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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Pendirian Usaha 

  Perkembangan jaman yang ada di era globalisasi saat ini sangat berpengaruh terhadap 

gaya hidup manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup, termasuk didalamnya 

adalah fashion yang berhubungan erat dengan lifestyle, contohnya adalah model gaya rambut 

laki-laki. Di Amerika, gaya rambut yang terkenal dari jaman dahulu adalah seperti Elvis 

Presley yang melegenda dengan model rambut yang ditata rapi dan klimis.  

Gaya rambut seperti itu adalah gaya rambut yang diatur dengan menggunakan minyak 

rambut atau disebut Pomade. Pomade sendiri adalah suatu minyak rambut yang terbuat dari 

bahan dasar beeswax atau lebah lilin yang merupakan sarang lebah asli yang diolah sehingga 

membentuk lilin keras berwarna kekuningan. Beeswax ini dapat digunakan menjadi berbagai 

macam bahan untuk membuat kosmetik dan produk kesehatan tubuh termasuk pomade. 

Pomade adalah produk yang terkenal sejak tahun 1952 dan USA lah yang pertama kali 

mempopulerkan dan mengolah beeswax tersebut menjadi suatu minyak rambut yang disebut 

pomade.  
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Produk pertama yang dibuat oleh USA di Wyoming adalah Murray’s dengan 

produknya adalah Murray’s Superior pada tahun 1952, Murray’s Superlight yang berbahan 

dasar sama. Mengapa harus menggunakan beeswax sebagai bahan dasar? Karena beeswax 

adalah bahan alami dan memiliki daya tahan tatanan rambut yang lebih lama. Semakin 

banyak kandungan beeswax dalam suatu pomade, maka semakin baik dan kuat pula 

ketahanan dari suatu tatanan rambut. Namun beeswax sulit dihilangkan atau bila sekedar 

dicuci dengan air. Pomade memiliki 2 tipe yaitu pomade Oil Basedd dengan pomade Water 

Based. Perbedaan dari keduanya adalah dari tingkat hold atau ketahanan tatanan rambut dan 

cara mencuci atau menghilangkan pomade dari rambut.  

Pomade Oil Basedd cenderung digunakan oleh mereka yang suka beraktivitas outdoor 

atau diluar ruangan. Pomade Oil Based memiliki hold yang lebih tinggi karena berbahan 

dasar Beeswax, sementara Pomade Water Base memiliki hold yang lebih rendah karena 

berbahan dasar water atau air. Selain itu perbedaan keduanya adalah shine yang diberikan 

pada rambut. Pomade Oil Based rata rata memiliki shine rendah sampai tinggi, sedangkan 

Pomade Water Based memiliki shine sedang sampai tinggi.  

Shine adalah tingkat kilau rambut atau saat memakai pomade dengan tingkat shine 

yang tinggi maka rambut terlihat mengkilap atau basah. Pomade di Indonesia sendiri mulai 

berkembang sekitar 5 tahun lalu dimana banyak yang menjadi importir untuk menjual barang 

tersebut ke berbagai daerah dengan cara Online Shop, dimana para penjual atau reseller 

mempromosikannya lewat sosial media yang saat itu banyak dipakai masyarakat luas seperti 

Facebook.  
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B. Data Perusahaan 

 Nama Perusahaan  : Pomade Master 

 Bidang Usaha  : Produk Perawatan Rambut 

 Jenis Produk/Jasa  : Minyak Rambut 

 Alamat Toko   : Jalan Raya Pekayon Jaya no. 10, Bekasi Selatan 

 Nomor Telepon  : 0812-1333-8242 

 Alamat Website  : www.pomademaster.com 

 Bank Perusahaan  : BCA nomor rekening 6380 2889 21 a/n Yuan Raditya 

 Bentuk Perusahaan  : Perorangan 

 Mulai Berdiri   : 20 Desember 2015 

C. Biodata Pemilik 

 Nama     : Yuan Raditya 

 Jabatan    : Pemilik 

 Pendidikan   : Calon S1 Manajemen Kewirausahaan 

 Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 6 September 1993 

 Alamat    : Jalan Raya Pekayon Jaya No. 10, Bekasi Selatan 

 No. Telp   : 081213338242 

http://www.pomademaster.com/
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D. Bidang Usaha 

  Pomade Master bergerak di bidang jasa online, dengan menawarkan berbagai produk 

pomade dan perawatan rambut untuk laki-laki. Pomade Master mengambil konsep penjualan 

online dengan menggunakan sosial media seperti Kaskus, OLX, LINE, WhatsApp, Path, 

Instagram, Facebook dan Website Pomade Master di mana konsumen yang mengunjungi 

website dapat melihat berbagai macam produk pomade dan memesan pomade melalui kontak 

yang diberikan pada website atau contact us untuk melakukan pemesanan, baik pembelian 

dalam grosir maupun retail.  

