BAB II
LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1

Pengertian Bisnis
Menurut suliyanto (2010), kata “bisnis” berasal dari bahasa inggris “busy”

yang artinya “sibuk” sedangkan “Business” artinya kesibukan. Bisnis secara lebih
luas memiliki makna sebagai aktifitas perorangan atau kelompok dalam
menciptakan, memasarkan barang maupun jasa, baik untuk mendapatkan
keuntungan maupun tidak mendapatkan keuntungan.
Secara etimologis, adalah keadaan dimana seseorang atau sekelompok
orang sibuk melakukan kegiatan yang mendatangkan keuntungan, dengan
menciptakan produk dan jasa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan
keuntungan maksimum dengan melakukan transaksi (Mia, 2016).
Dalam aktifitas bisnis, setiap orang atau kelompok berada dalam lingkaran
penyediaan produk dan jasa, pembelian, produksi dan distribusi. Kegiatan
kegiatan tersebut tidak lain dalam menghasilkan profit yang maksimal.
2.1.1

Aspek-Aspek Bisnis
Beberapa aspek dalam bisnis yang menjadi karakter bisnis diantaranya

adalah :


Kegiatan individu dan kelompok

11

Aktifitas bisnis dapat dilakukan baik dalam

skala perorangan

maupun kelompok.


Penciptaan nilai
Bisnis didirikan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui
penciptaaan empat jenis kegunaan. Pertama Kegunaan bentuk
(From Utility), Kedua kegunaan tempat (Place Utility), Ketiga
kegunaan waktu (Time utility), dan kegunaan kepemilikan
(possession utility).



Penciptaan barang dan jasa
Aktifitas bisnis berada dalam dua pergerakan atau bersamaan,
dalam hal ini apakah dalam menciptakan barang atau menciptakan
jasa.



Keuntungan melalui transaksi
Tujuan utama pendirian bisnis adalah dalam mencari keuntungan
maksimal.

2.1.2

Fungsi Bisnis
Bisnis memiliki peranan yang sangat penting dalam skala mikro bisnis

maupun makro bisnis.
2.1.2.1 Mikro Bisnis
Merupakan kemampuan aktivftas bisnis dalam memberikan kontribusi
secara langsung kepada pihak yang menciptakan nilai:
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Pekerja/Karyawan & Entrepreneur
Merupakan sumber daya dan asset penting dalam berjalannya
sebuah bisnis. Pekerja atau karyawan merupakan input berharga
perusahaan dalam menciptakan nilai. Entrepreneur, menjadi
penggerak yang bersinggungan langsung dengan lalu lintas bisnis.



Dewan komisaris
Komisaris sebagai perwakilan pemegang saham bertanggung jawab
langsung terhadap berjalannya aktifitas bisnis dalam perusahan.



Pemegang saham
Memiliki

tanggung

jawab,

hak

dan

kewajiban

dalam

keberlangsungan bisnis perusahaan.
2.1.2.2 Makro Bisnis
Merupakan kemampuan aktifitas bisnis dalam memberikan dampak pada
pihak yang tidak terlibat secara langsung dengan aktifitas bisnis.


Masyarakat lokal, dan nasional
Perusahaan atau entitas bisnis menjalankan peran sosial sebagai
wujud tanggung jawab sosial dalam rangka menciptakan kestabilan
sosial.



Bangsa dan Negara
Bisnis yang berjalan dalam sebuah negara tentunya akan
memberikan dampak secara langsung kepada pendapatan negara
dalam hal ini PDB negara meningkat.
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Dunia international
Aktifitas bisnis pada lingkup internasional tentunya akan
memberikan dampak positif bagi perkembangan bisnis dunia.
Diantaranya adalah dapat terpenuhinya kebutuhan masyarakat luar
negeri

dengan

efisien,

terbukanya

lapangan

pekerjaan,

terbentuknya kerjasama internasional antar negara di berbagai
bidang, devisa negara meningkat, dan mendorong perekonomian
dalam negeri.
2.1.3 Business Plan
Bisnis plan menjadi bagian vital dalam berlangsungnya bisnis.
Scharborough, wilson, dan zimmer, 2009 (mia, 2016) memberikan pengertian
bisnis plan sebagai dokumen tertulis yang berisi ringkasan yang menggambarkan
elemen internal dan eksternal yang relevan dalam memulai bisnis baru.
Bisnis plan menurut ismail (2007) memiliki manfaat diantaranya ;
a. Dapat mendekati asumsi kebenaran
b. Membandingkan hasil dengan rencana
c. Alat komunikasi untuk meyakinkan pihak lain
d. Wirausaha dapat lebih kritis dan objektif
2.2

Teori Investasi
Menurut Sukirno, 2002 (safina, 2011) Penanaman modal atau lebih sering

disebut investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan
penanaman-penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang
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modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan
memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.
Adakalanya penanaman modal dilakukan untuk menggantikan barang-barang
modal yang lama dan perlu didepresiasikan.
Adanya kegiatan investasi akan melahirkan banyak bisnis bisnis baru atau
pengembangan perusahaan, dengan adanya itu, akan membuka kesempatan kerja
baru, dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan pendapatan
masyarakat, yang selanjutnya meningkatkan permintaan pasar.
Tambunan, 2001 (safina, 2011) Dalam prakteknya, dalam usaha untuk
mencatat nilai penanaman modal yang dilakukan dalam suatu tahun tertentu, yang
digolongkan sebagai investasi (pembentukan modal atau penanaman modal)
meliputi pengeluaran/pembelanjaan yang berikut :
a. Pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan
peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri
dan perusahaan.
b. Pembelanjaan untuk membangun rumah tempat tinggal, bangunan
kantor, bangunan pabrik dan bangunan-bangunan lainnya.
c. Pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan
mentah dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir
tahun perhitungan pendapatan nasional.
Jumlah dari ketiga jenis komponen investasi tersebut dinamakan investasi
bruto, yaitu ia meliputi investasi untuk menambah kemampuan memproduksi
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dalam perekonomian dan mengganti barang modal yang telah didepresiasikan.
Apabila investasi bruto dikurangi oleh nilai depresiasi maka akan didapat
investasi neto.
2.2.1 Jenis Investasi
Jenis investasi (Mia, 2016) yang umum ada di lingkungan kehidupan
masyarakat yaitu :
a. Investasi kekayaan riil (real property)
Investasi yang dilakukan pada asset yang tampak secara nyata seperti
tanah, bangunan dan yang secara permanen melekat pada tanah,
bangunan, termasuk apartemen, ruko, kondominium dan sebagainya.
b. Investasi kekayaan pribadi yang tampak (tangible personal property)
Investasi yang dilakukan pada benda seperti emas, berlian, barang
antik dan termasuk benda-benda seni seperti lukisan dan lain-lain
c. Investasi keuangan (financial investment)
Investasi yang dilakukan pada surat berharga baik yang ada di pasar
uang (money market) seperti deposito, SBI, SBPU maupun surat
berharga di pasar modal (capital market) seperti saham, obligasi dan
berbagai bentuk surat berharga pasar modal lainnya.
d. Investasi komoditas (commodity investment)
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Investasi yang dilakukan pada komoditas dalam artian barang seperti kopi,
kelapa sawit dan lain lain. Investasi pada sektor ini disebut sebagai
perdagangan berjangka.
2.2.2

Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Investasi

2.2.2.1 Liquiditas
Menurut Hidayat, 2010 (Bella, 2012), Keputusan investasi yang dibuat
perusahaan dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan menghasilkan kas yang
dapat memenuhi kebutuhan jangka panjang maupun jangka pendek atau yang
disebut likuiditas perusahaan. Likuiditas merupakan faktor yang perlu
diperhatikan dalam menentukan keputusan pendanaan melalui hutang, namun
penjelasan tersebut menyatakan besarnya pembayaran hutang yang harus
ditanggung perusahaan.
Likuiditas berhubungan langsung dengan sumber kas perusahaan dalam
rangka memenuhi kewajiban perusahaan jangka pendek dengan diproksikan pada
aktiva lancar dengan hutang lancar.
2.2.2.2 Kesempatan Investasi
Myers, 1977 dalam Bella (2012) menyatakan bahwa kesempatan investasi
merupakan kombinasi antara aktiva yang dimiliki dan pilihan investasi di masa
yang akan datang dengan NPV positif. Gabungan aset milik perusahaan (assets in
place) dengan kesempatan investasi akan berpengaruh pada struktur modal.
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Menurut Gaver, 1993 dalam Bella (2012) menyatakan bahwa kesempatan
investasi

merupakan

nilai

perusahaan

yang

besarnya

tergantung

pada

pengeluaran- pengeluaran yang ditetapkan manajemen di masa yang akan datang
dalam hal ini pilihan-pilihan investasi yang diharapkan akan menghasilkan return
yang lebih besar.
2.2.2.3 Profitabilitas (ROI)
Profitabilitas merupakan cara perusahaan dalam mendapatkan keuntungan
(profit) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Tentunya semakin
tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, maka akan semakin panjang usia
keberlangsungan bisnis yang dijalankan perusahaan tersebut.
2.3

Pengertian Studi Kelayakan Bisnis
Studi kelayakan merupakan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu

keputusan, apakah menerima atau menolak dari suatu gagasan usaha yang
direncanakan. Pengertian layak dalam penilaian ini adalah kemungkinan dari
gagasan suatu usaha yang akan dilaksanakan memberikan manfaat (benefit), baik
dalam arti financial benefit maupun dalam arti social benefit. Layaknya suatu
gagasan usaha dalam arti social benefit tidak selalu menggambarkan layak dalam
arti financial benefit, tergantung dari segi penilaian yang dilakukan (Ibrahim,
2003).
Menurut Husein (2003) yang dimaksud study kelayakan bisnis seringkali
disebut sebagai study kelayakan proyek, dalam hal ini adalah suatu penelitian
tentang layak atau tidaknya rencana suatu proyek bisnis. Maksud layak atau
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tidaknya disini adalah apakah proyek tersebut dapat menghasilkan dengan
operasional yang memadai atau sebaliknya.
Husnan dan Muhammad (2000) menyampaikan bahwa pada secara umum
study kelayakan melingkupi tiga hal :
1) Manfaat ekonomis proyek tersebut bagi proyek itu sendiri, sering disebut juga
dengan manfaat finansial. Maksudnya adalah, apakah proyek yang dijalankan
memberikan keuntungan lebih dibandingkan dengan resiko proyek tersebut.
2) Manfaat ekonomis proyek tersebut bagi wilayah proyek tersebut dilaksanakan,
sering disebut juga dengan manfaat ekonomi nasional. Maksudnya adalah
apakah proyek yang dijalankan memberikan dampak makro pada Negara.
3) Manfaat social proyek untuk masyarakat sekitar proyek, ini merupakan study
yang relative sedikit sulit dilakukan.
2.4

Tujuan Studi Kelayakan
Study kelayakan bisnis memberikan dampak positif terhadap keputusan

sebuah usaha atau investasi. Berdasarkan hal itulah, sebuah perusahaan akan
mampu mengurangi tingkat resiko kerugian dan kegagalan bisnis serta mampu
membaca situasi bisnis dengan lebih jelas.
Sofyan (2003) berpendapat bahwa tujuan yang ingin dicapai dari studi
kelayakan

bisnis

sekurang-kurangnya

mencakup

empat

pihak

yang

berkepentingan, yaitu:
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1) Bagi pihak investor : Studi kelayakan bisnis ditunjukan untuk melakukan
penilaian dari kelayakan usaha untuk menjadi masukan berguna, karena sudah
mengkaji berbagai aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologis,
aspek manajemen operasional dan aspek finansial secara komprehensif dan
detail, sehingga dapat dijadikan dasar bagi investor untuk membuat keputusan
investasi secara lebih obyektif.
2) Bagi Analisis : studi kelayakan adalah suatu alat yang berguna dan dapat
dipakai sebagai penunjang kelancaran tugas-tugasnya dalam melakukan
penilaian suatu rencana usaha, usaha baru, pengembangan usaha, atau menilai
kembali usaha yang sudah ada.
3) Bagi masyarakat : Hasil studi kelayakan bisnis merupakan suatu peluang
untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian rakyat baik yang terlibat
secara langsung maupun muncul karena adanya nilai tambah sebagai akibat
dari adanya usaha tersebut.
4) Bagi pemerintah : Dari sudut pandang mikro, hasil studi kelayakan bisnis ini
bagi pemerintah, terutama untuk tujuan pengembangan sumber daya, baik
dalam pemanfaatan sumber-sumber alam (SDA) maupun pemanfaatan sumber
daya manusia (SDM) berupa penyerapan tenaga kerja, selain itu, adanya usaha
baru atau berkembangnya usaha lama sebagai hasil dari studi kelayakan bisnis
yang dilakukan oleh individu atau badan usaha tentunya akan menambah
pemasukan pemerintah baik dari pajak pertambahan nilai (PPN) maupun dari
pajak penghasilan (PPh) dan retribusi berupa biaya perijinan, biaya
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pendaftaran, administrasi dan lainnya yang layak diterima sesuai dengan
ketentuan berlaku. Secara makro, pemerintah dapat berharap dari keberhasilan
studi kelayakan bisnis ini mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah maupun
nasional, sehingga tercapai pertumbuhan penduduk domestik bruto (PDB) dan
kenaikan penerimaan per kapita.
Selain itu studi kelayakan ini juga bertujuan untuk menghindari
keterlanjuran penanaman modal yang relatif besar untuk proyek yang ternyata
tidak menguntungkan. Tentu saja studi kelayakan ini akan memakan biaya, tetapi
biaya tersebut relatif kecil apabila dibandingkan dengan resiko kegagalan suatu
proyek yang menyangkut investasi dalam jumlah besar (Husnan dan Suwarsono,
1996)
2.5

