
16 
 

BAB III 

GAMBARAN USAHA 

Didalam sebuah bisnis, diperlukan suatu perencanaan bisnis yang jelas dan 

terperinci  mengenai bisnis yang akan didirikan dan dikembangkan. Hal ini dilakukan 

agar para calon investor dapat mengetahui bagaimana bisnis tersebut dijalankan, 

cakupan bisnisnya serta bagaimana prospek bisnis tersebut kedepannya. 

A. Produk 

Produk menurut Kotler dan Armstrong (2012:248) adalah “Segala sesuatu 

yang ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan.” 

Produk yang dijual oleh Ironmaxx Indonesia adalah berbagai jenis suplemen 

olahraga seperti susu protein, amino capsule, pembakar lemak, multivitamin dan 

calcium. 

Sedangkan Konsep produk menurut Kotler dan Armstrong (2012:33) 

menegaskan bahwa konsumen akan menyukai produk-produk yang menawarkan 

ciri paling bermutu, berkinerja atau berinovatif. Produk ironmaxx sendiri 

merupakan produk yang bermutu karena semua produknya memiliki sertifikat iso 

9001:2000 dan lolos seleksi suplemen standart produksi di negara jerman. Semua 

produk ironmaxx tidak menggunakan gelatin, aspartam, gluten, dan pengawet 

sehingga aman dikonsumsi oleh semua kalangan baik wanita atau pria usia 17 

tahun keatas. Berikut ini merupakan penjelasan singkat dan gambar-gambar produk 

yang dijual Ironmaxx Indonesia: 
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1. Protein 90 . 

Gambar 2.1 Merupakan susu bubuk tinggi protein rendah lemak dan 

karbohidrat yang biasanya dibutukan oleh orang yang memiliki aktifitas 

fisik yang lebih tinggi dibanding orang orang normal. Sumber 

proteinnya sendiri terdiri dari  soy protein isolate, whey protein isolate, 

whey protein hydrolize, pea protein, rice protein. Keunggulan produk ini 

memiliki kadar protein yang sangat tinggi mencapai 90% dari berat 

bubuk nya sendiri. Produk ini tidak mengandung gelatin, aspartame, 

pengawet sehingga aman dikonsumsi. 

Gambar 2.1 

 

Sumber: www.ironmaxx.de 

 

2. Green Amino 

Gambar 2.2 Merupakan asam amino capsule yang memiliki kadar 

protein 88% dari berat bubuknya dan dari bahan protein hydrolize yang 

memungkinkan badan kita menyerap protein secara maksimal. 



18 
 

Keistimewaan produk ini juga tidak mengandung lactose, sehingga para 

konsumen yang alergi dengan susu dapat mengkonsumsi ini tanpa harus 

takut terkena diare. 

Gambar 2.2 

 

Sumber: www.ironmaxx.de 

3. Thermo prolean 

Gambar 2.3 Merupakan suplemen pembakar lemak yang berkerja 

dengan menaikan suhu tubuh saat berolahraga sehingga menyebabkan 

pembakaran kalori yang lebih banyak dibanding normal juga ada 

beberapa bahan aktif yang memberikan supply tenaga tambahan 

sehingga dapat berolahraga lebih lama, (kenaikan stamina). 

Gambar 2.3 

 

Sumber: www.ironmaxx.de 
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4. Multivitamin capsule 

Gambar 2.4 Merupakan suplemen yang mengandung berbagai macam 

jenis vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga daya 

tahan tubuh dan menambah stamina untuk aktifitas sehari-hari. 

Gambar 2.4 

 

Sumber: www.ironmaxx.de 

5. Bioaktif calcium 

Gambar 2.5 Merupakan suplemen calcium yang berfungsi untuk 

memperkuat semua tulang ditubuh manusia, suplemen ini merupakan 

salah satu suplemen penting bagi orang orang yang berusia diatas 30 

tahun terutama wanita, karena wanita lebih rentan terkena osteoporosis 

akibat kekurangan konsumsi calcium harian.  

 

 

 

 

 

 



20 
 

Gambar 2.5 

 

Sumber: www.ironmaxx.de 

6. Protein Professional 5lb  

Gambar 2.6 Merupakan suplemen tinggi protein rendah lemak yang 

berasal dari protein gandum dan protein kacang kedelai sehingga aman 

dikonsumsi bagi semua orang yang ingin memenuhi kebutuhan harian 

proteinnya tetapi takut diare karena lactose intolerant.  

Gambar 2.6 

 

Sumber: www.ironmaxx.de 
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7. BCAA+glutamine 1200 260capsule 

Merupakan suplemen BCAA dan Glutamine yang berguna untuk 

membangun dan menjaga otot bebas lemak, tidak memiliki lemak atau 

karbohidrat didalam kandungannya, serta bebas aspartame dan laktosa. 

Gambar 2.7 

 

Sumber: www.ironmaxx.de 

 

8. Aminocraft liquid 1000ml 

Merupakan produk amino cair yang memiliki daya serap lebih baik 

daripada amino capsule, berfungsi menaikan kadar asam amino didalam 

darah sehingga membantu membentuk otot bebas lemak. Bebas 

aspartame dan laktosa sehingga aman diminum baik konsumen yang 

alergi susu sekalipun. 
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Gambar 2.8 

   

Sumber: www.ironmaxx.de 

 

B. Ukuran Bisnis 

1. Ukuran Perusahaan 

Ironmaxx Indonesia termasuk termasuk dalam kriteria usaha skala kecil. 

