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BAB I 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

1.1 Deskripsi Konsep Bisnis 

 

 Berawal dari seringnya penulis untuk menghabiskan waktu di berbagai pusat 

perbelanjaan atau mall di Kota Bandung, dan penulis menjumpai di setiap mall 

beberapa gerai yang menjual minuman yang sangat digemari oleh para pengunjung 

mall, contoh nya seperti Chatime, Calais, Comebuy, dan lain-lain. Mereka menjual 

berbagai varian minuman namun dari setiap brand tersebut jenis minuman yang 

mereka jual masih tergolong sama, maka dari itu penulis ingin membuat sesuatu 

yang berbeda tetapi tetap mengambil peluang yang ada untuk menjual minuman di 

tengah maraknya pengunjung mall yang menggemari minuman. Berbisnis minuman 

pada saat ini merupakan momentum yang sangat tepat, dan penulis 

memanfaatkannya dengan membuka bisnis minuman yang berbahan dasar cincau.  

 Penulis memilih cincau karena cincau terbuat dari tumbuhan alami dan tanpa 

bahan pengawet sehingga menyehatkan bagi tubuh dan dapat menyembuhkan 

berbagai penyakit. Semua orang dapat mengkonsumi minuman ini tidak seperti 

minuman lainnya, seperti Calais, Chatime, Comebuy, dan lain-lain yang rata-rata 

lebih digemari di kalangan remaja, sedangkan cincau bisa digemari oleh semua 

kalangan bahkan orang tua sekalipun. 

 Bisnis ini berfokus di Kota Bandung karena menu minuman berbahan dasar 

khusus cincau ini belum ada di gerai-gerai mana pun yang ada di setiap pusat 

perbelanjaan atau mall di Kota Bandung.  Tren gaya hidup masa kini juga yang mana 

kebanyakan orang senang menghabiskan waktu di tempat makan atau pusat 
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pebelanjaan, yang membuat penulis membidik seluruh pengunjung mall dari seluruh 

kalangan sebagai sasaran pasar dengan melakukan promosi menggunakan media 

sosial. 

 Penulis berharap bahwa setiap konsumen selain merasakan kenikmatan 

produk Cincau Gallery, konsumen pun mendapatkan manfaat yaitu menyehatkan 

tubuh dan terbebas dari berbagai penyakit dan mengingat bahwa Cincau Gallery 

adalah gerai minuman pertama di kota Bandung yang berfokus menjual minuman 

sehat. 

 

 1.2 Deskripsi Bisnis 

 

• Nama bisnis:  CINCAU GALLERY 

 Cincau Gallery adalah nama gabungan yang terdiri dari “Cincau” yang 

menunjukan bahwa gerai ini menjual minuman berfokus pada cincau dan “Gallery” 

sebagai pelengkap yang terpikirkan untuk menunjukan bahwa gerai ini merupakan 

gerai minuman yang menyediakan berbagai jenis cincau yaitu cincau hijau dan 

cincau hitam. Cincau Gallery memiliki slogan yaitu “Cincau Gallery Love Your 

Body” yang memiliki pengertian bahwa jika konsumen memilih Cincau Gallery 

sebagai minuman kesehatan, maka Cincau Gallery akan mencintai tubuh konsumen 

karena menyehatkan tubuh konsumen. 
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• Logo:  

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 1.1 Logo Usaha 

   Sumber: (Ferdynan Sutiono, 2014). 

 

Keterangan: 

� “Cincau” yang menunjukan bahwa gerai ini menjual minuman berfokus pada cincau, 

dimana huruf “cin” berwarna hitam dan “cau” berwarna hijau yang menunjukan 

bahwa Cincau Gallery menyediakan cincau hitam dan cincau hijau. 

� “Gallery” sebagai pelengkap yang terpikirkan untuk menunjukan bahwa gerai ini 

merupakan gerai minuman yang menyediakan berbagai jenis cincau atau bisa disebut 

kumpulan cincau. 

� Gambar daun cincau menunjukan bahwa konsep gerai Cincau Gallery berdesain 

interior bernuansa warna hijau yang menggambarkan daun cincau itu sendiri dan 

sekaligus nuansa warna hijau tersebut menunjukan bahwa minuman tersebut identik 

dengan kesehatan tubuh yang dapat dikonsumsi oleh siapa saja. 

� www.cincaugallery.com merupakan blog yang dapat dikunjungi oleh konsumen 

untuk melihat info seputar Cincau Gallery. 
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• Bentuk kepemilikan:  Perseorangan 

• Perizinan:  

1. Izin Surat Ijin Usaha Perdagangan Kecil  

2. Izin Tanda Daftar Perusahaan Perseorangan. 

3. Izin Permohonan Merek.  

 

Visi Cincau Gallery 

 Menjadi gerai minuman sehat terkemuka di kota Bandung karena kualitas, 

manfaat, dan pelayanannya. 

 

Misi gerai Cincau Gallery  

� Menyediakan minuman yang berfokus pada cincau yang terbuat dari tumbuhan 

alami dan tanpa bahan pengawet sehingga menyehatkan bagi tubuh dan dapat 

menyembuhkan berbagai penyakit. 

� Mengedukasi masyarakat untuk mengkonsumsi minuman cincau sebagai bagian dari 

gaya hidup sehat. 

� Menciptakan kesejahteraan bersama bagi pemilik dan karyawan. 

 

Alamat Perusahaan : Mall Bandung Indah Plaza ( BIP ), Jalan Merdeka No. 56 

Bandung. 

Memilih lokasi di Mall Bandung Indah Plaza ( BIP ) yang terletak di kota 

Bandung Utara, karena tempat ini merupakan salah satu lokasi strategis yang sangat 

ramai dikunjungi konsumen setiap harinya dari berbagai kalangan. 
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