Aspek Study Kelayakan
Study kelayakan pengembangan pada perusahaan Nibras Hijab didasarkan

atas beberapa aspek kelayakan yang akan diteliti, sehingga akan menunjukan
bagaimana perusahaan ini akan siap menghadapi persaingan nasional ataupun
global pada pasar fesyen muslim.
Pada umumnya penelitian akan dilakukan terhadap aspek-aspek pasar,
teknis keuangan, hukum dan ekonomi negara. Tergantung pada besar kecilnya
dana yang tertanam dalam investasi tersebut, maka terkadang juga ditambah studi
tentang dampak sosial (Husnan, 2000).
2.5.1

Aspek Pasar dan Pemasaran
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Pada studi kelayakan, aspek pasar dan pemasaran berada pada pembahasan
pertama. Hal ini didasarkan atas pentingnya sebuah pasar untuk mendapatkan
nilai profit. Dampak dari ketidaksiapan pasar dalam menerima produk, akan
memberikan dampak rendahnya angka profitability menyebabkan usaha tidak
dapat beroperasi secara efisien. Kekurangan permintaan produk mengakibatkan
mesin dan peralatan bekerja dibawah kapasitas produksinya, jumlah karyawan
menjadi berlebihan, organisasi perusahaan tidak sepadan, beban biaya tetap
menjadi berat.
Sucipto (2010) menerangkan kajian yang dilakukan dalam aspek pasar dan
pemasaran bertujuan untuk menguji sejauh mana pemasaran dari produk yang
dihasilkan perusahaan dapat mendukung pengembangan usaha atau bisnis yang
direncanakan. Agar kajian aspek pasar dan pemasaran sesuai dengan rencana dan
tujuan bagi pelaku bisnis, maka perlu dikaji beberapa faktor yang berkaitan
dengan aspek pasar antara lain potensi pasar, peluang pasar atas produk yang
diluncurkan untuk dimasa datang serta market share yang dapat diserap oleh
bisnis tersebut dari keseluruhan pasar potensial. Sedangkan kajian aspek
pemasaran berkaitan dengan bagaimana penerapan strategi pemasaran dalam
rangka meraih sebagian pasar potensial atau peluang pasar yang ada. Dengan kata
lain seberapa besar market share (pangsa pasar) yang ditentukan dapat diraih
sangat bergantung pada penerapan strategi pemasaran yang dipilih.
2.5.1.1 Potensi Market (Market Potential)
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Kementrian perdagangan (2010) melansir bahwa Tren produk fesyen
(termasuk busana muslim) pada periode 2011-2015 menunjukan nilai positif
sebesar 8,15%. Sementara itu dari segi volume ekspor, terdapat peningkatan pada
Januari 2016 sebesar 3,87% dibandingkan periode yang sama tahun 2015.
Melihat trend pasar halal dunia, World halal Forum (2010) menunjukan
bahwa pasar halal Indonesia mencapai USD 78,5juta lebih tinggi dari negara
negara Arab (USD 44,7juta), India (USD 24juta), China (USD 21,2juta), dan
Malaysia (USD 8,4juta). Industri pasar halal Indonesia secara keseluruhan berada
pada posisi tertinggi diantara negara lainnya.
Namun kita mengetahui bahwa industri pasar halal mencakup banyak
sektor industri, bukan hanya Fesyen. Secara lebih jelasnya, Industri Fesyen
muslim Indonesia berada pada posisi ke-5. Untuk konsumsi Fesyen muslim
Indonesia sebesar USD 12,69 miliar pada 2014. Urutan pertama adalah Turki
(USD 24,84 miliar), Uni Emirat Arab (USD 18,24 miliar), Nigeria (USD 14,99
miliar), dan Arab Saudi (USD 14,73 miliar). Di bawah Indonesia ada Rusia (USD
10,92 miliar), Mesir (USD 10,72 miliar), dan Pakistan (USD 10,52 miliar).
Hal tersebut selain menunjukan potensi yang besar dalam dunia fesyen
muslim, juga menuntut pengembangan bisnis fesyen muslim di Indonesia agar
menjadi trendsetter industri mode muslim dunia. Di tengah persaingan pasar
global, para pelaku industri mode busana muslim harus memiliki pondasi industri
dari hulu ke hilir yang tangguh dan unggul (Tjahya, 2016).
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Hadirnya nibras Hijab, menjadi salah satu inovasi baru dalam
menghadirkan kebutuhan fesyen muslim Indonesia.
2.5.1.2 Ramalan Permintaan Pasar (Market Demand Forecasting)
Menurut Murahartawaty (2009), peramalan (forecasting) merupakan
bagian vital bagi setiap organisasi bisnis dan untuk setiap pengambilan keputusan
manajemen yang sangat signifikan. Peramalan menjadi dasar bagi perencanaan
jangka panjang perusahaan.
Sutoyo (2000) menyebutkan bahwa perkiraan jumlah permintaan produk
dapat dilakukan dalam tiga tahap yakni melakukan riset pasar dan pemasaran,
menyusun demand forecast produk dengan menggunakan metode demand
forecast dan menyusun final demand forecast yang akan dipergunakan sebagai
bahan masukan evaluasi aspek pemasaran dan kegunaan lainnya. Riset pasar dan
pemasaran dilakukan, baik dengan menganalisis data sekunder maupun dengan
jalan terjun langsung ke lapangan, melakukan pengamatan dan wawancara.
Peramalan pasar tentunya memberikan banyak kemungkinan kemungkinan
yang akan menjadi acuan perusahaan dalam melaksanakan bisnis dalam deret
waktu panjang.
Lebih lanjut, model deret waktu, menurut Heizer dan Render dalam
Sariani (2013), membuat prediksi dengan asumsi bahwa masa depan merupakan
fungsi dari masa lalu. Kemudian menurut Fariza (2007), suatu deret berkala (time
series) merupakan suatu himpunan observasi, dengan variabel yang digunakan
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diukur dalam urutan periode waktu, misalnya tahunan, bulanan, triwulanan, dan
sebagainya.
2.5.1.3 Analisis Pesaing (Competitor Analysis)
Menurut Porter dalam Wibowo (2013) menyatakan terdapat lima kekuatan
yang mempengaruhi persaingan dalam industri, diantaranya adalah : pendatang
baru, pesaing industri, pembeli, pemasok, dan produk pengganti.

