahan dari bentuk organisasi garis. Variasi ini 

diwujudkan dengan adanya staf ahli atau wakil pimpinan yang akan 

memberikan pertimbangan kepada pimpinan sehingga kebijakan yang 

diambil mempunyai tingkat kesalahan yang seminimal mungkin. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 13. Struktur Organisasi Bentuk Garis dan Staf 

 

c. Bentuk Fungsional 

Bentuk organisasi fungsional ini menempatkan pekerjaan dan peralatan kerja 

yang sama dalam satu kelompok kerja atau dalam satu departemen yang 

sama. Dampaknya adalah setiap pekerja langsung di departemen ini akan 

mempunyai banyak atasan.  

 

Disainer 
Direktur / Owner 

Manajer  
Produksi 

Manajer  
Keuangan 

Manajer  
Showroom 
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Keuangan 

Manajer  
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Manajer  
Pemasaran 

Wakil Direktur 
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Gambar 14. Struktur Organisasi Bentuk Fungsional 

 

d. Bentuk Matrik 

Bentuk organisasi matrik ini biasanya digunakan pada pekerjaan proyek. 

Tjuan bentuk ornganisasi matrik ini adalah untuk memberi penekanan pada 

koordinasi antar departemen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 15. Struktur Organisasi Bentuk Matrik 
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BAB VIII 

ANALISIS KELAYAKAN EKONOMI BISNIS BUTIK 

 

 
Tidak semua orang/pelaku usaha mudah mendapatkan ide usaha. Tidak semua 

pula ide yang dipunyai mempunyai kelayakan untuk dijadikan suatu usaha. Analisis 

ekonomi membantu kita untuk dapat memetakan apakah suatu ide layak untuk 

dijalankan, apakah usaha yang telah dijalankan mengalami peningkatan 

(keuntungan) ataukah tidak. Pada bab ini kita akan membahas analisis yang dapat 

menguji apakah suatu ide usaha itu layak dilaksanakan atau tidak berdasar kriteria 

ekonomi. 

 
A.  Klasifikasi Biaya 

Biaya dalam istilah keuangan mempunyai pengertian pengorbanan sumber-

sumber daya yang diadakan untuk mendapatkan keuntungan atau mencapai tujuan 

di masa datang (Arman Hakim, 2006: 172). Secara umum istilah biaya dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Berhubungan dengan tujuan biaya; 

a. Biaya langsung (direct cost) 

b. Biaya tidak langsung (indirect cost) 

2. Berhubungan dengan erubahan volume kegiatan; 

a. Biaya tetap (fixed cost) 

b. Biaya variabel (variable cost) 

3. Berhubungan dengan keputusan manajemen; 

a. Biaya marjinal (marginal cost) 

b. Biaya inkremental (incremental cost) 

c. Biaya kesempatan (opportunity cost) 

d. Biaya terbenam (sunk cost) 
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Biaya langsung merupakan biaya-biaya yang dapat diidentifikasikan secara 

langsung pada suatu proses tertentu atau output tertentu. Dalam kalimat lain, biaya 

langsung adalah biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan 

operasi/produksi. Biaya langsung ini terdiri dari biaya bahan baku langsung dan 

biaya tenaga kerja langsung. Sebagai contoh dalam bisnis butik, maka biaya bahan 

baku langsung adalah biaya pengadaan kain, dan biaya tenaga kerja langsung 

adalah biaya untuk pengupahan tenaga kerja di sektor produksi seperti tenaga 

pembuat pola (pattern maker), pemotongan (cutting), dan penjahitan (sewing).  

Biaya tidak langsung merupakan biaya-biaya yang tidak dapat diidentifikasikan 

secara langsung pada suatu proses tertentu atau output tertentu. Dalam kalimat lain, 

biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak berhubungan langsung dengan 

kegiatan operasi/produksi. Biaya langsung ini terdiri dari biaya bahan baku tidak 

langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Sebagai contoh dalam bisnis butik, 

maka biaya bahan baku tidak langsung adalah biaya pengadaan plastik pengemas, 

swing tag, dan biaya tenaga kerja tidak langsung adalah upah tenaga kerja non 

sektor produksi seperti tenaga cleaning service, satpam, maintenance.  

Biaya tetap merupakan biaya-biaya operasi suatu fasilitas yang bersifat tetap 

meskipun volume produksi tersebut berubah-ubah. Contohnya gaji pegawai, 

abonemen telepon, listrik, dan PDAM bulanan. 

Biaya variabel merupakan biaya-biaya operasi suatu fasilitas yang berubah 

secara linier sesuai dengan volume produksi tersebut. Contohnya biaya bahan baku. 

Hubungan antara biaya tetap dan biaya variabel dapat digunakan untuk analisis titik 

impas (Break Even Point). 

Biaya inkremental merupakan tambahan biaya yang akan terjadi apabila suatu 

alternatif yang dipilih berubah volume kegiatannya. Sebagai contoh, apabila suatu 

bisnis butik ingin meningkatkan kapasitasnya dari 1.000 pcs per bulan dengan total 

biaya Rp 2.000.000,00 menjadi 1.500 pcs per bulan dengan total biaya Rp 

2.400.000,00 maka tambahan biaya (biaya inkremental) dari alternatif adalah 0,4 
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juta. Analisis biaya inkremental banyak digunakan untuk menentukan 

kebijakasanaan perubahan volume operasi dalam gabungannya dengan keuntungan 

perusahaan. 