Peluang bisnis yang ditawarkan di bidang perawatan rambut laki-laki ini pun masih 

sangat terbuka lebar, karena laki-laki ingin tampil gaya dan rapi setiap saat dengan cara yang 

mudah serta tidak harus ke salon setiap saat atau melakukan perawatan rambut di satu 

tempat. Dengan menggunakan pomade, maka laki-laki dapat tampil gaya dengan rambut 

yang ditata rapi setiap saat dan ketahanan gaya rambut untuk jangka waktu yang lama tanpa 

perlu khawatir tatanan rambut berubah, sehingga laki-laki dapat tampil lebih percaya diri 

setiap saat. Pertimbangan memilih bidang usaha minyak rambut pomade, didasari oleh: 

1. Tinjauan dari sisi wirausaha 

 a. Membuat Brand atau Merk Pomade sendiri 

           Saat ini produk Pomade Lokal sedang booming karena kualitas yang diberikan tidak 

kalah dengan kualitas dari Pomade Import, bahkan saat ini Pomade Lokal lebih laris dijual 

daripada Pomade Import karena memiliki varian yang sangat banyak. Apalagi dengan 

proses pembuatan Pomade yang sangat mudah dan dapat dilakukan sendiri. 
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  b. Keinginan untuk berwirausaha 

       Keinginan dan kesukaan pada berwirausaha serta motivasi yang kuat yang akan 

mendukung majunya usaha ini. Disamping itu juga ingin menyediakan jasa pelayanan 

masyarakat yang baik dan cepat dalam merespon pesanan dari konsumen. 

 c. Jaringan relasi yang luas 

       Sosial media adalah sarana yang paling penting karena di era globalisasi ini karena 

smartphone adalah hal yang penting bagi manusia dalam hal komunikasi. Hal ini yang 

Pomade Master manfaatkan yaitu memperluas relasi dengan sosial media dan 

memperkenalkan produk produk pomade baik lokal maupun impor dalam melakukan bisnis 

serta menjalin kerjasama antar reseller untuk mendapatkan harga terendah sehingga 

mendapatkan keuntungan lebih dalam menjual kembali produk pomade. 

 2. Tinjauan dari sisi peluang bisnis: 

     a. Pengetahuan tentang manfaat pomade bagi kesehatan rambut 

          Banyaknya  pengetahuan tentang pomade berdasarkan review dari orang lain yang 

memproduksi Pomade sudah banyak tersebar di internet, blog, maupun media sosial. Selain 

itu pomade juga merupakan minyak rambut yang dapat menjadikan tatanan rambut laki-

laki terlihat rapi dan gaya dengan cara yang mudah. 
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Hal tersebut dibuktikan dari kutipan berikut: 

“Minyak Rambut bisa berupa minyak, gel, pomade atau krim yang digunakan untuk memudahkan, 

mengkilapkan dan mengatur penataan atau sisiran rambut. Minyak rambut biasanya dibuat dari bahan 

dasar minyak kelapa, lanolin ataupun wax serta ditambah dengan bahan-bahan lain seperti zat vitamin 

e atau protein untuk membuat rambut teratur atau lebih lebat dan sehat mengkilap. Bahan-bahan yang 

paling sering ditemui adalah minyak yang berbau harum karena ditambahkanparfum dalam 

pembuatannya guna membuat rambut harum dan bau yang di sukai pengguna. Minyak atau penata 

rambut lebih mengarah kepada pria, tetapi untuk wanita lebih mengguna hair spray untuk menata 

rambutnya. Alat yang cenderung sering digunakan untuk hal-hal penataan rambut 

berupa sisir atau comb. Produk-produk penata rambut lebih cenderung ditemukan di tempat-tempat 

seperti Pangkas Rambut barber ataupun Salon, untuk membeli produk penataan rambut lebih sering 

ditemukan di Apotek atau Supermarket dan warung-warung ataupun toko kosmetik. Penggunaan 

penataan rambut lebih cenderung untuk pemakaian rambut yang lembab atau bersih untuk hasil yang 

diidamkan.” (https://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_rambut) 

 

E. Pernyataan Kebutuhan Dana 

Pendirian usaha Pomade Master membutuhkan estimasi kebutuhan dana sebesar Rp 

150.000.000, di dalamnya termasuk kas awal sebesar Rp 47.291.800, biaya sewa tempat di 

Bekasi sebesar  Rp 15.000.000 per tahun. Lalu biaya untuk peralatan sebesar Rp 60.000.000 

dan biaya untuk perlengkapan Rp 5.824.000, jadi total biaya perlengkapan dan peralatan 

Pomade Master sebesar Rp 65.824.000. Selain itu ditambah biaya izin usaha sebesar Rp 

2.500.000 dan persediaan barang sebesar Rp 19.384.200. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Minyak
https://id.wikipedia.org/wiki/Gel
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pomade&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Krim
https://id.wikipedia.org/wiki/Rambut
https://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_kelapa
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lanolin&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Wax&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Vitamin_e
https://id.wikipedia.org/wiki/Vitamin_e
https://id.wikipedia.org/wiki/Protein
https://id.wikipedia.org/wiki/Parfum
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hair_spray&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Sisir
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Comb&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Barber&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_rambut