Sumber : Porter (1998)
Gambar 2.1 Kekutan bersaing dalam industri
Porter dalam Wibowo (2013) menerangkan keunggulan bersaing adalah
suatu posisi dimana sebuah perusahaan menguasai sebuah ajang persaingan bisnis.
Keunggulan bersaing yang berkelanjutan (Sustainable Competitive Advantage/
SCA) adalah keunggulan yang tidak mudah ditiru, membuat suatu perusahaan
dapat merebut dan mempertahankan posisinya sebagai pimpinan pasar. Karena
sifatnya yang tidak mudah ditiru, keunggulan bersaing yang berkelanjutan
merupakan satu strategi bersaing yang dapat mendukung kesuksesan suatu
perusahaan untuk jangka waktu yang lama. Matthews dalam Wibowo (2013)
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menyatakan bahwa keunggulan bersaing organisasi dapat dicapai melalui
relational architecture, reputation, innovation, dan strategic assets.
Aaker dalam Welta (2016) mengemukakan dalam suatu strategi setidaknya
terdapat empat faktor yang menjadi syarat terciptanya keunggulan bersaing yang
berkelanjutan (SCA), yaitu basis persaingan (basic of competition), arena bersaing
(where you compete), pesaing (whom you compete against), dan cara bersaing
(how to complete), biaya rendah (low-cost), fokus, ke peloporan (preemption), dan
sinergi (synergi).

Fokus
Differensiasi
Kekuatan

Biaya Rendah

Kepeloporan

Sinergis

Sumber : Aaker (1998)
Gambar 2.2 Lima kekuatan strategis SCA
Teori Aaker memperlihatkan kelima faktor pembentukan kekuatan
strategis tersebut, yaitu diferensiasi berarti adanya keunikan atas produk yang
dihasilkan perusahaan, yang dirasakan bernilai bagi pelanggan; biaya rendah
merupakan kesanggupan perusahaan untuk mengerjakan dan berinvestasi dalam
rangka mendukung terciptanya produk dengan harga rendah tapi menghasilkan
keuntungan yang relatif tinggi; fokus adalah konsentrasi perusahaan pada satu
segmen pasar atau bagian dari sebuah lini produk tertentu; kepeloporan adalah
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perusahaan mampu menciptakan “penghalang” bagi pesaing untuk masuk
kedalam segmen pasarnya; sinergi berarti kerjasama antar perusahaan dalam
kelompok industri yang sama (Welta, 2016).
2.5.2 Aspek Manajemen dan Sumber Daya Manusia
Aspek manajemen sumberdaya manusia merupakan hal penting dalam
keberadaan dan keberlangsungan perusahaan. Dengan adanya kualitas SDM yang
baik, maka akan memberikan dampak baik pada perusahaan dan tingkat Growth
perusahaan.
Menutur Muchtar (2011) Manajemen Sumber Daya Manusia atau MSDM
(Human Resources Management) adalah bagian dari fungsi manajemen. Jikalau
manajemen menitikberatkan „bagaimana mencapai tujuan bersama dengan orang
lain‟, maka MSDM memfokuskan pada “orang” baik sebagai subyek atau pelaku
dan sekaligus sebagai obyek dari pelaku. Jadi bagaimana mengelola orang-orang
dalam organisasi yang direncanakan (planning), diorganisasikan (organizing),
dilaksanakan (directing) dan dikendalikan (controlling) agar tujuan yang dicapai
organisasi dapat diperoleh hasil yang seoptimal mungkin, efisien dan efektif.
Husnan dan Muhammad (2000) mengemukakan bahwa manajemen
meliputi manajemen pembangunan proyek dan manajemen operasi. Manajemen
pembangunan proyek mengulas tentang pelaksana proyek, sistem dan jadwal
pelaksanaan proyek pengkaji masing-masing aspek dan sebagainya.
Sementara manajemen operasi mengemukakan tentang bentuk organisasi /
badan usaha yang dipilih struktur organisasi, deskripsi dan spesifikasi jabatan
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serta ketenagakerjaan. Model hipotetis MSDM dapat mengadaptasi suatu
kerangka kerja yang dikembangkan oleh Way & Johnson (2005).
Secara skematis model tersebut dapat diilustrasikan dalam gambar berikut
:

Sumber : Irianto (2011)
Gambar 2.3 Model Hipotesis MSDM
Model Hipotesa ini dapat berubah sesuai dengan perubahan masa dan
inovasi perusahaan. Peranan penting MSDM akan menentukan Growth atau
tidaknya sebuah perusahaan, faktor utama dalam perusahaan berada pada sumber
daya manusia.
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2.5.3 Aspek Teknis dan Operasi
Menurut Husnan dan Muhammad (2000) beberapa pertanyaan utama yang
perlu mendapatkan jawaban dari aspek teknis adalah lokasi proyek, skala operasi /
luas produksi, kriteria pemilihan mesin, proses produksi dan jenis teknologi.
Dengan memahami aspek teknis dan operasi, maka perusahaan dapat
menentukan layout sesuai proses produksi sehingga memberikan efisiensi. Selain
itu, perusahaan dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan dimasa
yang akan datang.
2.5.4

Aspek Sosial dan Ekonomi
Aspek sosial dan ekonomi meliputi pengaruh adanya proyek terhadap

peningkatan penghasilan negara, devisa yang dapat dihemat, penambahan dan
pemerataan kesempatan kerja serta pengaruhnya terhadap industri lain. Hal ini
pun senada dengan pemaparan husnan dan Muhammad (2010) tentang manfaat
sekunder sebuah proyek dalam skala moneter.
2.5.5

Aspek Hukum
Lemahnya sebuah perusahaan salah satunya ditentukan dari aspek legalitas

perusahaan diantaranya adalah bentuk badan usaha yang akan digunakan,
jaminan-jaminan yang bisa disediakan kalau akan menggunakan sumber dan yang
berupa pinjaman, dan berbagai akta, sertifikat, izin yang diperlukan dan
sebagainya.
2.6

