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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu kebutuhan utama manusia adalah sandang atau yang lebih sering kita 

sebut dengan istilah pakaian. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang wajib dipenuhi 

bersamaan dengan kedua kebutuhan dasar yang lain yaitu pangan atau yang lebih sering 

disebut makanan dan papan (tempat tinggal). Oleh sebab itu, selama masih ada manusia 

maka bisnis sandang ini tidak akan pernah kehilangan pasarnya.  

Bisnis dalam bidang sandang dapat menjanjikan karena tingkat permintaan akan 

pakaian terbilang besar. Sebagai contoh : banyak sekali gerai distro yang dikelola oleh 

kaum muda yang tersebar diberbagai wilayah Indonesia, distro dengan para desainernya 

yang dapat memperoleh penghasilan jutaan rupiah per bulannya hanya dengan 

menggeluti bidang ini, dan masih banyak contoh lainnya. 

Melihat pangsa pasar untuk usaha dibidang sandang yang begitu luas dan 

permintaan akan sandang yang tidak akan pernah habis mengingat sandang adalah 

kebutuhan dasar dari manusia, maka usaha Domingo Clothing ini dibentuk. 

 

B. Nama dan Alamat Perusahaan 

Nama   : Domingo Clothing 

Alamat  : Pasar sinpasa 

    Summarecon, Bekasi 
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C. Nama dan Alamat Pemilik Perusahaan 

Nama   : Daniel Julius 

Jabatan : Pemilik Domingo Clothing 

Alamat  : Taman Tytyan Indah blok N3/16 

    Medan Satria, Bekasi 

Email  : Domingo@gmail.com 

 

D. Bidang Usaha 

Domingo Clothing adalah sebuah bisnis usaha yang bergerak dibidang penjualan 

sandang / pakaian. Domingo Clothing menyediakan berbagai macam jenis pakaian pria 

maupun wanita seperti : polo shirt, kaos, kemeja, dan celana. Semua barang yang dijual 

di Domingo Clothing memiliki kualitas yang baik, up to date, unik dan bervariasi. 

Barang–barang yang dijual di Domingo Clothing dibanderol dengan harga yang 

terjangkau yang disesuaikan dengan target pasar utama Domingo Clothing yaitu kaula 

muda (remaja) pria dan wanita beragama kristen. Barang-barang Domingo Clothing  

diperoleh dari berbagai produsen dalam negeri. 

Bentuk dari Distro Domingo Clothing adalah toko yang berada di dalam 

Summarecon Mall Bekasi. Pemilik sengaja memberikan dekorasi yang eye catching pada 

Distro ini sehingga menarik pengunjung untuk mendataginya. 
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E. Modal Usaha 

Modal usaha yang dibutuhkan untuk mendirikan Domingo Clothing adalah 

sebesar Rp 1.000.000.000,-. Modal tersebut nantinya akan dipergunakan untuk menyewa 

tempat sebesar Rp 375.000.000,- selama lima tahun, biaya renovasi sebesar Rp 

100.000.000,- , Biaya perizinan usaha Rp 8.500.000,- , membeli bahan baku dari supplier 

sebesar Rp 367.200.000,- ,  membeli peralatan sebesar Rp 96.180.000,- , perlengkapan 

sebesar Rp 34.356.800,- , biaya Grand Opening (umbul-umbul, Flyer dan voucher 

cashback) Rp 3.550.000,- , dan kas sebesar Rp 15.213.200. Pendirian distro Domingo 

Clothing menggunakan 100% modal sendiri dan akan menggunakan keuntungannya 

sebagai tambahan dalam mengembangkan usaha Distro Domingo Clothing. 

 