Apabila biaya inkremental dihitung untuk perubahan output per unit barang yang 

diproduksi maka disebut dengan analisis marjinal. Analisis ini melibatkan biaya 

marjinal dan pendapatan marjinal. Biaya marjinal berhubungan dengan tambahan 

biaya bila terjadi satu perubahan output, sedangkan pendapatan marjinal merupakan 

tambahan pendapatan yang diperoleh bila terjadi satu perubahan output.  

Biaya kesempatan merupakan pendapatan (penghematan) biaya yang 

dikorbankan sebagai akibat pemilihan alternatif tertentu. Sebagai contoh, apabila 

suatu bisnis butik memproduksi kemeja maka akan mendapat keuntungan Rp 

15.000,00 per pcs, sedangkan bila butik itu memproduksi t-shirt maka akan 

mendapatkan keuntungan sebesar Rp 10.000,00 per pcs. Apabila bisnis butik 

tersebut memilih untuk memproduksi kemeja maka biaya kesempatan yang 

dikorbankan adalah sebesar Rp 10.000,00. 

Biaya terbenam terjadi bila terdapat perbedaan antara nilai buku dari suatu aset 

(misalnya mesin-mesin, bangunan) dengan nilai sebenarnya ketika aset tersebut 

dijual. Perbedaan dimana nilai jual aset sebenarnya lebih rendah dari nilai buku 

disebut dengan biaya terbenam. Contoh, pada tahun kelima penggunaan suatu 

mesin jahit mempunyai nilai buku secara akuntansi Rp 3 juta, namun nilai jual 

sebenarnya ternyata hanya Rp 2 juta. Perbedaan sebesar Rp 1 juta tersebut adalah 

biaya terbenam.  

 
B.  Harga Pokok Produksi 

Semua sistem yang digunakan untuk mendapatkan biaya produksi maupun 

operasi pada sistem jasa merupakan bagian/gabungan dari 2 tipe umum, yaitu biaya 

job order dan sistem biaya operasi. 
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Pada sistem job order, setiap pekerjaan dapat diidentifikasikan secara terpisah 

pada seluruh operasi dengan pemberian nomor masing-masing untuk setiap 

pekerjaan sehingga biaya-biaya diakumulasikan oleh pekerjaan-pekerjaan yang 

terpisah. Metode ini digunakan pada pasar tradisional dan produk yang dibuat untuk 

tujuan disimpan. 

Pada sistem biaya proses, biaya-biaya diakumulasikan oleh departemen-

depatemen atau proses-proses pada periode waktu tertentu. Biaya per unit untuk 

tiap-tiap departemen atau proses didapat dengan cara membagi total biaya pada 

waktu yang ditetapkan dengan jumlah unit yang diproduksi selam waktu tersebut. 

Metode ini sering diaplikasikan pada industri dengan tipe continuous process yang 

membuat produk tunggal atau beberapa produk dan banyak tipe yang berada 

operasi-operasi produksi.  

Dalam penentuan harga pokok produksi dipengaruhi beberapa elemen biaya, 

diantaranya tiga elemen pokok biaya yang terdapat padam industri/usaha: 

1. Biaya bahan baku (material cost), yang terdiri dari biaya  bahan baku langsung 

(direct material cost) dan biaya tidak langsung (indirect material cost). 

2. Biaya tenaga kerja (labour cost) yang terdiri dari biaya tenaga kerja langsung 

(direct labour cost) dan biaya tenaga kerja tidak langsung (indirect labour cost). 

3. Biaya overhead usaha (indirect manufacturing expense). 

Biaya bahan baku langsung merupakan biaya semua bahan yang secara fisik 

dapat diidentifikasikan sebagai bagian dari produk dan biasanya merupakan bagian 

terbesar dari bahan pembentuk harga pokok produksi. Sebagai contoh dalam bisnis 

butik, maka biaya bahan baku langsung adalah biaya pengadaan kain, sementara 

kancing baju, zipper termasuk ke dalam biaya bahan baku tidak langsung.  

Biaya tenaga kerja langsung merupakan semua biaya yang berkaitan gaji dan 

upah seluruh pekerja yang secara praktis dapat diidentiifikasikan dengan kegiatan 

produksi (pengolahan dari bahan baku menjadi output). Contohnya adalah upah bagi 

operator bagian pattern maker, cutting, dan sewing, sementara tenaga keamanan, 
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kebersihan, maupun maintenance termasuk dalam biaya tenaga kerja tidak 

langsung.  

Sedangkan biaya overhead usaha  meliputi semua biaya produksi selain 

komponen biaya utama (yaitu biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja 

langsung) yang digunakan untuk menunjang atau memperlancar proses produksi 

dan dibebankan pada pabrik. Contohnya adalah biaya bahan penolong, biaya tenaga 

kerja tidak langsung, biaya maintenance, biaya depresiasi.  

Komponen-komponen biaya tersebutlah yang menjadi dasar untuk membuat 

perhitungan harga pokok produksi. Adapun beberapa pendekatan yang dapat 

digunakan untuk mencari Harga Pokok Produksi (HPP) adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

dimana Biaya Prima adalah Biaya Bahan Baku Langsung + Biaya Tenaga Kerja 

Langsung.  

Harga pokok produksi ini akan menjadi dasar dalam menentukan harga jual 

produk. Dimana pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan harga jual 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 
C.  Analisis Kelayakan Bisnis 

Beberapa alat uji yang dapat digunakan untuk melakukan analisis kelayakan 

suatu bisnis termasuk bisnis butik seperti analisis titik impas (break even point/BEP); 

Pengembalian Investasi (Return on Investment/ROI); Pengembalian Aset (Return on 

Asset/ROA); Pengembalian Modal (Return on Equity/ROE); Waktu Pengembalian 

HPP = Biaya Langsung + Biaya Tidak Langsung 

HPP = Biaya Variabel + Biaya Tetap  

HPP = Biaya Prima + Biaya Overhead Usaha 

Harga Jual = HPP + Laba (yang diinginkan produsen) + Pajak 

Harga Jual = HPP x Prosentase Mark-up (yaitu 100% + % laba) 
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Modal (Pay Out Time/Payback); Tingkat Resiko Usaha (Shut Down Point/SDP); Net 

Present Value (NPV) dan Internal Rate of Return (IRR).  