Pengertian fashion

29

Fashion berasal dari bahasa Latin, factio, yang artinya membuat atau
melakukan. Karena itu, arti kata asli fashion mengacu pada kegiatan; fashion
merupakan sesuatu yang dilakukan seseorang, tidak seperti dewasa ini, yang
memaknai fashion sebagai sesuatu yang dikenakan seseorang. Arti asli fashion
pun mengacu pada ide tentang fetish atau obyek fetish. Kata ini mengungkapkan
bahwa butir-butir fashion dan pakaian adalah komoditas yang paling di-fetishkan,
yang diproduksi dan dikonsumsi di masyarakat kapitalis (Retno, 2008).
Menurut Soekanto (2004), fashion memiliki arti suatu mode yang
hidupnya tidak lama, yang mungkin menyangkut gaya bahasa, perilaku, hobby
terhadap model pakaian tertentu.
Sedangkan menurut Polhemus dan Procter (2011) istilah fashion kerap
digunakan sebagai sinonim dari istilah dandanan, gaya dan busana dalam
masyarakat kontemporer barat akhir-akhir ini.
Barnard dalam retno (2008) Fashion merupakan isu penting yang
mencirikan pengalaman hidup sosial. Oleh karena itu, fashion memiliki beberapa
fungsi. Pertama, sebagai sarana komunikasi, fashion bisa menyampaikan pesan
artifaktual yang bersifat non-verbal. Fashion bisa merefleksikan, meneguhkan,
mengekpresikan suasana hati seseorang. Fashion memiliki suatu fungsi kesopanan
(modesty function) dan daya tarik. Sebagai fenomena budaya, fashion
sesungguhnya bisa berucap banyak tentang identitas pemakainya. Fashion juga
dapat digunakan untuk menunjukkan nilai sosial dan status, karena orang bisa
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membuat kesimpulan tentang siapa anda, kelompok sosial mana anda, melalui
medium fashion.
2.7

Analisis SWOT

2.7.1

Pengertian Analisis SWOT
Analisis SWOT merupakan salah satu metode dalam perencanaan strategy

dengan melihat aspek Kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weakness), Peluang
(Opportunities), dan Ancaman (Threats). Teori ini muncul sejak dasawarsa 1960
an oleh Albert Humphrey dalam proyek riset universitas Stanford dengan
menggunkan data perusahaan Fortune 500.
Analisis SWOT memberikan gambaran dalam mencapai visi misi
perusahaan dengan meninjau aspek internal dan eksternal perusahaan. Hal ini
akan lebih memudahkan perusahaan dalam menyusun strategi yang tepat baik
jangka pendek ataupun jangka panjang dalam mengambil peluang dan secara
bersamaan meminimalisir ancaman.
2.7.2 Matrik SWOT
Menurut Rangkuti (2009) Matriks SWOT adalah alat yang dipakai untuk
menyusun faktor-faktor strategi perusahaan. Matriks ini dapat menggambarkan
secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan
disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Matrik SWOT
memiliki empat set, yakni :
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Faktor - Faktor Internal Kekuatan (S)
(IFAS)

Kelemahan (W)

Daftarkan 5-10 Faktor- Daftarkan 5-10 Faktor-

Faktor – Faktor Eksternal Faktor Internal

Faktor Internal

(EFAS)
Peluang (O)

Strategi (SO)

Strategi (WO)

Daftarkan 5-10 Peluang- Buat strategi disini yang Buat strategi disini yang
peluang eksternal

menggunakan
untuk

kekuatan memanfaatkan

peluang

mendapatkan untuk mengatasi ancaman

peluang
Ancaman (T)

Strategi (ST)

Strategi (WT)

Daftarkan 5-10 Faktor – Buat strategi disini yang Buat strategi disini yang
faktor ancaman eksternal

menggunakan

kekuatan meminimalkan

untuk mengatasi ancaman kelemahan

dan

menghindari ancaman
Tabel 2.1 Matrik SWOT
Sumber : Rangkuti (2009)
Strategi SO dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan dengan
memanfaatkan semua kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengambil
seluruh peluang yang ada.
Strategi ST, dibuat dengan memanfaatkan kekuatan perusahaan dalam
mengatasi dan menghindari ancaman eksternal.
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Strategi WO, berjalan dan dibuat sesuai dengan analisis peluang yang ada
sehingga dapat meminimalisir ancaman bagi perusahaan.
Sedangkan strategi WT, merupakan cara perusahaan bertahan ditengahtengah kelemahan internal dalam rangka mengatasi ancaman yang kan terjadi bagi
perusahaan.
2.8

Bisnis Model Canvas
Bisnis Model Canvas menjadi lebih popular karena dengan model canvas

ini sudah banyak perusahaan yang sukses dalam mencapai tujuan perusahaan.
Elemen dari model canvas mencakup Customer Segment, Value Proposition,
Chanel, Customer Relationship, Reveneu stream, Key Resourcess, Key Activities,
Key Partnership, dan Cost Structure.


Customer Segment
Dalam Menjalankan bisnis, sebuah perusahaan harus menentukan
segmentasi pasar yang menjadi sasaran dari produk atau bisnis yang
sedang dijalankan. Hal ini akan memberikan fokus market dengan jelas
dan terarah, sehingga perusahaan dapat mendapatkan profit dengan
maksimal.


Value Proposition
Menunjukan nilai perbedaan atas produk bisnis yang dihasilkan
kepada market. Sehingga market dapat menerima dengan baik
produk yang dikeluarkan oleh perusahaan.
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Channels
Merupakan resource dan layanan perusahaan yang akan dilakukan
dan dimiliki perusahaan dalam mengambil positioning pada
konsumen, hal ini dipengaruhi dengan customer segment dan
Value.



Revenue Stream
Merupakan sumber pendanaan perusahaan, tidak ditentukan dari
proses bisnis saja, melainkan penyerapan dana dari pihak ketiga.



Customer Relationship
Cara perusahaan membangun hubungan yang baik dengan market.
Perusahaan menghadirkan inovasi dalam mendukung produk yang
dikeluarkan, bisa dalam bentuk layanan atau tekhnologi.



Key Activities
Menunjukan kegiatan perusahaan dalam lingkaran bisnisnya. Hal
ini diinterpretasikan dengan produk atau layanan yang dikeluarkan
oleh perusahaan.



Key Resources
Adalah kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan dalam
mencapai tujuan perusahaan. Seperti asset, data market, dan
sumberdaya manusia, dan sejenisnya.
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Key Partnership
Key partnership menyangkut dengan hubungan luar perusahaan
yang memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan bisnis
perusahaan.



