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ABSTRAK 

 

Studi kelayakan bisnis merupakan penelitian mendalam terhadap suatu ide bisnis 

tentang layak atau tidaknya ide tersebut untuk dilaksanakan. Dengan melakukan 

studi kelayakan bisnis diharapkan dapat membantu pelaku bisnis sebelum 

memulai bisnis yang diinginkan untuk mengurangi resiko kerugian di masa yang 

akan datang. Bisnis model adalah sebuah frame dari rancangan bisnis dengan 

memikirkan bagaimana perusahaan akan mendapatkan keuntungan atau 

pendapatan dengan memperhitungkan semua komponen bisnis (how to make 

money) dan juga merancang bentuk yang sesuai dengan kemampuan pelaku bisnis 

saat ini serta memungkinkan pelaku bisnis untuk merancang pengembangan di 

masa depan. Terdapat beberapa bisnis model yang dapat dipilih, salah satunya 

yaitu dengan menggunakan Business Model Canvas. BMC adalah salah satu 

bisnis model  yang cocok digunakan untuk menganalisa bisnis startup. Salah satu 

bisnis yang dapat dilirik adalah ekonomi kreatif yaitu dibidang industry fesyen. 

Pertumbuhan industri fesyen muslim di Indonesia yang terus berkembang 

menjadikan Indonesia sebagai salah satu Negara yang menarik perhatian dunia. 

Ekspor busana muslim di Indonesia sendiri tercatat sebagai yang terbesar 

dibandingkan Negara-negara muslim lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah 

menganalisa model bisnis dari bisnis pakaian muslim yang telah ada dengan 

menggunakan BMC dan mengetahui apakah bisnis pakaian muslim ini layak atau 

tidak untuk dijalankan dan dapat menghasilkan keuntungan.  

 

Kata Kunci : business model canvas, fashion,  fashion Muslim, studi kelayakan 

bisnis, startup, model bisnis, ecommerce. 
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ABSTRAK 

  

The business feasibility study is an in-depth study of a business idea about 

whether or not the idea is feasible. By conducting a business feasibility study, it is 

hoped that it can help business people before starting a desired business to reduce 

the risk of future losses. The business model is a frame of business design by 

thinking about how companies will gain profits or income by taking into account 

all business components (how to make money) and also designing a form that 

suits the ability of current business people and allows business people to design 

development in the future . There are several business models that can be chosen, 

one of which is by using a Business Model Canvas. BMC is a business model that 

is suitable for analyzing startup businesses. One business that can be looked at is 

the creative economy in the fashion industry. The growing growth of the Muslim 

fashion industry in Indonesia makes Indonesia one of the countries that attracts 

the world's attention. Muslim fashion exports in Indonesia alone are the biggest 

compared to other Muslim countries. The purpose of this study is to analyze the 

business model of the existing Muslim clothing business by using BMC and find 

out whether this Muslim clothing business is feasible or not to run and can 

generate profits.  

 

Keyword : business model canvas, fashion,  fashion Muslim, studi kelayakan 

bisnis, startup, model bisnis, ecommerce. 
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