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Universitas Kristen Maranatha 

BAB I 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

1.1 Deskripsi Konsep Bisnis 

Salah satu kunci sukses memulai usaha adalah adanya kemampuan 

menuangkan ide-ide atau gagasan yang dapat menghasilkan nilai ekonomi atau 

komersial, yang biasa disebut perencanaan bisnis ( business plan ).Sebuah 

perencanaan itu ibarat peta atau kompas yang dapat membantu mengarahkan kita 

untuk berjalan kearah tujuan yang hendak kita tuju. Apa pun itu usaha yang ingin 

dijalankan, seharusnya seorang wirausaha dapat membuat perencanaan bisnis yang 

dapat dituangkan dalam bentuk tulisan, dengan tujuan agar dapat memudahkan 

mewujudkan bisnisnya secara nyata. 

(Supriyanto,2009) 

Rencana bisnis penulis adalah membuka sebuah usaha online store batu 

permata, baik berupa barang setengah jadi ( loose stone ) ataupun barang jadi ( cin-

cin permata ) yang berpusat di kota bandung, dengan sistem kepemilikan yang masih 

perorangan. Awal mula usaha ini dibentuk berawal dari hobi penulis mengoleksi batu 

permata sejak dulu, dan beberapa tahun terakhir ini batu permata dan batu akik mulai 

banyak dicari orang. Suatu ketika kebetulan saudara penulis sedang mencari batu 

permata, dan ketika itu penulis memiliki batu permata yang dicari, akhirnya penulis 

pun mendapatkan keuntungan dari hasil jual-beli batu permata saat itu, muncul-lah di 

benak penulis untuk mencoba usaha jual-beli permata, karena dirasa keuntungan yang 

didapat cukup lumayan 
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Pecinta Batu Cincin Semakin Meningkat 

Berdasarkan data terbaru yang kami dapatkan melalui trend pencarian google , 

menyebutkan jika setiap tahunnya trend pencarian untuk batu cincin semakin 

meningkat.  

Hal ini diduga karena semakin banyakanya pecinta batu mulia bermunculan disetiap 

daerah.Bahkan trend hobi batu cincin sudah masuk ke kaum muda mudi. Untuk bulan 

desember 2014 , trend pencarian untuk kata kunci “Batu Cincin” sebanyak 2.109.030 

pencarian . Padahal pada bulan November 2014 , trend pencarian untuk kata kunci 

tersebut hanya sebanyak 1.722.720 penelusuran . Dan untuk bulan Januari 2014 , 

trend pencarian hanyalah sebesar 359.380 penelusuran. Hal ini menandakan jika 

perkembangan batu cincin memiliki peningatan yang signifikan ( majalahbatumulia, 

1 Juli 2015 ), berdasarkan data diatas makan penulis mengambil kesimpulan 

konsumen yang mencari batu permata akan meningkat untuk minimal 2 tahun ke 

depan. 

Hal ini dapat dibuktikan bahwa saat ini batu mulia sedang menjadi buah bibir 

di kalangan masyarakat baik orang tua, remaja maupun anak-anak. Selama ini 

mungkin kita tidak pernah berfikir jika sebenarnya di dalam hobi batu mulia kita 

dapat melakukan kegiatan investasi bisnis . Banyak orang berburu batu mulia untuk 

hobi, bahkan ada juga yang  sudah memikirkan untuk bisnis. Kali ini kita akan 

beritahu apa saja keuntungan yang bisa anda dapatkan jika melakukan investasi 

dalam bentuk batu mulia . 

http://majalahbatumulia.com/
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Sebelum masuk kedalam ranah investasi batu mulia, yang perlu anda lakukan adalah 

mengenal seluruh jenis batu mulia yang ada di seluruh dunia . Pembelajaran 

mengenai literatur batu mulia sudah mulai banyak kita temukan di toko-toko buku 

maupun bisa anda dapatkan melalui internet. Pengetahuan tentang batu mulia ini 

diperlukan untuk anda mengenal dengan pasti seluruh jenis batu mulia yang ada di 

indonesia dan mancanegara . Hal ini sangat membantu anda dalam kegiatan investasi 

batu mulia. 

Terkait masalah investasi, memang banyak kita temui jenis-jenis investasi. Tetapi 

tidak ada salahnya jika menjadi berbeda sendiri daripada orang lain . Disaat semua 

orang berlomba-lomba pada satu jenis investasi , disitu kita mencoba untuk bisa 

tampil beda daripada yang lain. Adapun keuntungan yang bisa anda dapatkan melalui 

investasi batu mulia adalah sebagai berikut : 

Tidak Memiliki Harga Pasar  yang Pasti 

Keuntungan yang bisa anda dapatkan untuk investasi batu mulia yang pertama 

adalah batu mulia tidak memiliki pasaran harga. Walaupun beberapa pedagang 

mencoba untuk memberikan sugesti harga di beberapa jenis batu mulia , namun hal 

itu tidak akan mengganggu . Karena faktanya , harga batu mulia di setiap daerah 

berbeda-beda. Tergantung apakah daerah tersebut penghasil batu cincin mulia akik . 

Jika tidak , maka hal tersebut lebih menguntungkan anda. 

