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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Di dalam suatu perusahaan terdapat berbagai kegiatan yang harus 

dilakukan sehingga memerlukan pengatur yang disebut dengan 

manajemen. Manajemen memiliki tujuan untuk melakukan perubahan 

pada sumber daya yang tersedia agar menjadi suatu hasil yang bernilai 

guna mencapai sasaran perusahaan. George R. Terry (dalam Anoraga, 

2009, hlm. 109) mengemukakan bahwa “manajemen adalah proses yang 

khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, dan pengendalian yang masing-masing bidang tersebut 

digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan yang diikuti 

secara berurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan semula”. 

Manajemen yang dilaksanakan dengan baik merupakan kunci dari 

suksesnya suatu usaha maupun perusahaan. Usaha dapat diartikan sebagai 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang atau suatu organisasi 

secara teratur dan terus menerus dalam pengadaan barang atau jasa 

maupun fasilitas lain untuk dijual, dipertukarkan atau disewagunakan 

dengan tujuan memperoleh keuntungan yang optimal. 

Sejalan dengan pengertian yang dikemukakan di atas maka dapat 

dirumuskan bahwa manajemen di bidang usaha busana adalah kegiatan 

yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

pengendalian yang dilakukan secara sistematis dalam pengadaan barang 

atau jasa dalam bidang busana untuk dijual, disewagunakan, dan 

dipertukarkan guna mencapai tujuan bisnis dan memperoleh laba 

seoptimal mungkin. Keterampilan di dalam pengelolaan atau manajemen 

usaha busana bisa dipelajari di Program Studi Pendidikan Tata Busana. 

Program Studi Pendidikan Tata Busana mengarahkan 

mahasiswanya untuk dapat menguasai konsep, sikap, dan keterampilan 

dalam bidang busana melalui kegiatan perkuliahan yang memadukan 

bidang teknologi kejuruan dan bidang profesi kependidikan. manajemen 

usaha busana merupakan salah satu mata kuliah yang wajib dipelajari oleh 

mahasiswa pada jenjang pendidikan S-1 Program Studi Pendidikan Tata 

Busana Departemen PKK FPTK UPI. Perkuliahan manajemen usaha 

busana diselenggarakan pada semester ganjil dengan bobot 2 (dua) SKS.  
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Tujuan perkuliahan manajemen usaha busana sebagaimana 

tercantum dalam silabus perkuliahan, bahwa setelah menempuh mata 

kuliah ini mahasiswa dapat memahami pengertian dan fungsi manajemen, 

hakikat dan asas manajemen, tujuan dan peran manajemen, peluang, 

tantangan dan lingkungan, kepemilikan bisnis, etika bisnis, strategi bisnis, 

manajemen sumber daya manusia, manajemen produksi dan operasi, 

manajemen pemasaran, manajemen keuangan, jalan menuju keberhasilan, 

dan promosi dalam bidang usaha busana. 

Pokok-pokok materi secara garis besar dari mata kuliah 

manajemen usaha busana meliputi konsep manajemen dan peluang dalam 

bidang usaha busana, manajemen sumber daya manusia, manajemen 

produksi, manajemen pemasaran, dan manajemen keuangan dalam 

bidang usaha busana. Usaha perantara busana termasuk salah satu jenis 

usaha dalam bidang busana yang dibahas melalui pokok-pokok materi 

konsep manajemen dan peluang dalam bidang usaha busana. 

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

menerima pengalaman belajarnya yang meliputi pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan (Sudjana, 2011, hlm. 22). Hasil belajar manajemen usaha 

busana dapat terlihat dari hasil belajar mahasiswa, yaitu berupa perubahan 

tingkah laku terkait dengan pengetahuan, sikap, serta keterampilan yang 

telah diperoleh. Hasil belajar manajemen usaha busana diharapkan dapat 

menjadi tolak ukur dan memberikan manfaat berupa pengetahuan, sikap, 

dan keterampilan tentang manajerial usaha busana sebagai kesiapan 

merintis bisnis Islamic fashion e-commerce. Pengertian kesiapan menurut 

Slameto (2010, hlm. 113), yaitu “kesiapan adalah keseluruhan kondisi 

seseorang yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban di 

dalam cara tertentu terhadap suatu situasi, mencakup kondisi fisik, mental 

dan emosional, kebutuhan motif dan tujuan, serta keterampilan, 

pengetahuan lain yang telah dipelajari”. 

