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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Usaha yang didirikan dengan tujuan untuk memperoleh 

keuntungan, yang paling utama adalah perlu dipertimbangkan seberapa 

lama pengembalian dana yang ditanam pada usaha tersebut agar segera 

kembali. Suatu usaha dijalankan, maka lebih baik dihitung apakah usaha 

yang akan dijalankan dapat mengembalikan uang yang telah 

diinvestasikan dalam usaha tersebut dalam jangka waktu tertentu dan 

dapat memberikan keuntungan finansial lainnya seperti yang diharapkan. 

Studi kelayakan dilakukan dengan menggunakan berbagai aspek 

sehingga keputusan yang dibuat dan didukung oleh kelayakan dari semua 

aspek yang terkait. Tujuan dilakukannya studi kelayakan bisnis adalah 

untuk mencari jalan keluar agar dapat meminimalkan hambatan dan risiko 

yang mungkin timbul dimasa yang akan datang, hal ini sangat penting 

untuk dilakukan karena dimasa yang akan datang penuh dengan 

ketidakpastian. 

Ketidakpastian dimasa mendatang dapat terjadi diberbagai bidang 

kehidupan, mulai dari ketidakpastian ekonomi, hukum, politik, budaya, 

perilaku, dan perubahan lingkungan masyarakat. Semua ketidakpastian ini 

akan mengakibatkan apa yang sudah direncanakan menjadi meleset atau 
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tidak tercapai. Faktor perubahan perilaku dan lingkungan pergaulan dalam 

masyarakat juga mempengaruhi hasil yang dicapai. Perilaku masyarakat 

akan mengubah tatanan hidup, baik selera maupun gaya hidup yang sudah 

berlainan dari sebelumnya.  

Menteri Perindustrian Republik Indonesia Saleh Husin 

menyampaikan bahwa sampai saat ini pemerintah telah mencatat ada 

sekitar 39 ribu unit usaha batik yang telah tersebar di seluruh Indonesia, 

Direktur Jenderal Pengembangan Ekpor Nasional Kementerian 

Perdagangan Republik Indonesia mengatakan bahwa  produk busana jadi 

merupakan porsi ekspor terbesar. Berdasarkan data ekspor mulai dari 

Januari – Juli 2015, jumlah ekspor terbanyak terbagi atas jaket batik pria 

nilai ekspor mencapai USD 85,57 juta dan celana panjang batik wanita. 

Usaha Kecil Menengah yang biasa disingkat dengan UKM, Usaha 

Kecil Menengah memiliki peranan penting untuk meningkatkan lajunya 

perekonomian masyarakat terutama pada Kabupaten Tuban. UKM dapat 

membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran dengan 

terciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar UKM tersebut 

didirikan. Kabupaten Tuban terdapat beberapa jenis UKM,  tetapi ada satu 

UKM yang identik dengan Kabupaten Tuban, yaitu Batik Gedog Tulis 

Tuban.  
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Tabel 1.1 Merupakan Tabel Data Sentra Industri Batik pada 

Kabupaten   Tuban Tahun 2016. 

No

. 

Komoditi Alamat Jumlah 

Desa Kec 

1. Batik tenun Gaji  Kerek  54 

2. Batik tenun  Jarorejo  Kerek 25 

3. Batik tenun dan batik tulis  Margorejo  Kerek 104 

4. Batik tenun dan batik tulis Karango  Kerek 20 

5. Batik tulis Prunggahan 

kulon  

Semanding  23 

6. Batik tulis  Karang  Semanding  57 

7. Batik tulis  Semanding  Semanding  40 

8. Batik tulis  Gesikharjo  Palang 8 

9. Batik tulis Kedungrejo Kerek 20 

10. Batik tulis Sugiharjo  Tuban 15 

11. Batik tulis Sumuragung  Tuban 59 

12. Batik tulis Jarorejo  Kerek 15 

13. Batik tulis Mandirejo  Merakurak 1 

           Sumber : Dinas Koperindag Kabupatenn Tuban. 

Tabel diatas merupakan Data Sentra Industri Batik pada Tahun 

2016, tabel diatas dijelaskan bahwa industri Batik Kabupaten Tuban 

tersebar di beberapa Desa dan Kecamatan di Kabupaten Tuban. Desa 

dengan jumlah sentra batik terbanyak ada di desa margorejo kecamatan 

kerek. Batik yang dihasilkan pada usaha ini berupa batik tulis dan batik 

tenun. Awalnya usaha batik ini hanya ada di kecamatan kerek tetapi dari 

tahun ke tahun sampai tahun 2016 industri batik ada di 4 Kecamatan.  
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Isyanti dalam penelitiannya tahun (2009) dalam perjalanan 

usahanya kerajinan tenun gedog selalu mengalami masa yang tidak stabil, 

yaitu suatu saat usahanya maju dan suatu saat merosot. Prihatini (2013) 

dalam penelitiannya menjelaskan dalam perkembangan industri batik 

menghadapi derasnya arus masuk produk dari negara lain yang akan 

bersaing dengan produk dalam negri sebaga dampak dari globalisasi. 

Permasalahn terkait dengan pasokan bahan baku, teknologi terapan, 

manajemen usah masih sering ditemui dalam dunia bisnis di Indonesia. 