 
1. Analisis Titik Impas 

Analisis Titik Impas atau Break Even Point (BEP) merupakan suatu titik atau 

keadaan dimana perusahaan dalam operasinya tidak mendapatkan keuntungan dan 

tidak menderita kerugian. Dengan kata lain pada Analisis Titik Impas ini keadaan 

keuntungan dan kerugian sama dengan nol. Hal ini terjadi karena perusahaan dalam 

operasinya menggunakan biaya tetap dan volume penjualan hanya cukup untuk 

menutup biaya tetap dan biaya variabel.  

Analisis Titik Impas merupakan sarana untuk menentukan kapasitas produksi 

yang harus dicapai oleh suatu operasi agar mendapatkan keuntungan. Analisis Titik 

Impas dapat memberikan informasi kepada pelaku usaha bagaimana pola hubungan 

antara volume penjualan, biaya dan tingkat keuntungan yang akan diperoleh pada 

level penjualan tertentu. Dari hasil Analsis Titik Impas ini dapat digunakan untuk 

dasar pengambilan keputusan-keputusan tentang: 

○ Kapasitas alat/mesin yang harus disediakan 

○ Jumlah tenaga kerja yang harus disediakan 

○ Perubahan-perubahan struktur biaya terhadap kuantitas produksi kyang 

menguntungkan 

Penerapan Analisis Titik Impas pada permasalahan produksi biasanya digunakan 

untuk menentukan tingkat produksi yang bisa mengakibatkan perusahaan berada 

pada kondisi impas. Dalam mencari titik impas maka harus dicari fungsi biaya 

maupun pendapatannya, dimana total biaya sama dengan total pendapatan. Adapun 

komponen biaya yang mempengaruhi Analisis Titik Impas adalah: 

○ Biaya tetap (Fixed Cost) 

○ Biaya variabel (Variable Cost) 

○ Biaya total (Total Cost) 
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Komponen-komponen biaya tersebut akan membentuk suatu pola hubungan 

dalam Analisis Titik Impas sebagai berikut: 

TC = FC + VC = FC + c.x 

Jika TR = p.x 

Maka TR = TC  atau  p.x = FC + c.x 

dimana: TC = biaya total untuk membuat x produk 

 FC = biaya tetap 

 VC = biaya variabel untuk membuat x produk 

 C = biaya variabel untuk membuat 1 produk 

 TR = total pendapatan dari penjualan x produk 

 p = harga jual per satuan produk 

 x = volume produksi 

 

Adapun cara untuk menentukan titik impas adalah sebagai berikut: 

a. Pendekatan grafis 

Pendekatan secara grafis dapat dilakukan dengan menggambarkan perilaku 

pengeluaran biaya tetap, biaya variabel, dan total biaya untuk kondisi tertentu 

yanga kan diukur titik impasnya. Titik impas ini akan diperoleh dari perpotongan 

antara garis total pendapatan (total revenue) dan garis total biaya (total cost). 

Usaha akan mendapatkan keuntungan apabila berproduksi di atas titik impas. 
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Gambar 16. Analisis Titik Impas dengan metode grafis 

 
b. Pendekatan matematis 

Untuk mengetahui jumlah pcs pakaian yang harus diproduksi butikt supaya 

berada pada titik impas adalah: 

 

 

 

dimana sales price/pcs adalah harga jual produk per 1 satuan (pcs) 

Sementara untuk mengetahui jumlah pendapatan yang harus diperoleh butikt 

sehingga berada pada titik impas dapat menggunakan rumus: 

 

 

 

dimana net sales adalah tingkat penjualan yaitu perkailian antara jumlah 

produk terjual dengan harga jualnya.  

Sedangkan harga jual pada titik impas dapat dicari dengan cara: 

 
 

! 

BEP =
FC

Sales Pr ice / pcs"VC / pcs
= .....pcs

 

! 

BEP =
FC

1"
VC

Net Sales

= Rp...... 

! 

BEP =VC / pcs+
FC

Produksi / periode
= Rp.....

 

TR 

TC 

VC 

FC 

BEP 

Keterangan: 

FC : Fix Cost 

VC : Variable Cost 

TC : Total Cost 

TR : Total Revenue 

BEP: Break Even Point 

Cost and 
Revenue 

Produksi or Sales 

laba 

rugi 
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2. Analisis Pengembalian Investasi 

TIngkat pengembalian modal investasi (Return on Investment/ROI) adalah modal 

investasi yang kembali per tahun. Harga ROI minimum untuk industri dengan resiko 

usaha tinggi adalah 44%, dan untuk resiko usaha rendah sebesar 11%. Untuk 

menentukan nilai ROI, maka dapat digunakan pendekatan berikut 

 

 

 

 
3. Analisis Pengembalian Aset 

Tingkat pengembalian aset (Return on Asset/ROA) adalah tingkat pengembalian 

atau keuntungan yang diperoleh dari setiap unit aset yang digunakan. Untuk 

menentukan nilai ROA, maka dapat digunakan pendekatan berikut 

 

 

 

 
4. Analisis Pengembalian Modal 

Tingkat pengembalian modal (Return on Equity/ROE) adalah tingkat 

pengembalian atau keuntungan yang diperoleh dari setiap unit modal yang 

disetorkan/digunakan dalam suatu bisnis. Untuk menentukan nilai ROE, maka dapat 

digunakan pendekatan berikut 

 

 

 
 

5. Analisis Waktu Pengembalian Modal 

Waktu pengembalian modal (Pay Out Time=POT / Payback) merupakan waktu 

yang diperlukan untuk mengembalikan modal. Pengembalian ini berdasarkan pada 

! 