Berdasarkan Pasal 6 beserta penjelasannya, pada UU No. 20 Tahun 2008 

tentang UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), kriteria UMKM, antara 

lain: 

a. Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut: 

1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh 

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000 (tiga 

ratus juta rupiah). 

b. Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut: 

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000 (lima puluh juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta 

rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 
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2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 (tiga ratus 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000 (dua miliar 

lima ratus juta rupiah) 

c. Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut: 

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000 (lima ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh 

miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000 (dua 

miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp.50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) 

2. Bentuk Badan Usaha 

Berdasarkan bentuk struktur bisnis dan organisasi, Ironmaxx Indonesia 

merupakan perusahaan dengan bentuk badan usaha perseorangan.  

Pemilik berhak atas semua aset bisnis. Disatu sisi, pengelola perusahaan 

memperoleh semua keuntungan perusahaan. Namun disisi lain pula, perusahaan 

juga harus menanggung semua resiko yang timbul didalam kegiatan 

perusahaan. 

Setiap bentuk badan usaha memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-

masing. Kelebihan dari bentuk badan usaha perseorangan antara lain mudah 

dibentuk dan dibubarkan, bekerja dan pengelolaannya secara sederhana, tidak 

diperlukan kebijaksanaan pembagian laba dan kemudahan dalam pengambilan 

keputusan. Sedangkan kekurangan dari perusahaan perseorangan adalah 

tanggung jawab yang tidak terbatas tetapi kemampuan manajemen yang 

terbatas, sumber dana terbatas pada pemilik serta resiko perusahaan ditanggung 

sendiri oleh pemilik. 
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C. Peralatan, Perlengkapan dan SDM 

1. Peralatan 

Peralatan yang digunakan oleh Ironmaxx Indonesia  

 

Tabel 3.1 

Peralatan Ironmaxx 

Nama Peralatan Jumlah (unit) Harga satuan Jumlah Harga 

Komputer 1 unit 2000.000 2000.000 

Mesin print struk 1 unit 2000.000 2000.000 

Lemari Display 2 unit 2.500.000 5000.000 

Dispenser Minuman 2 

tabung (16 liter) 

1 unit 8.500.000 8.500.000 

Meja kasir  1 unit 3.500.000 3.500.000 

Dispenser air mineral 1 unit 300.000 300.000 

Kursi  2 unit 150.000 300.000 

Sepeda motor 2 unit 12.000.000 24.000.000 

Total 45.600.000 

Sumber: dari berbagai sumber 

 

 

2. Perlengkapan 

Perlengkapan yang digunakan oleh Ironmaxx indonesia  

Tabel 3.2 

Perlengkapan Ironmaxx Indonesia 

 

Nama perlengkapan Jumlah Harga satuan Jumlah harga 
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(unit) 

Plastik bag 500 250 125.000 

Kertas print struk 20 2500 50.000 

Gelas plastik  500 200 100.000 

Perlengkapan tulis 1 50.000 50.000 

Bon Kontan 5 10.000 50.000 

Tinta print isi ulang 5 20.000 100.000 

Total 475.000 

Sumber: dari berbagai sumber 

 

3. Sumber Daya Manusia (SDM) 

Ironmaxx Indonesia membutuhkan sumber daya manusia untuk seluruh 

kegiatan operasionalnya baik untuk kasir dan spg, di bawah ini merupakan 

penjabaran jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh Ironmaxx Indonesia: 

a.Manajer      : 1 orang 

b. Kasir      : 1 orang 

c. Sales                                                                  :            1 orang 

d. Kurir                                                                  :            2 orang 

4.  Gedung 

Kios yang digunakan oleh Ironmaxx adalah Kios  yang berada di lt.1 lottemart 

kelapa gading (depan best fitness) dengan biaya sewa 78.000.000/tahun. 

 

 

D. Latar Belakang Pemilik 

Sofian adalah anak tunggal dari Bapak Hendri Baharrizki dan Ibu Then 

Tjhai Tjin. Lahir di Jakarta, pada tanggal 31 agustus 1992. 
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Keluarga sofian tidak memiliki latar belakang berjualan suplemen olahraga 

bisnis ini dirintis oleh sofian sendiri karena hobinya yang menyukai fitnes pada 4 

tahun lalu dan melihat banyaknya penggemar fitnes menkonsumsi suplemen 

tambahan seperti whey portein, amino, dan fatburner. Sofian pun berpikir untuk 

mencoba bidang usaha ini dengan menjadi reseller salah satu distributor suplemen 

di Jakarta, selang 1 tahun kemudian barulah memberanikan diri menjadi agen untuk 

PT.SPORTISI dan PT.DNI. Baru pada tahun 2015 ini Sofian mencoba untuk 

membuka toko suplemen untuk memenuhi keinginan para konsumen selama ini 

yang masih  kesulitan membeli suplemen berkualitas dengan harga terjangkau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