Cost Structure
Merupakan komposisi biaya dalam menunjang operasional
perusahaan menjalankan bisnis. Dalam hal ini perusahaan dituntut
untuk meningkatkan efesiensi anggaran.

2.9

Inovasi
Cooper (dalam Farida, 2006) mendefinisikan inovasi sebagai suatu ide,

praktek, proses, atau produk baru yang dianggap sebagai inovasi. Selain itu,
inovasi juga dapat diartikan sebagai daya sentuh dalam menarik minat publik
untuk menggunakan. Dalam inovasi tentu bukan hanya perubahan secara fisik,
namun juga non fisik seperti sistem. Perkembangan teknologi misalnya, terdapat
banyak inovasi dari bentuk fisik seperti model Handphone, dan inovasi sistem
seperti processor dan aplikasi yang dimiliki. Pada dunia fashion, inovasi
seringkali dikaitkan dengan perubahan produk, design, dan bahan. Namun secara
non fisik dapat berupa aplikasi atau sistem penjualan.
Persaingan fashion erat kaitannya dengan perbedaan produk, menurut
Cooper (dalam farida, 2006) enam faktor utama dalam mendapatkan Product
Leadership : Pertama, diferensiasi produk superior. Kedua, jelas dan tajam untuk
sebuah definisi produk awal. Ketiga, memiliki respon yang kuat terhadap
35

persaingan, pasar, teknikal, dan finansial. Keempat, aksi pemasaran yang berjalan
baik. Kelima, aksi teknologi yang berjalan baik. Keenam, tim Cross Functional
yang benar. Larry keeley menjabarkan konsep inovasi dalam sebuah perusahaan
dengan konsep 10 Tipe inovasi (Ten Types Of Innovation)

Sumber : Naked Innovation, Ten Types Of innovation ; Larry Keeley
Gambar 2.4 10 Konsep Inovasi


Business

Model/Profit

Model,

Bagaimana

cara

dalam

mendapatkan profit.


Networking, Menciptakan kerjasama dengan pihak lain dalam
menghasilkan nilai lebih dalam produk dan perusahaan.
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Structure/Enabling Process, Memahami dengan baik kemampuan
internal baik kemampuan Sumber daya dan asset.



Process/Core Process, Methode dalam melakukan pekerjaan dan
mensinergikan setiap bagian proses atas pekerjaan hulu ke hilir,
sehingga memiliki add value.



Product Performance, Kemampuan produk yang dihasilkan
memiliki pembeda dengan yang lain dari Features dan Fungsi.



Product System, Menghadirkan produk turunan sebagai pelengkap
dan mendukung penerimaan produk utama oleh market.



Service, Fasilitas pendukung yang menyempurnakan penawaran
baik media maupun teknologi.



Channel, bagaimana langkah dalam menciptakan produk dan
penawaran yang diterima oleh customer dan user.



Brand, merepresentasikan perusahaan sebagai pemilik produk dan
bisnis, sehingga dalam perjalanan pemasaran, market memiliki
kepekaan bahwa produk yang memiliki karakter dan kriteria yang
didapat merupakan produk yang dihasilkan dari perusahaan kita.



Customer

Experience/Customer

meningkatkan interaksi

Engangement,

Bagaimana

dengan konsumen, sehingga

dapat

meningkatkan loyalitas dari konsumen. Hal ini akan menjadi
kekuatan perusahaan dalam mempertahankan pasar.
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2.10