ROI =
Keuntungan Bersih

Modal Investasi
x100% 

! 

ROA =
Keuntungan Bersih

Total Aset
 

! 

ROE =
Keuntungan Bersih

Total Modal Disetor
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jumlah modal yang diinvestasikan dan keuntungan yang dicapai. Untuk menentukan 

nilai POT, maka dapat digunakan pendekatan berikut 

 

 

 

 
6. Analisis Tingkat Resiko Usaha  

Shut Down Point merupakan alat untuk menganalisis suatu tingkat resiko 

terhadap usaha yang direncakana atau dilaksanakan, seperti kegagalan produksi. 

Untuk menentukan nilai SDP, maka dapat digunakan pendekatan berikut. 

 

 

 

dimana: 

 Ra = Regulated Expense  

   seperti gaji/upah karyawan, biaya pemeliharaan, biaya administrasi 

 Sa = Sales Price (Harga Jual Produk) 

 Va = Variable Expenses  

   seperti biaya bahan baku, biaya bahan pembantu, biaya utilitas 

 
7. Analisis Nilai Sekarang Bersih 

Nilai sekarang bersih atau Net Present Value (NPV) adalah akumulasi nilai 

sekarang kas masuk dan kas keluar yang dihasilkan oleh investasi. Analisis NPV 

bermanfaat untuk menentukan apakah investasi yang diambil mampu memberikan 

aliran kas masuk bersih pada investor. Nilai NPV positif mengindikasikan adanya 

aliran kas masuk bersih (yang berarti investasi sebaiknya dilakukan), sedangkan 

untuk nilai NPV negatif mengindikasikan adanya aliran kas keluar bersih (yang 

berarti investasi sebaiknya tidak dilakukan), dan nilai NPV sama dengan nol 

mengindikasikan posisi impas. Sehingga, semakin besar nilai NPV menunjukkan 

! 

POT =
Modal Investasi

Keuntungan / tahun

 

! 

SDP =
0,3Ra

(Sa "Va " 0,7Ra)
x100% 
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semakin prospeknya suatu bisnis (Kasali, 2010). Untuk menentukan nilai NPV, maka 

dapat digunakan pendekatan berikut ini. 

 

 

 

dimana: 

 NPV = net present value 

 CFt = aliran kas yang diterima pada periode ke-t 

 r = tingkat suku bunga yang berlaku 

 t = periode waktu yang digunakan 

 
8. Analisis Internal Rate of Ratio 

Internal Rate of Ratio (IRR) merupakan tingkat pengembalian yang membuat 

NPV sama dengan nol. Hal ini berarti, pada nilai IRR, investasi akan berada pada 

posisi impas. Supaya suatu investasi layak dilakukan, maka nilai tingkat 

pengembalian yang dihasilkan harus lebih besar dari nilai IRR tersebut. Oleh 

karenanya, banyak yang menyebut IRR ini dengan tingkat batas keuntungan 

minimum. Untuk menentukan nilai IRR, maka dapat digunakan pendekatan berikut. 

 

 

 

 
dimana: 

 IRR = internal rate of return 

 CFt = aliran kas yang diterima pada periode ke-t 

 t = periode waktu yang digunakan 

 

! 

NPV =
CF

t

(1+ r)
t

t= 0

n

"  

! 

CF
t

(1+ IRR)
t

t= 0

n

" = 0  
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BAB IX 

ANALISIS KELAYAKAN BISNIS BUTIK 

 

 
A.  Pengertian  

Pengertian Analisis Kelayakan Usaha menurut Suad Husnan (1997: 4) adalah 

penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek/usaha (biasanya meupakan proyek 

investasi) dilaksanakan dengan berhasil. Sedangkan menurut Wachyu S (2005: 6), 

Analisis Kelayakan Usaha merupakan penelitian dan analisis terhadap suatu  

rencana usaha yang menyangkut berbagai aspek, termasuk aspek pemasaran, 

teknis operasi, sumber daya manusia, yuridis, lingkungan dan keuangan, sehingga 

diketahui usaha tersebut layak atau tidak layak apabila dijalankan.  

Analisis Kelayakan Usaha ini penting dilakukan karena setiap usaha mempunyai 

dampak baik dampak ekonomis maupun sosial. Oleh karenanya ada yang 

melengkapi analisis ini dengan analisis manfaat dan pengorbanan (cost and benefit 

analysis) yang termasuk didalamnya semua manfaat dan pengorbanan sosial (social 

cost and social benefit). Disamping itu juga akan memberikan kemanfaatan bagi 

pelaku usaha, diantaranya: 

– Menentukan layak atau tidaknya suatu ide usaha, 

– Menjadi pedoman bagi pelaku usaha (wiraswastawan) dalam menjalankan 

aktivitas usaha sehari-hari, 

– Sebagai tolok ukur dalam melakukan pengendalian, 

– Untuk memenuhi kepentingan pihak ketiga, seperti pemilik modal, mitra kerja, 

investor, maupun perbankan. 

 
B.  Format Umum Analisis Kelayakan Bisnis 

Format Analisis Kelayakan Usaha akan sangat membantu pelaku usaha yang 

sedang merencanakan dan menetapkan ide usaha menjadi suatu aktivitas usaha 
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nyata. Penyusunan format ini diperlukan karena untuk menghindarkan hal-hal yang 

tidak diinginkan pada saat ide usaha benar-benar diterapkan secara nyata. 