Kesiapan mahasiswa terhadap merintis bisnis diharapkan dapat 

tumbuh setelah menempuh mata kuliah manajemen usaha busana. 

Merintis bisnis merupakan salah satu cara untuk memasuki dunia usaha 

yang mencakup pembentukan dan pendirian usaha dengan menggunakan 

modal, ide, organisasi, dan manajemen yang dirancang sendiri. Setelah 

mempelajari mata kuliah manajemen usaha busana, mahasiswa 

diharapkan memiliki kesiapan dalam merintis bisnis terutama usaha 

perantara busana. Perintisan usaha perantara busana yang dapat 

dilaksanakan salah satunya adalah bisnis Islamic fashion e-commerce.  
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Bisnis Islamic fashion e-commerce adalah usaha perantara busana 

dengan memanfaatkan jaringan internet sehingga pemasaran dilakukan 

secara digital. Kehadiran pasar digital menjadi dampak dari 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi hingga saat ini dan 

menyebabkan tumbuhnya electronic commerce (e-commerce). Definisi e-

commerce menurut Chrl. Jimmy L. Gaol (2008, hlm. 403): 

Electronic commerce, dikenal juga sebagai e-commerce, merupakan 

proses pembelian dan penjualan jasa dan barang-barang secara 

elektronik dengan transaksi bisnis terkomputerisasi menggunakan 

internet, jaringan, dan teknologi digital lain. E-commerce juga 

meliput aktivitas yang mendukung transaksi pasar, seperti iklan, 

pemasaran, layanan pelanggan, pengiriman barang pesanan, dan 

pembayaran. 

Bisnis busana muslim di Indonesia terus mengalami 

perkembangan, terbukti dari semakin banyak munculnya e-commerce 

yang menjual produk busana muslim, dikenal dengan istilah Islamic 

fashion e-commerce. Islamic fashion e-commerce adalah bisnis busana 

muslim dengan konsep electronic shopping mall yang di dalamnya 

terdapat transaksi jual beli produk dengan menggunakan website. 

Irmawati (2011, hlm. 10) mengemukakan bahwa, “sebuah perusahaan e-

commerce bisa bertahan tidak hanya mengandalkan kekuatan produk saja, 

tapi dengan adanya tim manajemen yang handal, pengiriman tepat waktu, 

pelayanan yang bagus, struktur organisasi bisnis yang baik, jaringan 

infrastruktur dan keamanan, desain situs web yang bagus”.  

Pengertian kesiapan merintis bisnis Islamic fashion e-commerce 

mengacu pada pendapat di atas adalah kesiapan mahasiswa untuk merintis 

bisnis Islamic fashion e-commerce yang dapat tumbuh melalui 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dipelajari pada mata kuliah 

manajemen usaha busana. Merintis bisnis Islamic fashion e-commerce 

dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Tata Busana Departemen PKK FPTK UPI. Dalam mata 

kuliah manajemen usaha busana terdapat bahasan mengenai usaha 

perantara busana dimana Islamic fashion e-commerce termasuk ke dalam 

jenis usaha busana tersebut. Kesiapan tersebut diharapkan dapat timbul 

melalui hasil belajar mata kuliah manajemen usaha busana.  

Uraian latar belakang masalah penelitian tersebut menjadi dasar 

pemikiran penulis untuk melaksanakan penelitian yang diberi judul 
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“Manfaat Hasil Belajar Manajemen Usaha Busana Sebagai Kesiapan 

Merintis Bisnis Islamic Fashion E-Commerce”. 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Identifikasi masalah perlu ditetapkan terlebih dahulu sebelum 

memulai penelitian. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan dan 

mengetahui kemungkinan-kemungkinan masalah yang timbul dalam 

pelaksanaan penelitian. Identifikasi masalah yang berkaitan dengan 

penelitian Manfaat Hasil Belajar Manajemen Usaha Busana Sebagai 

Kesiapan Merintis Bisnis Islamic Fashion E-Commerce meliputi: 

a. Manajemen usaha busana merupakan mata kuliah yang membekali 

dan memberikan pengetahuan kepada mahasiswa berupa teori 

mengenai manajemen dalam bidang usaha busana. Salah satunya 

adalah usaha perantara busana yang dibahas dalam materi konsep 

manajemen dan peluang dalam bidang usaha busana.  