Harga Ditentukan Oleh Ketertarikkan 

Keuntungan kedua yang bisa anda dapatkan adalah harga batu mulia 

ditentukan oleh ketertarikkan. Jika seseorang tertarik untuk membeli koleksi batu 
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mulia anda, maka dengan mudah anda dapat memainkan harganya . Jika semakin 

aneh dan langka batu yang anda miliki, maka keuntungan akan semakin besar. Baca 

juga Batu Blue Belle of Asia dari Sri lanka Laku Terjual 214 Milyard rupiah. 

( Majalahbatumulia.com ) 

 Meskipun penulis optimis usaha yang akan dijalankan, tetap saja ada 

persaingan yang harus dihadapi seperti 

Setelah beberapa bulan berjalan, seorang kerabat penulis pun memberikan 

gagasan yang cukup menarik, kerabat penulis yang ahli di bidang design dan 

computer, menurut beliau usaha online store lebih mudah diaplikasikan saat ini. 

Persaingan memang cukup tinggi, hanya saja penjual yang membuka personal 

website masih belum marak, bisa dilihat, kebanyakan para penjual, membuka lapak 

mereka di media sosial seperti facebook. 

Penulis pun mulai berpikir, produk apa yang akan dijual, apakah batu permata 

atau batu akik, karena keduanya memiliki segmen pasar masing-masing. Namun 

karena mayoritas produk yang dimiliki penulis adalah batu permata, maka penulis 

pun mengambil keputusan untuk menjual produk batu permata. 

Penulis masih baru dalam bisnis ini dan belum bepengalaman, penulis pun 

harus mengundang banyak konsumen dan melakukan berbagai promosi pasar, agar 

usaha online store nya bisa marak dikunjungi pengguna internet, karena itu penulis 

perlu untuk meemberikan pelayanan terbaik agar memiliki banyak langganan, 

sebetulanya usaha online saat ini sangat menguntukan karena bisa menghemat biaya 

dari segi fisik dan promosi menurut penulis membuka usaha secara online store di 

masa kini lebih efektif dan menguntungkan karena bebas pajak, Pasar yang ada saat 
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ini juga sangat berpotensi karena trend batu mulia juga sedang marak di berbagai 

negara khususnya di Indonesia, dan para pembeli tidak tanggung-tanggung soal 

harga, karena dari sisi hobi dan kepuasan yang mereka beli. 

Penulis tertarik pada usaha ini adalah kerabat penulis menawarkan jasa 

pembuatan design website dengan harga murah tapi hasil yang penulis rasa cukup 

bagus, sehingga penulis pikir untuk menghemat biaya promosi, dan berbeda dari 

orang lain, online store merupakan strategi yang terbaik karena bisa menjangkau 

seluruh kawasan di Indonesia, bahkan diseluruh dunia. 

Tujuan, dibentuknya usaha ini, adalah untuk membiayai kebutuhan sehari-

hari, dan untuk membangun komunitas dan relasi yang bisa bermanfaat. Selanjutnya, 

pribadi penulis adalah pecinta batu permata, serta gemar mengoleksi, menurut penulis 

berbisnis di bidang yang dicintai memiliki kelebihan tersendiri, seperti selain 

mendapatkan keuntungan, ketika bisnis sedang terpuruk tidak terasa sebagai beban 

 

1.1 Deskripsi Bisnis 

Nama Perusahaan yang berkategori online store ini adalah Oxy-Gemstone, 

yang berasal dari kata Oksigen, yang penulis harapkan bisa memberikan kehidupan 

dan pengharapan, seperti Oksigen memberikan nafas kehidupan sehari-hari yang 

selalu ada, sedangkan gemstone berasal dari terjemahan bahasa Inggris yang berarti 

batu permata. 
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                            Gambar 1.1 Logo Oxy-Gemstone 

                              Sumber : Data Pribadi (2015) 

 

 

Visi dari perusahaan oxy-gemstone adalah menjadi perusahaan batu mulia 

terpercaya se- Indonesia. Dengan misi mengutamakan kepuasan konsumen visi dan 

misi tersebut diharapkan bisa terwujud dengan berbagai cara dan strategi seperti, 

memberikan garansi 100% refund jika item tidak sesuai pesanan konsumen, 

perusahaan kami siap delivery ke seluruh wilayah se-indonesia dan bisa juga melalui 

cod (cash on delivery) untuk daerah jabodetabek. 

Untuk sementara ini karena perusahaan masih awal dibangun, sehingga 

bentuk kepemilikan perusahaan masih perorangan, agar pengeluaran dan pemasukan 

bisa efektif, bidang usaha yang dijalankan adalah hobi dan koleksi, perizinan pun 

masih belum diperlukan untuk saat ini, namun rencana ke depan yang akan dilakukan 

adalah membentuk CV. 

Perusahaan Oxy-Gemstone diharapkan dapat berkembang pesat, dan bisa 

dewasa dalam bidang usaha nya, dengan adanya visi misi yang kita terapkan.Berikut 

adalah Visi dari perusahaan Oxy-Gemstone yaitu menjadi perusahaan batumulia 

online terpercaya se Indonesia.Sedangkan Misi-nya adalah 
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a. Mengutamakan kepuasan konsumen 

b. Memberikan garansi 100% refund jika item tidak sesuai  pesanan 

c. Siap delivery item ke seluruh wilayah se-indonesia dan bisa dilakukan  sistem 

cod (cash on delivery) untuk daerah jabodetabek. 

 

   

 

 