Patokan resmi tentang format Analisis Kelayakan Usaha ini tidak ada yang 

berlaku secara mutlak, maksudnya format dari suatu lembaga bisnis yang satu 

dengan lembaga yang lain akan berbeda, demikian juga yang dituntut oleh pihak 

investor berbeda-beda juga. Meskipun demikian format Analisis Kelayakan Usaha 

secara garis besar terdiri sebagai berikut. 

 
Bab I. Ikhtisar 

Bab II. Keadaan Perusahaan Dewasa Ini 

Bab III. Usulan Proyek 

Bab IV. Kesimpulan dan Saran 

 

Adapun rincian dari masing-masing Bab tersebut antara lain: 

Bab I. Ikhtisar 

1. Nama dan alamat perusahaan 

2. Pengurus/ pemegang saham 

3. Bidang usaha yang sedang berjalan 

4. Bidang usaha yang diusulkan 

5. Akta pendirian usaha 

6. Izin usaha yang dimiliki 

7. Mitra/rekanan usaha 

8. Keadaan perkembangan perusahaan 

9. Modal yang sudah disetor 

10. Fasilitas kredit yang sedang dinikmati 

11. Tambahan modal yang diusulkan 

12. Jangka waktu pengembangan kredit yang diusulkan 
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Bab II. Keadaan Perusahaan Dewasa Ini 

1. Riwayat perusahaan 

2. Perizinan 

3. Teknis dan Pemasaran; 

a. Lokasi produksi 

b. Peralatan  

c. Jenis dan jumlah produksi 

d. Daerah penjualan/pemasaran 

4. Manajemen 

a. Tenaga inti 

b. Keanggotaan dalam asosiasi 

c. Administrasi usaha 

5. Finansial 

a. Neraca 

b. Bantuan kredit yang sudah diterima dan penggunaannya 

Bab III. Usulan Proyek 

1. Proyek yang diusulkan 

a. Sifat investasi (baru/perluasan) 

b. Jenis produk pokok 

c. Jenis produk sampingan 

2. Aspek hukum 

a. Izin perpanjangan dan perluasan 

b. Lokasi 

c. Jaminan 

3. Aspek teknis 

a. Sifat proyek 

b. Jenis dan jumlah produksi 

c. Lokasi 
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d. Bangunan 

e. Mesin dan peralatan 

f. Proses produksi 

g. Kapasitas produksi 

h. Bahan baku 

i. Bahan pembantu/pelengkap 

4. Aspek pemasaran 

a. Konsumen 

b. Daerah pemasaran 

c. Perusahaan sejenis 

d. Potensi pemasaran 

e. Jumlah dan harga penjualan 

f. Syarat pembayaran dan penjualan 

5. Aspek manajemen 

a. Struktur organisasi 

b. Pimpinan perusahaan 

c. Tenaga kerja 

6. Aspek finansial 

a. Kebutuhan dana; 

– modal tetap 

– modal kerja 

b. Struktur modal 

c. Rencana penarikan dan pelunasan kredit serta bunganya 

d. Jaminan kredit 

e. Rencana pendapatan 

f. Perkiraan harga pokok produksi 

g. Perkiraan rugi/laba 

h. Proyeksi cash flow 
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i. Analisis rasio 

Bab IV. Kesimpulan dan Saran 

1. Kesimpulan 

a. Keadaan perusahaan/usaha dewasa ini 

b. Usulan usaha; 

– Sifat usaha 

– Kesimpulan per aspek 

2. Saran 

– Feasibilitas; (Feasible/Tidak feasible/Feasible dengan catatan) 

a. Saran tambahan sebagai catatan 

b. Usulan jadual 

 

Sementara menurut Wachyu S (2005: 6), format Analisis Kelayakan Usaha 

adalah sebagai berikut: 

Bab I. Pendahuluan 

1. Gambaran umum perusahaan 

2. Latar belakang wirausahawan 

3. Tujuan penyusunan analisis kelayakan usaha 

Bab II. Aspek Pemasaran 

1. Daerah pemasaran 

2. Pasaran sasaran 

3. Harga jual 

4. Volume penjualan 

5. Sistem penjualan dan pembayaran 

6. Saluran distribusi 

7. Promosi 

8. Analisis pesaing 
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Bab III. Aspek Operasi 

1. Gambaran produk 

2. Lokasi usaha 

3. Proses produksi 

4. Kapasitas produksi 

5. Tata letak fasilitas 

6. Teknologi 

Bab IV. Aspek SDM dan Yuridis 

1. Struktur organisasi 

2. Spesifikasi jabatan 

3. Uraian tugas 

4. Program pelatihan dan pengembangan 

5. Sistem balas jasa 

6. Perizinan 

Bab V. Aspek Lingkungan 

1. Program pengelolaan limbah usaha/industri 

2. Program pencegahan dan penanggulangan limbah 

Bab VI. Aspek Keuangan 

1. Kebutuhan midal investasi 

2. Sumber modal 

3. Proyeksi aliran kas 

4. Net Present Value 

5. Analisis titik impas pokok (Break Even Point) 

6. Ikhtisar laba-rugi 

Bab VII. Kesimpulan 

Penyusunan Analisis Kelayakan Usaha ini dapat ditujukan sebagai: 

1. Syarat untuk mengajukan kredit 
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2. Bahan untuk lebih meyakinkan pemilik usaha bahwa usaha yang akan dijalankan 

benar-benar layak dan menguntungkan. 