b. Hasil belajar manajemen usaha busana yang dirasakan oleh 

mahasiswa berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan tentang 

manajerial usaha busana. Sebelum merintis bisnis, sebaiknya 

memiliki pemahaman yang matang mengenai ilmu manajerial yang 

baik. Ilmu manajerial usaha busana adalah kunci dari keberhasilan 

bisnis Islamic fashion e-commerce. 

c. Kesiapan merintis bisnis Islamic fashion e-commerce meliputi kondisi 

kesiapan fisik, mental, dan emosional dalam melaksanakan 

perencanaan, perintisan, dan pengelolaan suatu usaha busana. Bisnis 

Islamic fashion e-commerce merupakan salah satu jenis usaha busana 

yang saat ini termasuk ke dalam kategori usaha perantara busana. 

Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah agar tujuan 

yang ingin dicapai lebih jelas dan terarah. Rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah “Bagaimana Manfaat Hasil Belajar Manajemen 

Usaha Busana Sebagai Kesiapan Merintis Bisnis Islamic Fashion E-

commerce?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian yang dilaksanakan oleh penulis 

adalah untuk memperoleh data mengenai manfaat hasil belajar 
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manajemen usaha busana sebagai kesiapan merintis bisnis Islamic fashion 

e-commerce. 

2. Tujuan Khusus 

Berdasarkan pada tujuan umum dan pokok masalah yang telah 

dirumuskan, maka tujuan khusus penelitian yang hendak dicapai adalah 

untuk memperoleh data mengenai:  

a. Manfaat hasil belajar manajemen usaha busana ditinjau dari 

penguasaan materi konsep manajemen dan peluang dalam bidang 

usaha busana sebagai kesiapan merintis bisnis Islamic fashion e-

commerce. 

b. Manfaat hasil belajar manajemen usaha busana ditinjau dari 

penguasaan materi manajemen sumber daya manusia dalam bidang 

usaha busana sebagai kesiapan merintis bisnis Islamic fashion e-

commerce. 

c. Manfaat hasil belajar manajemen usaha busana ditinjau dari 

penguasaan materi manajemen produksi dalam bidang usaha busana 

sebagai kesiapan merintis kesiapan Islamic fashion e-commerce. 

d. Manfaat hasil belajar manajemen usaha busana ditinjau dari 

penguasaan materi manajemen pemasaran dalam bidang usaha busana 

sebagai kesiapan merintis bisnis Islamic fashion e-commerce. 

e. Manfaat hasil belajar manajemen usaha busana ditinjau dari 

penguasaan materi manajemen keuangan dalam bidang usaha busana 

sebagai kesiapan merintis bisnis Islamic fashion e-commerce. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian manfaat hasil belajar manajemen usaha 

busana sebagai kesiapan merintis bisnis Islamic fashion e-commerce 

diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan 

pengetahuan mengenai perintisan dan pengelolaan usaha di bidang 

busana. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat lebih memperkaya pengetahuan 

tentang kewirausahaan serta dapat dijadikan bahan informasi atau 

motivasi agar siap untuk merintis bisnis di bidang busana. 
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E. Struktur Organisasi Skripsi 

Guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai penulisan 

skripsi ini, maka dalam penulisannya akan dibagi menjadi lima bab, 

dengan rincian sebagai berikut: Bab I berisi Pendahuluan, yang 

menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta struktur organisasi skripsi. Bab 

II berisi Kajian Pustaka, yang mencakup tinjauan pembelajaran konsep 

manajemen dan peluang dalam bidang usaha busana, manajemen sumber 

daya manusia dalam bidang usaha busana, manajemen produksi dalam 

bidang usaha busana, manajemen pemasaran dalam bidang usaha busana, 

dan manajemen keuangan dalam bidang usaha busana sebagai kesiapan 

merintis bisnis Islamic fashion e-commerce. Bab III berisi Metode 

Penelitian, berupa desain penelitian, partisipan, populasi dan sampel, 

instrumen penelitian, prosedur penelitian, serta analisis data. Bab IV 

berisi Temuan dan Pembahasan, yang menguraikan temuan penelitian 

berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data serta pembahasan hasil 

temuan penelitian. Bab V berisi Simpulan dan Rekomendasi, yang berupa 

simpulan dan rekomendasi yang diberikan berkaitan dengan hasil 

penelitian bagi pihak yang berkepentingan. 

 


