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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Profil Usaha 

Fantasis Studio adalah sebuah usaha online yang mengkhususkan diri pada 

perlengkapan BJD (Ball Jointed Doll). Fantasia Studio menawarkan produk dan jasa 

BJD. Produk Fantasia Studio berupa perlengkapan pakaian dan aksesoris yang 

menggunakan sistem made by order. Jasa Fantasia Studio berupa jasa face-up, body 

brush, penggantian benang BJD, dan jasa custom. 

Nama  : Fantasia Studio 

Bidang Usaha : Online Store 

Jenis Produk : Kerajinan tangan berupa perlengkapan boneka BJD (Ball    Jointed  

   Doll) dan jasa perawatan BJD. 

Alamat  : Jl. Raya Bekasi Barat no 52, Jakarta Timur 

No Tlp  : 085782408887 

Website  : www.fantasiastudio.com 

Alamat e-mail : fantasia.studio.id@gmail.com 

Bank Perusahaan : Bank BCA 

 

 

B. Profil Pemilik 

Nama Pemilik : Stephanie Andrea 

Jabatan  : Pemilik 

Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 27 Juni 1992 

http://www.fantasiastudio.com/
mailto:fantasia.studio.id@gmail.com


2 
 

Alamat  : Jl. Bekasi Barat no 50B, Jatinegara, Jakarta Timur 

No HP  : 085782408887 

Alamat e-mail : gracia.stephanie.andrea@gmail.com 

Pekerjaan  : Mahasiswa Kwik Kian Gie School of Business 

 

 

C. Latar Belakang 

BJD (Ball Jointed Doll) adalah boneka yang memiliki joint menyerupai bola dan 

soket untuk menyambungkan serta menggerakkan bagian-bagiannya. Pada mulanya 

BJD dibuat mengacu pada boneka modern dan alternatif dari boneka porselen. Saat ini 

BJD dibuat dalam bentuk apapun tergantung dari kebijakan perusahaan pembuatnya. 

Umumnya BJD terbuat dari plastik yang tebal dan keras yang biasa disebut dengan  

Polyurethane Synthetic Resin. 

BJD ada sejak tahun 1999 dan diproduksi di berbagai belahan dunia. BJD yang 

diproduksi dari Asia terutama Jepang, Korea Selatan, dan China disebut Asian BJD atau 

ABJD. 

ABJD biasanya dijual secara terpisah dari mata, rambut, tubuh, dan 

perlengkapannya. ABJD yang dijual secara keseluruhan adalah ABJD edisi khusus yang 

terbatas jumlahnya. Boneka ini biasanya dijual dengan harga mulai dari $300 dan tak 

ternilai harganya untuk edisi terbatas. 

Untuk perawatan BJD, boneka ini memerlukan pergantian benang di sendi-

sendinya setiap 1-3 tahun sekali tergantung dari kualitas benang yang digunakan, faceup 

(istilah makeup untuk boneka) setiap 6bln-1th, body brush, dan untuk penyimpanannya 

boneka ini harus dilepas rambut, mata,  perlengkapannya, dan ditaruh ditempat khusus 

seperti di dalam kotak, tas khusus BJD, dan sebagainya. Hal ini dilakukan agar warna 
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boneka tersebut tetap terjaga. Faceup dan body brush boneka ini biasanya disesuaikan 

dengan keinginan pemilik. Gaya boneka ini tidak terbatas pada apapun, pemilik bisa 

mendadaninya sesuka mereka. Karena boneka ini sangat mudah di customize bagi 

penggemar boneka, ini memiliki peranan dan tempat sendiri di hati pecintanya. 

Di Indonesia boneka ini kian populer di tahun 2007 seiring dengan populernya 

anime Rozen Maiden yang bercerita tentang boneka-boneka antik yang memiliki jiwa. 