3. Sebagai pedoman aktivitas usaha 

4. Sebagai tolok ukur pengendalian 
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BAB X 

PERANCANGAN BISNIS BUTIK 

 

 
Rancangan bisnis (business plan) merupakan alat bantu agar kita dapat 

membuat logika bisnis secara sistematis. Rancangan bisnis ini dapat disusun secara 

sangat detil dan kompleks maupun singkat sesuai dengan kebutuhannya. 

Rancangan bisnis yang sangat detil dan kompleks biasanya dibuat untuk bisnis yang 

mempunyai resiko sangat besar, atau apabila digunakan secara resmi untuk pihak-

pihak terkait seperti investor, bank, atau pemerintah. Pada bab ini akan kita bahas 

proses pembuatan rancangan bisnis sebagai pintu awal memulai bisnis butik.  

 
A.  Rancangan BIsnis 

Rancangan bisnis (business plan) atau ada yang menyebut dengan rencana 

bisnis merupakan suatu gambaran rinci mengenai usulan bisnis. Adapun hal-hal 

yang harus ada di dalamnya adalah deskripsi bisnis, jens pelanggan (sasaran pasar) 

yang akan dilayani dan situasi persaingan (pemasaran), sarana, dan prasarana 

untuk membuat produk (barang/jasa), sumber dan pengelolaan keuangan serta 

sumber daya manusia. Rencana bisnis pada umumnya terdiri atas tujuan bisnis, 

strategi yang digunakan untuk mencapainya, masalahpotensial yang kira-kira akan 

dihadapi dan cara mengatasinya, struktur organisasi (termasuk jabatan dan 

tanggung jawab), dan modal yang diperlukan untuk membiayai perusahaan serta 

bagaimana mempertahankannya agar berhasil berproduksi di atas titik impas (Kasali, 

2010).  

Rancangan bisnis akan baik apabila mengikuti pedoman dan sistematika yang 

berlaku dalam dunia bisnis, baik dari segi susunan maupun isi. Terdapat 3 (tiga) 

bagian utama dari suatu rancangan bisnis, yaitu: 
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1. Konsep bisnis. Konsep bisnis  ini menjelaskan secara rinci mengenai bisnis yang 

digeluti, struktur bisnis, produk (barang/jasa) yang ditawarkan, dan bagaimana 

cara menyukseskan bisnis. 

2. Pasar (market). Rancangan bisnis harus membahas dan menganalisis konsumen 

potensial yaitu siapa dan dimana mereka berada, dan apa yang menyebabkan 

mereka mau membeli produk kita, serta menjelaskan persaingan yang akan 

dihadapi dan bagaimana kita memosisikan diri untuk memenangkannya. 

3. Rencana keuangan, Rancangan bisnis seharunya juga menjelaskan estimasi 

pendapatan dan analisis break even point 

Ketiga bagian utama tersebut dapat dibagi lebih rinci menjadi 7 (tujuh) komponen 

kunci rancangan bisnis, yaitu: 

1. Ringkasan Eksekutif (executive summary) 

2. Deskripsi Bisnis 

3. Strategi Pasar 

4. Analisis kompetisi 

5. Rancangan desain dan pengembangan 

6. Rancangan operasi dan manajemen 

7. Analisis rencana keuangan 

Sistematika diatas bukanlah sistematika satu-satunya. Terdapat berbagai versi 

format dan sistematika rancangan bisnis. Namun pada prinsipnya akan terdiri 

sebagaimana tersebut diatas. Satu hal yang perlu diingat adalah kita jangan terlalu 

memaksa untuk membuat Rancangan Bisnis yang sempurna. Sebuah Rancangan 

Bisnis yang sukses diatas kertas tidaklah serta merta menjamin akan sukses dalam 

kenyataan bisnisnya. Buatlah Rancangan Bisnis yang terbaik, tetapi jangan terlalu 

membuang energi hanya di Rancangan Bisnis, tetap simpanlah energi yang besar 

untuk menjalankan aktivitas bisnis yang sebenarnya.  

Contoh Rancangan Bisnis Butik dengan memperhatikan hal-hal yang telah kita 

bahas pada bab-bab sebelumnya dapat kita bahas pada sub bab berikut. 
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B.  Rancangan BIsnis Butik 

 

BOUTIQUE   TOUTIQUE 

The Smart Boutique for The Elegant Person 

 

 
I. RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY) 

Boutique Toutique adalah bisnis butik yang didirikan mengadopsi konsep butik pada 

awal pendirian butik oleh Mary Quant. Sehingga butik ini mempunyai 2 (dua) bisnis 

utama yaitu produksi busana dan perdagangannya dengan seorang desainer 

sebagai ikon Boutique Toutique ini. Sebagai seorang yang mempunyai kompetensi 

dan kemampuan dalam bidang produksi busana maka saya sendiri yang memimpin 

Boutique Toutique ini.  

Boutique Toutique ini menawarkan pelanggannya desain-desain terbaik bercorak 

batik dan etnik nusantara dengan produk unggulan berupa kebaya modern. 

Disamping itu, Boutique Toutique juga menawarkan produk yang smart dan bergensi 

seperti busana kerja dan busana casual yang pasti tidak akan ditemui di butik-butik 

lain karena produk-produk Boutique Toutique mempunyai karakteristik khas dan 

tersendiri serta tidak meniru apa yang ada di pasaran.  

Pada tahap awal Boutique Toutique baik workshop maupun showroom akan didirikan 

di rumah pemilik/desainer sendiri di Jalan Mode 99 Yogyakarta. Target dalam 3 (tiga) 

tahun, akan membuka showroom cabang di mal atau di jalan protokol. Setelahnya, 

setiap 2 (dua) ditargetkan membuka workshop dan showroom cabang di kota sekitar 

seperti Solo, Klaten, Magelang, dan Purworejo. 

