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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Bandung merupakan kota yang terkenal dengan industri kreatif di bidang 

fashion, dengan desain yang unik dan  mengikuti trend masa kini. Bandung sebagai 

kota mode dengan julukan Paris Van Java menjadi wahana tumbuhnya bisnis yang 

kompetitif khususnya di bidang bisnis fashion, hal itu terlihat dengan semakin banyak 

dan berkembangnya butik, distro, dan factory outlet. Para pemilik bisnis harus terus 

melakukan inovasi dengan kreativitas yang tinggi terhadap produk yang ditawarkan 

terutama dari segi desain. Persaingan bisnis semakin kompetitif, maka para pemilik 

bisnis di bidang fashion harus memikirkan langkah langkah yang tepat agar dapat 

meraih konsumen sebanyak mungkin. Perkembangan budaya konsumtif di bidang  

fashion menjadikan bisnis fashion menjadi pasar potensial bagi perusahaan yang 

bergerak dalam bisnis ini. Para pemilik bisnis fashion harus lebih jeli melihat 

perubahan perilaku masyarakat sehingga setiap produk yang ditawarkan sesuai 

dengan keinginan pasar.  

Perkembangan teknologi komunikasi yang semakin pesat berpengaruh pada 

bidang bisnis, terutama bisnis fashion. Menjadi pengusaha yang sukses di bidang 

fashion dapat ditunjang oleh perkembangan teknologi dan pemilihan strategi yang 

tepat. Strategi yang dipilih akan menentukan cepat atau lambatnya pencapaian tujuan. 

Fenomena perubahan yang sangat besar dalam perkembangan dunia bisnis pada masa 

sekarang adalah tumbuhnya bisnis online, yang berkembang menjadi bisnis fashion 

online.  Seseorang yang akan membuka suatu  usaha memerlukan modal yang sangat 

besar untuk investasi usahanya. Pada saat ini calon pelaku bisnis fashion tidak harus 
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mengeluarkan modal yang besar untuk membuka toko dan menarik perhatian 

konsumen.  Melalui media online internet seperti facebook, instagram,line pelaku 

bisnis fashion dapat melakukan kegiatan bisnis fashion dengan mudah dan dapat 

dijangkau oleh masyarakat luas. Pada bisnis fashion online pemilihan strategi yang 

tepat untuk dapat berkompetisi dalam bisnis penjualan online adalah strategi melalui 

promosi. Kelebihan dari bisnis fashion online ini dapat memperluas pasar hingga ke 

tingkat internasional dengan modal kecil, akan tetapi bisnis fashion online memiliki 

kekurangan seperti kurang terjaminnya keamanan dalam transaksi bisnis. Bisnis 

fashion online dilakukan melalui personal seluler ataupun smartphone yang 

terhubung dengan layanan internet, sehingga konsumen dapat melakukan transaksi 

serta melihat produk yang ditawarkan di tampilan media sosial dan aplikasi yang 

tersedia di dalam personal komputer ataupun smartphone.  

Pada Manajemen Bisnis Busana Butik ini  dipelajari materi konsep bisnis 

busana butik, tujuan bisnis busana butik, manajemen produksi bisnis busana butik, 

strategi bisnis busana  butik, manajemen pemasaran busana butik, promosi bisnis 

busana butik yang dikaitkan dengan kesiapan perintisan bisnis fashion online. Bisnis 

fashion online merupakan aktifitas jual beli online yang  menawarkan produk-produk 

ritel secara langsung kepada konsumen dan membuka peluang kesempatan untuk 

berhubungan dengan basis jual beli global yang berpotensi mendatangkan 

keuntungan untuk memasarkan setiap label fashion.     

Tujuan dari mata kuliah Manajemen Bisnis Busana Butik yaitu mahasiswa 

memiliki kemampuan menguasai manajemen bisnis busana butik. Kegiatan 

pembelajaran manajemen bisnis busana butik diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan dan wawasan tentang membuat perencanaan promosi online dan 
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membuat business plan untuk membuka bisnis fashion online yang mempengaruhi 

pada tingkah laku peserta didik yang disebut  hasil belajar.  

Hasil belajar Manajemen Bisnis Busana Butik merupakan kemampuan peserta 

didik dalam menguasai dan mengaplikasikan materi pembelajaran tentang konsep 

bisnis busana butik, tujuan bisnis busana butik, manajemen produksi bisnis busana 

butik, strategi bisnis busana  butik, manajemen pemasaran busana butik, promosi 

bisnis busana butik sebagai kesiapan perintisan bisnis fashion online.  

Perintisan bisnis fashion online memerlukan kesiapan yang matang untuk 

dapat berkompetisi didalam dunia bisnis, hal tersebut dimungkinkan setelah 

mahasiswa memperoleh pengetahuan sikap dan keterampilan mengenai manajemen 

bisnis busana butik secara online beserta cara promosi online yang menarik perhatian 

calon pembeli.  

Bisnis fashion online yaitu seseorang yang melakukan kegiatan jual-beli 

produk fashion secara online yang  mengembangkan pasarnya melalui media internet, 

baik sebagai reseller ataupun sebagai marketing yang akan menjual produk fashion 

secara online ataupun sebagai produsen yang langsung menjual produknya. Bisnis 

fashion online yang dijalankan melalui internet memiliki tujuan yang sama yaitu 

menghasilkan suatu keuntungan. 

Ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari perkuliahan 

manajemen bisnis busana butik diharapkan dapat dijadikan bekal untuk dimanfaatkan 

sebagai kesiapan perintisan bisnis fashion online. 

Uraian di atas dijadikan dasar  penulis untuk melakukan penelitian mengenai 

“Manfaat Hasil Belajar Manajemen Bisnis Busana Butik Sebagai Kesiapan 

Perintisan Bisnis fashion online” pada mahasiswa tingkat tiga Program Studi 

Pendidikan Tata Busana konsentrasi Butik Universitas Pendidikan Indonesia. 

 

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 
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Identifikasi masalah perlu ditetapkan terlebih dahulu sebelum memulai 

penelitian, yaitu untuk memudahkan dan mengetahui kemungkinan-kemungkinan 

masalah yang timbul dalam pelaksanaan penelitian. Identifikasi masalah dalam 

penelitian ini yaitu :  

a. Perkembangan budaya konsumtif di bidang fashion dan teknologi komunikasi 

yang memiliki pengaruh terhadap gaya hidup menjadikan bisnis fashion menjadi 

pasar potensial bagi yang bergerak dalam bisnis ini, khususnya menjadi peluang 

dalam membuka bisnis fashion.  

b. Hasil belajar manajemen bisnis busana butik dapat mempengaruhi perubahan 

tingkah laku, pengetahuan, serta keterampilan mahasiswa secara materi dan 

praktek  mempelajari tentang manajemen bisnis beserta promosi secara online. 

sehingga peserta didik menguasai dan mengaplikasikan materi yang diperoleh 

menjadi bekal sebagai kesiapan perintisan bisnis fashion online.  

c. Bisnis fashion online yaitu suatu kegiatan jual-beli produk fashion secara online 

yang mengembangkan pasarnya melalui media internet, baik sebagai reseller 

marketing yang akan menjual produk fashion secara online. bisnis fashion online 

yang dijalankan melalui internet memiliki tujuan yang sama yaitu menghasilkan 

suatu keuntungan. Kebutuhan komunikasi dalam bidang fashion dan kemajuan 

teknologi serta perubahan gaya hidup itulah yang diharapkan dapat memberikan 

stimulus terhadap mahasiswa untuk memulai perintisan bisnis fashion online.  

d. Perintisan bisnis fashion online  memerlukan kesiapan yang matang untuk dapat 

berkompetisi didalam dunia bisnis, hal tersebut dimungkinkan setelah mahasiswa 

memperoleh pengetahuan sikap dan keterampilan mengenai manajemen bisnis 

butik beserta cara promosi online. 
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Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka penulis dapat 

merumuskan masalah dalam penelitian ini. Rumusan masalah dibuat untuk 

memperjelas ruang lingkup sebuah penelitian.  

Pokok masalah yang menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah : 

 “Bagaimana manfaat hasil belajar manajemen bisnis busana butik  sebagai kesiapan 

perintisan bisnis fashion online?” 

 

 

 

 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data mengenai manfaat hasil 

belajar Manajemen Bisnis Busana Butik ditinjau dari kompetensi penguasaan : 

1. Konsep dan tujuan bisnis busana butik sebagai kesiapan perintisan bisnis fashion 

online. 

2. Manajemen produksi bisnis busana butik sebagai kesiapan perintisan bisnis 

fashion online. 

3. Strategi bisnis busana butik sebagai kesiapan perintisan bisnis fashion online. 

4. Manajemen pemasaran  bisnis busana butik sebagai kesiapan perintisan bisnis 

fashion online. 

5. Promosi bisnis busana butik sebagai kesiapan perintisan bisnis fashion online. 

  

D. Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian manfaat dari hasil belajar manajemen bisnis busana butik 

sebagai kesiapan perintisan bisnis fashion online dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 
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1. Secara teoritis: hasil belajar ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru 

pada mahasiswa tentang manajemen usaha butik serta dapat memberikan 

pengetahuan tentang bisnis fashion secara online yang dapat digunakan sebagai 

sarana jual beli dengan metode dan strategi yang menarik sesuai dengan 

perkembangan zaman. 

2. Secara praktis: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam 

mengembangkan pengalaman belajar berwirausaha sebagai bekal dalam merintis 

bisnis fashion online 

 

 

 

. 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

 

Struktur organisasi penulisan dalam penelitian ini secara sistematis dapat 

diuraikan menjadi beberpa bagian : Bab I berisi Pendahuluan, yag mencakup latar 

belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat peneltian, dan 

struktur organsasi skripsi. Bab II berisi kajian Pustaka yang mencakup tinjauan 

pembelajaran konsep dan tujuan bisnis busana butik, manajemen produksi bisnis 

busana butik, strategi bisnis busana butik, manajemen pemasaran bisnis busana butik 

, promosi bisnis busana butik sebagai kesiapan perintisan bisnis fashion online. Bab 

III berisi metodologi penelitian, lokasi, sampel, metode penelitian, definisi 

operasional, teknik pengumpulan data. Bab IV berisi hasil penelitian dan 

pembahasan, yang mencakup hasil penelitian dan pembahasan penelitian. Bab V 

berisi kesimpulan dan saran. 
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