Mengatasi permasalahan tersebut, para pelaku usaha batik 

diharapkan mampu menerapkan strategi yang mampu mendorong mereka 

untuk melakukan perbaikan dalam meningkatkan kualitas produk maupun 

meningkatkan kualitas  sumber daya manuasia agar produk yang 

dihasilkan dan pelayanan yang diberikan maksimal, perluasan akses pasar 

sangat penting untuk mendukung suatu usaha dan memperbaiki strategi 

mereka agar tetap bertahan dipasar.  

Pelaku usaha penting melakukan pengembangan usaha dalam 

bentuk apapun, mengatasi persaingan usaha yang ketat pelaku usaha perlu 

melakukan pengembangan usaha, pengembangan usaha bisa dilakukan 

dengan pengembangan pasar/ market development. Strategi pengembangan 

pasar, strategi yang memperkenalkan produk yang ada pada saat ini ke 

pasar baru (new market). Strategi pengembangan pasar ini dijalankan 

dengan memperluas area geogarfi baru, menambah segmen baru.  
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Melihat kondisi ini Batik Radhika Tuban ingin mengembangkan 

usahanya dengan cara pengembangan pasar/ market development dengan 

cara mendirikan cabang baru. Tetapi untuk mendirikan usaha 

membutuhkan rencana bisnis yang matang sehingga biaya-biaya yang 

dikeluarkan akan memberikan keuntungan dimasa yang akan datang. 

Berdasarkan fenomena tersebut penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang analisis kelayakan pengembangan usaha pada Batik 

Radhika Tuban. 

Tabel 1.2 Merupakan Data Penjualan Batik Radhika Tahun 2017   

Bulan Januari sampai Desember. 

No  Tahun  Bulan  Penjualan  

1.  2017 Januari  113  

2.  2017 Februari  90  

3.  2017 Maret  109  

4.  2017 April  143  

5.  2017 Mei  117  

6.  2017 Juni  240  

7.  2017 Juli  228  

8.  2017 Agustus  89  

9.  2017 September 67  

10.  2017 Oktober  73  

11.  2017 November  87  

12.  2017 Desember  119  

           Sumber : Batik Radhika Tuban. 

Tabel 1.2 merupakan data penjualan 12 bulan terakhir Batik 

Radhika Tuban. Penjualan batik radhika 12 bulan terakhir mengalami 
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fluktuatif, Penjualan tertinggi pada bulan Juni 2017 karena memasuki 

tahun ajaran baru sehingga banyak sekolah-sekolah memesan kemeja batik 

untuk siswa baru. Sedangkan penjualan terendah pada bulan September 

2017. 

Jumlah perhitungan penjualan diatas tidak termasuk untuk 

penjualan dasi, jepit, bantal hias dan kopyah. Penjualan tahun 2017 Bulan 

Januari sampai Desember kain batik, kemeja wanita formal, kemaja pria 

dan kemeja sekolah yang paling banyak diminati. Penjualan tertinggi yang 

kedua ada di Bulan Juli karena bulan ini mendekati bulan Agustus. Bulan 

Agustus bertepatan dengan hari Kemerdekaan RI, dan Bulan Agustus 

tahun lalu ada acara pawai yang diikuti seluruh Sekolah Dasar, SMP, dan 

SMA yang menggunakan kostum dari Batik. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ Apakah Batik 

Radhika layak melakukan pengembangan usaha ditinjau dari aspek 

hukum, aspek pasar, aspek teknis, aspek manajemen, aspek ekonomi aspek 

lingkungan, dan aspek keuangan ?”. 
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C. Batasan Masalah  

Penelitian ini pada Batik Radika Tuban dalam menganalisis 

kelayakan pengembangan usaha ditinjau dari aspek-aspek studi kelayakan 

yang terdiri aspek hukum meliputi jenis –jenis izin usaha yang didapat, 

aspek pasar meliputi peluang pasar, dan strategi bauran pemasaran. Aspek 

teknis meliputi metode penilaian lokasi usaha, layout dan pemilihan 

teknologi atau mesin.  

Aspek manajemen meliputi meliputi fungsi-fungsi manajemen dan 

organisasi, aspek ekonomi dan lingkungan meliputi dampak dari aspek 

ekonomi dan aspek lingkungan, dan dalam aspek keuangan analisa yang 

digunakan ada lima yaitu metode average rate of return, metode payback, 

metode net present value, metode internal rate of return, metode 

profitability index.  

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan Penelitian untuk menganalisis kelayakan pengembangan 

usaha Batik Radhika Tuban ditinjau dari aspek hukum, aspek pasar, 

aspek teknis, aspek manajemen, aspek ekonomi aspek lingkungan, dan 

aspek keuangan. 
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2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Pemilik Usaha Batik Radhika Tuban 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk 

mengevaluasi rencana pengembangan usaha Batik Radhika Tuban layak 

atau tidak dilaksanakan.  

b. Bagi Kreditur 

Dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan dasar 

pertimbangan dalam memberikan kredit pinjaman pada Batik Radika 

Tuban. 

c. Penelitian Selanjutnya  

Dapat dijadikan sebagai refrensi, bahan kajian, informasi, dan 

pertimbangan bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian sejenis.
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