Peluang membuka bisnis butik ini masih sangat terbuka mengingat banyaknya even 

pesta dan pernikahan. Disamping itu, didorongnya industri kreatif oleh pemerintah 

semakin membuka akses dan peluang bagi bisnis butik. 
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II. DESKRIPSI BOUTIQUE TOUTIQUE 

Untuk mencapai target yang ditetapkan dan memotivasi seluruh sumber daya 

manusia yang ada di Boutique Toutique, maka ditetapkan Visi, Misi, dan Budaya 

Boutique Toutique. 

Visi Boutique Toutique: 

- “Menjadi butik yang unggul dalam layanan dan kinerja” 

- “Menjadi butik yang terdepan karena kualitas” 

 
Misi Boutique Toutique: 

- “Menawarkan layanan terbaik dengan harga kompetitif kepada segmen remaja 

putri dan wanita dewasa untuk menjadi butik kebanggaan kekuarga” 

- “Mengedepankan motif batik dan etnik nusantara lainnya untuk menjadi butik 

terdepan di Indonesia” 

 
Tujuan Boutique Toutique: 

- Target laba per bulan 15 juta rupiah 

- Mendirikan satu cabang di kota sekitar tiap dua tahun 

 
Budaya Boutique Toutique: 

- Profesionalisme (profesionalism) 

- Perbaikan terus menerus (continuous improvement) 

- Pelayanan prima (excellent service) 

- Kejujuran (honesty) 

- Kepuasan pelanggan (customer satisfaction) 

- Jaminan kualitas (quality assurance) 

- Disiplin (discipline) 

- Kerja keras (hard worker) 
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III. DESKRIPSI BISNIS 

a. Konsep Bisnis 

Boutique Toutique memberi layanan pembuatan kebaya modern nusantara sebagai 

komoditi unggulan Boutique Toutique sesuai dengan pesanan, karakter dan 

keinginan pelanggan. Dengan demikian akan memberikan dua karakter dalam 

kebaya tersebut, yaitu karakter Boutique Toutique sebagai produsennya dan karakter 

personal yang terpancar dari pemakai. Disamping kebaya modern nusantara, 

Boutique Toutique juga menerima pesanan busana kerja dan busana casual. 

Disamping custom made, Boutique Toutique juga menyediakan stok kebaya, busana 

kerja dan casual tetap dengan karakter Boutique Toutique. Boutique Toutique juga 

memberikan layanan persewaan busana baik kebaya, busana kerja dan casual.  

Berikut ini adalah 5 (lima) elemen utama yang ditawarkan Boutique Toutique: 

- Desain busana yang unik dan berkarakter khas Boutique Toutique. 

Produk busana yang unik dan berkarakter khas Boutique Toutique sehingga tidak 

sama dan tidak ada yang menyamai dengan produk busana lain (tidak pasaran). 

Karakter khas produk busana Boutique Toutique adalah corak dan motif batik 

atau etnik nusantara lainnya yang selalu menjadi aksen dan bagian dalam 

busananya.  

- Produk yang berkualitas tinggi. 

Boutique Toutique hanya akan mengeluarkan produk-produk busana yang 

bekualitas tinggi. Boutique Toutique memberikan garansi terhadap setiap busana 

yang dijualnya.  

- Layanan konsumen yang prima 

Boutique Toutique mempunyai kebijakan yang berorientasi pada kepuasan 

pelanggan salah satunya dengan cara mengembangkan layanan positif dan 

proaktif yang akan dialami oleh pelanggan setiap datang ke Boutique Toutique. 
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Boutique Toutique juga memberikan layanan konsultasi mode dan disain secara 

gratis kepada pelanggan, disamping adanya garansi produk Boutique Toutique. 

- Persediaan busana dan metode pemasaran yang unik 

Boutique Toutique menerapkan strategi pemasaran dan persediaan produk 

busana yang agresif untuk menciptakan dan mempertegas citra merk Boutique 

Toutique. Boutique Toutique akan menggunakan logo Boutique Toutique secara 

eksentif pada presentasi produk busana yang inovatif, kemasan dan selebaran.  

- Desain dan atmosfir showroom yang cozy dan hangat 

Showroom Boutique Toutique dirancang dalam atmosfir yang cozy dan hangat 

baik pada interior maupun eksteriornya. Sehingga pelanggan merasa nyaman 

dan serasa di rumahnya sendiri ketika mendatangi Boutique Toutique.  

 
b. Produk Boutique Toutique  

Boutique Toutique menawarkan produk busana seperti: 

- Kebaya modern nusantara. Ini adalah produk utama dan unggulan dari Boutique 

Toutique. Karakter Boutique Toutique yang khas, unik, dan etnik nusantara 

banyak diterapkan di kebaya ini. 

- Busana kerja wanita dengan tetap mengedepankan karakter Boutique Toutique. 

- Busana casual yang tidak lepas dari sentuhan etnik nusantara. 

Boutique Toutique juga menawarkan persewaan jenis-jenis produk busana diatas. 

Disamping menawarkan berbagai produk busana diatas, Boutique Toutique juga 

menyediakan berbagai macam aksesoris busana seperti kalung, gelang, bros, dan 

aksesoris busana lainnya.  

 
c. Pemasaran 

Boutique Toutique disamping menjadi nama butik sekaligus nama brand. Semua 

produk busana dan aksesoris diberi merk “Boutique Toutique”. Hal ini ditujukan untuk 

menciptakan tingkat kesadaran merk.  
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Strategi pemasaran yang dipakai Boutique Toutique adalah membuat brand,  

mendorong terjadinya pembelian melalui berbagai materi promosi dan edukasi 

produk yang ditawarkan Boutique Toutique.  