Industri Kreatif

2.10.1 Teori Industri Kreatif
Menurut definisi Howkins (Nenny, 2008) Ekonomi Kreatif adalah
kegiatan ekonomi dimana input dan outputnya adalah Gagasan. Dengan adanya
nilai gagasan yang baru dan innovatif, maka dapat memberikan dampak positif
terhadap pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Howkins memperkenalkan
ekonomi kreatif di kalangan pemerintah inggris, sehingga mendapat kesempatan
dalam diskusi diskusi kebijakan pemerintah di eropa.
Menurut Richard Florida, bahwa kreatifitas dalam berekonomi dimiliki
oleh setiap orang. Akan tetapi perbedaan kelas yang menentukan apakah ia
mampu bersaing satu dengan lainnya dalam persaingan ekonomi.
Menurut Rovert Lucas, pertumbuhan ekonomi kota dan daerah berada
pada tingkat kreatifitas dan produktifitas orang orang bertalenta dengan
mengandalkan kreatifitas dan ilmu pengetahuan.
Alvin Toffler (Kina, 2011) mengemukakan bahwa peradaban manusia
dibagi kedalam tiga gelombang. Pertama, abad pertanian. Kedua, abad
perindustrian. Ketiga abad informasi. Sebahagiannya menyatakan bahwa saat ini
peradaban manusia berada di abad Knowledge based economy, dimana ekonomi
berbasis pada pengetahuan dan kreatifitas manusia.
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Kementrian perdagangan memberikan pengertian industri kreatif sebagai
Industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat
individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui
penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.
Kementerian Perindustrian dalam Rencana Pengembangan Ekonomi
Kreatif 2009-2015 mengungkapkan bahwa ekonomi kreatif diyakini dapat
menjawab tantangan permasalahan dasar jangka pendek dan menengah: (1) relatif
rendahnya pertumbuhan ekonomi pasca krisis (rata-rata hanya 4,5% per tahun);
(2) masih tingginya pengangguran (9-10%), (3) tingginya tingkat kemiskinan (1617%), dan (4) rendahnya daya saing industri di Indonesia. Selain permasalahan
tersebut, ekonomi kreatif ini juga diharapkan dapat menjawab tantangan seperti
isu global warming, pemanfaatan energi yang terbarukan, deforestasi, dan
pengurangan emisi karbon, karena arah pengembangan industri kreatif ini akan
menuju pola industri ramah lingkungan dan penciptaan nilai tambah produk dan
jasa yang berasal dari intelektualitas sumber daya insani yang dimiliki oleh
Indonesia, dimana intelektualitas sumber daya insani merupakan sumber daya
yang terbarukan. Sebagai langkah nyata dan komitmen pemerintah untuk
mengembangkan ekonomi kreatif Indonesia 2025, maka pemerintah telah
melakukan kajian awal untuk memetakan kontribusi ekonomi dari industri kreatif
yang merupakan bagian dari ekonomi kreatif.
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2.10.2 Subsektor Industri Kreatif
1. Periklanan : kegiatan kreatif yang berkaitan jasa periklanan
(komunikasi satu arah dengan menggunakan medium tertentu),
yang meliputi proses kreasi, produksi dan distribusi dari iklan yang
dihasilkan, misalnya : riset pasar, perencanaan komunikasi iklan,
iklan luar ruang, produksi material iklan, promosi, kampanye relasi
publik, tampilan iklan di media cetak (surat kabar, majalah) dan
elektronik (televisi dan radio), pemasangan berbagai poster dan
gambar, penyebaran selebaran, pamflet, edaran, brosur dan reklame
sejenis, distribusi dan delivery advertising materials atau samples,
serta penyewaan kolom untuk iklan.
2. Arsitektur : kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa desain
bangunan, perencanaan biaya konstruksi, konservasi bangunan
warisan, pengawasan konstruksi baik secara menyeluruh dari level
makro (Town planning, urban design, landscape architecture)
sampai dengan level mikro (detail konstruksi, misalnya: arsitektur
taman, desain interior).
3. Pasar Barang Seni : kegiatan kreatif yang berkaitan dengan
perdagangan barang-barang asli, unik dan langka serta memiliki
nilai estetika seni yang tinggi melalui lelang, galeri, toko, pasar
swalayan, dan internet, misalnya : alat musik, percetakan,
kerajinan, automobile, film, seni rupa dan lukisan.
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4. Kerajinan : kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi,
produksi dan distribusi produk yang dibuat dihasilkan oleh tenaga
pengrajin yang berawal dari desain awal sampai dengan proses
penyelesaian produknya, antara lain meliputi barang kerajinan
yang terbuat dari : batu berharga, serat alam maupun buatan, kulit,
rotan, bambu, kayu, logam (emas, perak, tembaga, perunggu, besi)
kayu, kaca, porselin, kain, marmer, tanah liat, dan kapur. Produk
kerajinan pada umumnya hanya diproduksi dalam jumlah yang
relatif kecil (bukan produksi massal).
5. Desain : kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain grafis,
desain interior, desain produk, desain industri, konsultasi identitas
perusahaan dan jasa riset pemasaran serta produksi kemasan dan
jasa pengepakan.
6. Fashion : kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain
pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris mode lainnya,
produksi pakaian mode dan aksesorisnya, konsultasi lini produk
fashion, serta distribusi produk fashion.
7. Video, Film dan Fotografi : kegiatan kreatif yang terkait dengan
kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi
rekaman video dan film. Termasuk di dalamnya penulisan skrip,
dubbing film, sinematografi, sinetron, dan eksibisi film.
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8. Permainan Interaktif : kegiatan kreatif yang berkaitan dengan
kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video
yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. Subsektor
permainan interaktif bukan didominasi sebagai hiburan semata
tetapi juga sebagai alat bantu pembelajaran atau edukasi.
9. Musik : kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi/komposisi,
pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara.
10. Seni Pertunjukan : kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha
pengembangan konten, produksi pertunjukan (misal : pertunjukan
balet, tarian tradisional, tarian kontemporer, drama, musik
tradisional, musik teater, opera, termasuk tur musik etnik), desain
dan pembuatan busana pertunjukan, tata panggung, dan tata
pencahayaan.
11. Penerbitan dan Percetakan : kegiatan kreatif yang terkait dengan
dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran,
majalah, tabloid, dan konten digital serta kegiatan kantor berita dan
pencari berita. Subsektor ini juga mencakup penerbitan perangko,
materai, uang kertas, blanko cek, giro, surat andil, obligasi surat
saham, surat berharga lainnya, passport, tiket pesawat terbang, dan
terbitan khusus lainnya. Juga mencakup penerbitan foto-foto, grafir
(engraving) dan kartu pos, formulir, poster, reproduksi, percetakan
lukisan, dan barang cetakan lainnya, termasuk rekaman mikro film.
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12. Layanan Komputer dan Piranti Lunak : kegiatan kreatif yang
terkait dengan pengembangan teknologi informasi termasuk jasa
layanan komputer, pengolahan data, pengembangan database,
pengembangan piranti lunak, integrasi sistem, desain dan analisis
sistem, desain arsitektur piranti lunak, desain prasarana piranti
lunak dan piranti keras, serta desain portal termasuk perawatannya.
13. Televisi dan Radio : kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha
kreasi, produksi dan pengemasan acara televisi (seperti games,
kuis, reality show, infotainment, dan lainnya), penyiaran, dan
transmisi konten acara televisi dan radio, termasuk kegiatan station
relay (pemancar kembali) siaran radio dan televisi.
14. Riset dan Pengembangan : kegiatan kreatif yang terkait dengan
usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi dan
penerapan ilmu dan pengetahuan tersebut untuk perbaikan produk
dan kreasi produk baru, proses baru, material baru, alat baru,
metode baru, dan teknologi baru yang dapat memenuhi kebutuhan
pasar, termasuk yang berkaitan dengan humaniora seperti
penelitian dan pengembangan bahasa, sastra, dan seni; serta jasa
konsultasi bisnis dan manajemen.
2.10.3 Industri Kreatif Fashion Indonesia
Berdasarkan pengertian dari departemen perdagangan, Industri Kreatif
Subsektor fashion/mode adalah kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain
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pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris mode lainnya, produksi pakaian
mode dan aksesorisnya, konsultasi lini produk fashion, serta distribusi produk
fashion. Umumnya, aktifitas subsektor fashion yang di jalankan oleh perusahaan
perusahaan fashion sebagai berikut ;

Sumber : Departemen perdagangan indonesia, 2008
Gambar 2.5 Aktifitas Subsektor Fashion
Merujuk pada bagan yang dihadirkan oleh departemen perdagangan
Indonesia diatas, terlihat bahwa subsektor industri fashion terdiri dari perusahaanperusahaan produsen fashion (fashion company) dan perusahaan jasa perdagangan
produk fashion (channel distribusi). Produsen produk fashion memiliki model
bisnis mass production, distro, ready to wear deluxe dan adi busana/deluxe.
Keempat model bisnis tersebut dibedakan oleh tingkat esklusifitas masingmasing, dan jenis konsumen yang dilayani.
Berdasarkan data badan ekonomi kreatif (2017), Pertumbuhan industri
fashion sendiri memberikan sumbangsih besar terhadap pertumbuhan ekonomi
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indonesia, hal ini terlihat dari nilai PDB indonesia dari sektor ini mencapai
18,15%, dengan nilai ekspor 56%, memberikan sumbangsih pendapatan negara
kedua setelah kuliner yang mencapat 41,69%.
Sumber: Survey Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif, 2016

Gambar 2.6 Pertumbuhan Industri Fashion
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Selain dampak pada PDB indonesia, industri kreatif memiliki dampak
secara langsung terhadap penurunan tingkat pengangguran dan peningkatan
produktivitas masyarakat di Indonesia.

