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Pertumbuhan so sial ekonomi yang cukup besar sekarang ini cukup memacu 

animo masyarakat untuk terus mengikuti trend mode khususnya dalam hal 

berpakaian, sangat menarik perhatian perusahaan "X" selaku pengelola bisnis industri 

pakaian jadi (garmen) untuk tumt ambil bagian didalamnya. Perusahaan "X" berdiri 

pada awal 1996 yang berlokasi dijalan Geluran Suto Legok Sidoarjo. Pakaian yang 

diproduksi oleh perusahaan "X" adalah berbagai jenis busana seperti kemeja, kaos, 

celana panjang dan busana wanita lainnya yang semuanya bahan bakunya didominasi 

dari bahan kain. Sasaran pasar yang dituju oleh adalah pasar lokal. Dengan semakin 

banyaknya permintaan produk khususnya ce1ana panjangjeans maka perusahaan "X" 

bemiat membangun pabrik yang khusus untuk memproduksi pakaian yang berbahan 

baku kainjeans. Setelah diadakan peninjauan lang sung perusahaan "X" memproduksi 

sebagian produknya berdasarkan pesanan yang diterima. 

Karena Permintaan yang terus meningkat maka melalui tugas akhir akan 

dilakukan analisa kelayakan rencana perluasan industri pakaian jadi (garmen) dengan 

melihat aspek pasar, aspek teknis dan aspek finansial. Dalam mengadakan perluasan 

pihak perusahaan perlu mengadakan investasi dalam jumlah dana yang cukup besar 

yang akan mempengaruhi perusahaan dalam jangka waktu yang cukup panjang. 

1.2 Perumusan Masalah 

Bagaimana kelayakan rencana perluasan industri pakaian jadi (garmen) 

dengan bahan baku dasar jeans ditinjau dari aspek pasar, aspek teknis dan aspek 

finansialnya ? 
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L3 Tujuan Penelitian 

Melihat kelayakan perluasan industri pakaian jadi (garmen) dengan bahan 

baku dasar jeans ditinjau dari aspek pasar, aspek teknis dan aspek finansialnya. 

1.4 Batasan Masalah 

Untuk pembahasan tugas akhir ini penyusun melakukan analisa dengan 

batasan masalah adalah lokasi pabrik bam sudah tersedia sehingga tidak dilakukan 

pemilihan lokasi pada aspek teknis. 

L5 Asumsi 

Dalam penyusunan digunakan beberapa asurnsi yaitu sebagai berikut: 

1. Kondisi ekonomi negara dianggap stabil. 

2. Harga peralatan dan perlengkapan yang akan digunakan adalah harga pada 

saat penelitian dilakukan dan diasurnsikan tidak berubah. 

L6 Sistematika Penulisan 

Sistematika ini bertujuan untuk membantu memberikan gambaran bagi para 

pembaca mengenai situasi dan kondisi dari laporan. Adapun sistematika penulisan 

yangsdipakai adalah sebagai berikut: 

BABI: PENDAHULUAN 

BAB II: 

BAB III: 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, 

permasalahan, tujuan penelitian, batasan masalah, asumsi dan 

sistematika penulisan. 

LANDASAN TEORI 

Berisi teori-teori yang menunJang dan berhubungan dengan studi 

kelayakan industri pakaian jadi. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan langkah-Iangkah yang diambil dalam menyusun 

studi kelayakan. 
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PENGOLAHAN DAN PENGUMPULAN DATA 

Bab ini berisi tentang data-data yang diperluakan dalam menganalisa 

tugas akhir ini. 

PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan apakah proyek yang akan diperluas 

tersebut layak untuk direalisasikan bila ditinjau dari aspek pasar, aspek 

teknis dan aspek finansial. 