Rancangan implementasi strategi pemasaran meliputi hal-hal berikut: 

- Materi-materi edukasi (seperti poster dan selebaran) yang berkaitan dengan 

mode, desain, dan produk busana Boutique Toutique serta bagaimana merawat 

busana.  

- Layanan proaktif karyawan: melatih dan mendidik karyawan mengenai teknik 

layanan dan persiapan serta cara melayani konsumen dengan antusias. 

- Memberikan jasa konsultasi mode, desain, dan perawatan busana secara gratis 

- Memberikan garansi setiap produk busana Boutique Toutique yang dibeli. 

- Memberikan jasa antar gratis.  

- Memberikan jasa perawatan berupa 3 kali pencucian gratis.  

 
d. Layanan Pelanggan 

- Untuk menunjang strategi pemasaran diatas dan meningkatkan kualitas layanan 

kepada para pelanggan, Boutique Toutique menyelenggarakan pemasaran 

internal melalui proses rekruitmen, pelatihan dan motivasi para karyawannya. Hal 

ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada para 

karyawan akan pentingnya kepuasan pelanggan dan peranan mereka dalam 

mewujudkan kepuasan pelanggan.  

- Semua karyawan baik disektor produksi (workshop) maupun perdagangan 

(showroom) diberi pelatihan pengetahuan produk (product knowledge) yang 

dihasilkan Boutique Toutique sehingga mereka dapat berfungsi sebagai 

agen/messenger bagi para pelanggan. 

- Untuk menunjang penampilan karyawan, mereka akan menggunakan seragam 

yang cozy, trendy, casual, rapi, elegan, dan ada sentuhan etnik nusantara. 
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e. Desain Showroom 

Showroom dirancang sedemikian rupa sehingga secara fungsional dan penampilan 

memunculkan kenyamanan bagi pelanggan. Konsep yang diusung adalah cozy 

namun ada sentuhan etnik nusantara. Sehingga suasana yang dimunculkan adalah 

nyaman, santai, hangat, simpel, bersih dan menyenangkan. 

 
f. Lokasi dan Pilihan Wilayah 

Pada tahap pertama, baik workshop maupun showroom dari Boutique Toutique akan 

ditempatkan di rumah pribadi pemilik/desainer untuk meminimalkan modal investasi. 

Target dalam 3 (tiga) tahun setelah berdiri, akan membuka showroom cabang di mal 

atau di jalan protokol. Setelahnya, setiap 2 (dua) ditargetkan membuka workshop 

dan showroom cabang di kota sekitar seperti Solo, Klaten, Magelang, dan Purworejo. 

 
g. Operasi Boutique Toutique 

Boutique Toutique terdiri atas workshop maupun showroom. Untuk workshop akan 

dioperasikan oleh seorang Manajer Workshop dibantu 5 (lima) orang karyawan 

workshop. Workshop ini beroperasi setiap hari Senin hingga Sabtu mulai jam 08.00-

16.00. Sedangkan untuk showroom akan dioperasikan oleh seorang manajer 

showroom dibantu seorang pramu niaga dan pemasar. Showroom ini beroperasi 

setiap hari Senin hingga Ahad mulai jam 08.00-21.00. 

 
IV. PASAR 

Boutique Toutique mempertimbangkan target pasar yang ditetapkan berdasar 

strategi segmentasi pasar, yaitu: 

- aspek geografis: Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul 

- aspek usia: remaja, dewasa 

- aspek gender: perempuan  

- aspek penghasilan: 1 juta hingga 3 juta 

- aspek pekerjaan: pengusaha, profesional, PNS, ibu rumah tangga 
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- aspek gaya hidup: sederhana, mewah 

- aspek pemakaian: acara pesta, formal, non formal 

Disamping target pasar, Boutique Toutique juga memperhatikan positioning untuk 

dapat menarik perhatian calon pelanggan. Boutique Toutique merancans strategi 

brand positioning yang atraktif dengan pernyataan positioning berikut: 

 

BOUTIQUE   TOUTIQUE 

The Smart Boutique for The Elegant Person 

Eksplorasi Nusantara, Cintai Indonesia 

 

V. PERSAINGAN 

- Persaingan terutama berkutat pada pengenalan brand positioning Boutique 

Toutique sebagai pendatang baru, kualitas produk, kepercayaan, lokasi butik, 

dan layanan. 

- Boutique Toutique mempunyai pesaing langsung dengan sesama butik di 

Yogyakarta seperti Omah Klambi, Delmora Boutique, Rumah Mode Micheal, dan 

Griya Rasukan. Disamping itu ada juga pesaing dari butik yang berbasis busana 

muslim seperti Al-Fath, Annisa, dan Karita. 

 
VI. MANAJEMEN 

Aspek manajemen bisnis membahas perencanaan pengelolaan usaha dalam 

operasinya. Berdasarkan jenis pekerjaan apa yang diperlukan untuk 

mengoperasikan bisnis butik, persyaratan minimal untuk mengisi jabatan/pekerjaan, 

dan bagaimana memperoleh tanaga kerja untuk mengisi jabatan yang ada, maka 

dibentuklah struktur organisasi Boutique Toutique sebagaimana berikut. 

 



 106 

Disainer/

Direktur/Owner

Manajer 

Workshop

Manajer 

Showroom

Fashion 

Designer

Pattern Maker 

& Pemotong

Penjahit

Finishing & 

Packing

Pramu NiagaPemasaran

Manajer 

Keuangan

 

Gambar 17. Struktur Organisasi Boutique Toutique 
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