Sumber : Survey Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif, 2016
Gambar 2.7 Potensi Tenaga Kerja Sektor Kreatif
Dalam peningkatan kinerja subsektor Fashion tentunya harus didukung
melalui pondasi sumber daya manusia, pilar industri, pilar teknologi, sumber daya
(resource), pilar institusi, dan lembaga pembiayaan.
2.11

Pengertian Hijab
Secara bahasa, hijâb berasal dari bahasa Arab hajaba yang bermakna tabir

atau dinding penghalang. Pengertian ini berasal dari QS Al Ahzab : 59. Istilah ini
dikenal di beberapa negara timur tengah. Dalam hal ini, hijab juga dapat diartikan
sesuai dengan konteksnya. Konteks pertama, hijab dimaknai sebagai pakaian
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muslimah yang digunakan untuk menutupi seluruh tubuhnya kecuali muka dan
telapak tangan. Pada konteks ini, makna hijab juga banyak dikenal sebagai jilbab.
Namun dalam Islam, hijab tidak terbatas pada jilbab atau pakaian yang digunakan
oleh perempuan setiap harinya, melainkan juga pada penampilan fisik secara
keseluruhan serta perilaku mereka setiap harinya. Konteks ke dua, hijab dimaknai
sebagai tabir atau tirai atau alat pemisah antara laki-laki dan pertempuan.
Begitu pula dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hijab memiliki tiga
makna yaitu (1) dinding yang membatasi sesuatu dengan yang lain ; (2) dinding
yang membatasi hati manusia dan Allah ; (3) dinding yang menghalangi
seseorang dari mendapat harta waris untuk anak laki-laki dari saudara sebapak.
Sementara dalam kamus ilmiah hijab bermakna sebagai tabir atau tirai.
(Burhani,2000).
Menurut Abul Baqa Al Hanafi, hijab adalah sesuatu yang dituntut untuk
ditutupi dan menghalangi dari yang terlarang. ( Al Kulliyat : 360).
Sementara berdasarkan istilah, hijab adalah penutup untuk perempuan dari
pandangan laki-laki. Penutup tersebut adalah kain penghalang agar perempuan
tersebut tidak nampak atau terlihat oleh laki-laki. Menurut Ibnu Mazzur, hijab
adalah sekat penghalang dari benda-benda yang lain. Dalam Lisan Al „Arab hijab
juga bermakna sebagai tirai yang menutupi pandangan.
Ada pula beberapa ulama yang mengartikan pengertian hijab yang sama
maknanya dengan jilbab. Dengan demikian hijab tersebut memiliki makna yang
sama dengan pakaian perempuan, seperti gamis dan baju kerudung yang lebar.
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Hal ini juga sesuai dengan kondisi saat ini. Hijab juga umum diartikan oleh
masyarakat sebagai pakaian yang menutup seluruh tubuh perempuan, kecuali
wajah dan kedua telapak tangan.
2.11.1 Tujuan Hijab
Tujuan hijab juga bisa didapatkan setelah mengetahui arti dari hijab itu
sendiri. Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan tersebut, hijab memiliki
tujuan untuk menjadi pembatas antara yang seharusnya ditutupi dari hal yang
terlarang. Jika hijab dimaknai sebagai pembatas atau tirai, maka fungsinya adalah
sebagai pembatas antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu, jika hijab
bermakna sebagai pakaian perempuan, maka tujuannya yaitu untuk menutup
bagian tubuh perempuan, selain wajah dan telapak tangan. Selain itu, hijab juga
bertujuan untuk memuliakan wanita. Tujuan ini juga digunakan di kedua konteks
pengertian tersebut. (Muthahari, 2016)
2.12

Kerangka Konseptual

2.12.1 Penelitian Sebelumnya
Dian amalia (2016) melakukan study kelayakan bisnis dengan judul
Feasibility Analysis of Business “Amalia Boutique” PT Warna Warni Amaia as
Muslimah Fashion in South Jakarta. Menunjukan hasil bahwa dengan modal awal
300 juta, Dapat diketahui rate of return dari “Butik Amalia” adalah sebesar 46%
artinya adalah dari modal 300 juta di awal, tingkat pengembalian modal “Butik
Amalia” meningkat menjadi 438 juta. Metode ARR juga disebut metode
perhitungan ROI (Return on Investment). Semakin besar nilai ARR atau nilai ROI
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suatu proyek, proyek tersebut semakin menarik. Nilai ARR “Butik Amalia”
adalah 134,8% sehingga bisnis ini dapat dikatakan menarik untuk dijalankan.
NPV dikatakan baik jika > 0. Nilai NPV “Butik Amalia” adalah 445,380 juta
artinya nilai tersebut positif atau > 0. Dengan menggunakan metode PP, dapat
diketahui bahwa waktu yang dibutuhkan untuk kembalinya modal adalah 3 tahun
3 bulan.
2.12.2 Kerangka konseptual
Nibras Hijab merupakan anak perusahaan dari Nibras Group, sehingga
perlu dilakukan penilaian dari berbagai aspek yaitu penelitian akan dilakukan
terhadap aspek-aspek pasar, produk, manajemen, teknologi, dan keuangan.
Berdasarkan berbagai aspek pada studi kelayakanan ini maka kajian yang
dilakukan penulis lebih menekankan penelitian pada aspek pasar dan pemasaran,
Aspek manajemen dan SDM, aspek keuangan, dan aspek pengembangan
(Inovasi).
Aspek pasar yang akan dianalisis meliputi market demand analysis,
market share, competitor analysis, dan marketing strategy. Aspek keuangan yang
dianalisis meliputi proyeksi pendapatan, proyeksi aliran arus kas, dan penilaian
investasi. Payback Period, Net Present Value dan IRR yang layak juga dihitung
dan menjadi patokan investor dalam menentukan kelayakan dari pengembangan
Nibras hijab.
Kerangka konseptual dari study kelayakan pengembangan bisnis Nibras
hijab sebagai berikut :
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INOVASI
IMPLEMENTASI

(Larry Keeley Approach)

Model Bisnis Canvas
Study Kelayakan

(Alexander Osterwalder)

Legal
Nibras Hijab

Operasional & SDM

Keputusan

SWOT ANALISIS

Marketing
Keuangan

Gambar 2.8 Kerangka Konseptual Bisnis
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