Saat ini boneka ini tetap dikenal dan diminati oleh kalangan tertentu saja, seperti 

penggemar Anime, Action Figure, penggemar boneka, dan peminat fotografi. BJD yang 

digemari pun adalah ABJD buatan Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Karena harganya 

yang mahal dan tidak diproduksi di Indonesia, para penggemar boneka ini masih harus 

merogoh kocek yang cukup besar untuk biaya kirim dari luar negeri, seperti dari Jepang, 

Korea Selatan, dan Cina. Contohnya harga pakaian untuk boneka ini berkisar mulai dari 

$50 belum termasuk pajak, ongkos kirim, dan bea masuk, biaya tambahan bila 

menggunakan jasa pengantara, jika dihitung untuk 1 pakaian boneka dari Jepang, Korea 

Selatan, dan Cina ini membutuhkan dana hampir 1 juta rupiah. 

Mahalnya BJD dan perlengkapan, biaya pengiriman, pajak, bea masuk, jangka 

waktu pengiriman yang lama, terkadang memerlukan jasa perantara, konsumen yang 

loyal dan tidak terlalu mempermasalahkan biaya, membuat penulis berpikir untuk 

membuka usaha perlengkapan boneka ini dan yakin bahwa usaha ini dapat berjalan 

dengan baik dan mendatangkan keuntungan, terlebih lagi masih sangat sedikit orang 

yang menekuni bisnis ini walaupun hanya sebagai bisnis sampingan. Alasannya karena 

BJD masih hanya populer dikalangan tertentu saja, sulitnya mempelajari cara perawatan 

BJD. Selain itu berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis BJD di Indonesia 

memiliki peluang yang cukup besar, karena berdasarkan data penjualan tiket event-

event yang diadakan seperti Toys Fair, AFA, Hello Fest, dan AniCult berkisar antara 
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8.000-12.000 setiap harinya selama event diadakan. Berdasarkan forum-forum 

penggemar BJD di Indonesia diketahui memiliki jumlah anggota berkisar antara 400-

1500 anggota, tergantung dari besarnya forum tersebut. 

 

 

D. Bidang Usaha 

Fantasia Studio adalah toko online perlengkapan BJD dan jasa perawatan BJD 

pertama di Indonesia. Fantasia Studio menjual, memasarkan produk, dan menerima 

permintaan jasa BJD melalui website dan akun-akun resmi di berbagai media sosial 

seperti Facebook, Pinterest, Tumblr, Twitter, Path, dll. 

Fantasia Studio menyediakan produk perlengkapan BJD dan jasa BJD. Produk 

perlengkapan BJD berupa pakaian, aksesoris, sepatu, dan perlengkapan perawatan BJD. 

Produk perlengkapan Fantasia Studio dibuat berdasarkan made by order, produk ini 

setiap bulan akan muncul desain baru yang kami sesuaikan dengan tema yang sudah 

ditentukan. Kami menyediakan produk made by order dikarenakan ukuran BJD yang 

sangat beragam tergantung dari kebijakan perusahaan pembuat. Untuk perlengkapan 

perawatan kami menyediakan benang, silicon cap, dll. 

Sedangkan untuk jasa perawatan BJD Fantasia Studio menyediakan faceup, body 

brush, penggantian benang BJD, dan custom produk yang desain dan bahan ditentukan 

oleh pelanggan. Jasa cutom kami tidak hanya terbatas pada pakaian BJD, jasa custom 

kami juga menawarkan aksesoris BJD. 

Semua produk Fantasia Studio memiliki jaminan kualitas, jika kualitas produk 

tidak sesuai atau cacat kami akan mengembalikan pembayaran konsumen atau 

mengganti produk dengan yang baru. Konsumen dapat melihat, bertanya, memberi 

kritik dan saran, dan informasi produk dan jasa melalui website dan seluruh media 
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sosial resmi toko kami. Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer dan karu kredit, 

untuk pengiriman dan serta status pembuatan produk juga dapat dilihat dari website atau 

konsumen dapat bertanya ke akun sosial media kami. 

 

 

E. Kebutuhan Dana 

Dana awal untuk mendirikan Fantasia Studio diestimasi sebesar Rp 

473.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan menggunakan 100% 

dana sendiri. Dana tersebut digunakan untuk revonasi tempat sebesar Rp 15.000.000,00 

(lima belas juta rupiah), menyewa ruangan sebesar Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam 

juta rupiah) membeli peralatan awal sebesar Rp 218.052.000,00 (dua ratus delapan 

belas juta lima puluh dua ribu rupiah) dan perlengkapan awal sebesar Rp 9.914.000,00 

(sembilan juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


