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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Ide Bisnis 

Invited by Chast merupakan bisnis yang menjual berbagai jenis perhiasan non 

emas perak dengan dasar rantai yang dibuat secara handmade. Usaha ini dimulai sejak 

Desember 2020 ditengah-tengah pandemi Covid-19, yang mendorong peluang usaha 

baru di bidang online. Usaha ini didirikan dan dijalankan sendiri oleh Chastine atau 

penulis sebab memiliki ketertarikan di bidang estetika, seni dan prakarya. Terdapat 

beberapa kesenian yang telah dicoba oleh pendiri, namun semuanya hanya sekedar 

kesenangan pribadi dan tidak ada peluang untuk bisa dijual dan menambah 

penghasilan pendiri atau penulis. Merangka dan merakit rantai perhiasan merupakan 

salah satu aktivitas kreatif yang belum pernah dicoba oleh pendiri pada saat itu, dan 

akhirnya muncul rasa ingin tahu akan cara dan apa saja yang diperlukan untuk 

melakukannya. Setelah mencari tahu, pendiri mulai melihat peluang terbuka untuk 

menjual hasil karya tersebut. Ide bisnis yang digemari ini membuat pendiri terus 

mempelajari desain dan cara merakit yang baik dan benar untuk membentuk produk 

perhiasan berbahan rantai tersebut, hingga berdirinya usaha Invited by Chast. 

Perhiasan non emas perak dan aksesoris menjadi tren terkini ditengah pandemi 

dan memiliki banyak arti dan pesan di dalamnya. Perhiasan dapat menjadi barang yang 

memiliki makna tertentu ketika diberikan oleh orang yang kita sayangi, juga menjadi 

pelengkap serta pasangan dari pakaian atau apapun yang kita kenakan seperti aksesoris 

tas, jaket, celana, kacamata, dan masih banyak lagi. Selain itu, perhiasan juga berguna 

sebagai penambah estetika tubuh seperti leher, jari, tangan, dan lain-lain. Pendirian 

usaha ini juga didasarkan dari adanya peluang jenis perhiasan atau aksesoris baru, 
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yaitu rantai masker yang selain menjadi hiasan, namun juga berfungsi dalam menjaga 

masker ketika harus dilepas. 

1.2. Gambaran Usaha  

Invited by Chast adalah usaha yang menjual perhiasan buatan tangan dengan 

rantai berbahan stainless steel sehingga tidak berbahaya bagi tubuh, dan juga tidak 

berkarat ketika rantai terkena keringat tubuh. Invited by Chast membeli bahan baku 

berupa rantai, penyambung rantai, liontin, dan bahan-bahan baku aksesoris lainnya 

yang kemudian diproses sendiri menjadi sebuah aksesoris jadi yang siap pakai dan 

kemudian dijual langsung ke konsumen. 

Usaha ini hanya berjalan secara online yaitu di media sosial Instagram, dan 

beberapa e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Usaha Invited by Chast tidak 

memiliki gudang ataupun toko fisik, dikarenakan usahanya yang masih kecil. Selain 

dapat mengurangi biaya sewa tempat, membuka usaha ini secara online juga lebih 

dapat dikenal dan ditemukan oleh masyarakat dan peminatnya. Terlebih lagi usaha ini 

dibangun saat dalam pandemi covid-19 dimana masyarakat Indonesia dihimbau untuk 

tidak keluar rumah, dan melakukan aktivitas belajar, bekerja hingga belanja secara 

daring. Maka itu, membuka usaha secara online lebih menguntungkan daripada 

membukanya di toko fisik. 

a. Bidang Usaha 

Bidang usaha dari Invited by Chast termasuk dalam bidang usaha 

manufaktur aksesoris, dimana Invited by Chast menawarkan berbagai jenis 

aksesoris seperti kalung, belly chain, mask strap, dan lain-lain. Namun, Invited by 

Chast tidak memproduksi sendiri bahan bakunya, melainkan membelinya dari 

pemasok dan merakitnya menjadi aksesoris siap pakai.  
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b. Visi, Misi, dan Tujuan Perusahaan 

1) Visi Perusahaan 

Visi dari Invited by Chast adalah menjadi perusahaan aksesoris lokal yang 

handal dan terpercaya serta paling ternama di dalam negeri hingga luar negeri. 

2) Misi Perusahaan 

Misi dari Invited by Chast adalah : 

a) Menyediakan produk dengan kualitas terbaik guna memenuhi 

kebutuhan dan keinginan masyarakat; 

b) Menyediakan perhiasan yang serasi dan elegan tanpa harus terlihat 

berlebihan; 

c) Menjadi perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial dan ramah 

lingkungan; dan 

d) Menjadikan perhiasan bukan hanya untuk memanjakan mata namun 

juga untuk membantu aktivitas sehari-hari. 

3) Tujuan Perusahaan 

Tujuan jangka panjang perusahaan adalah : 

a) Mendapatkan profit atau laba dengan menyediakan perhiasan yang 

elegan dan serasi. 

b) Kepedulian yang besar terhadap estetika membuat Invited by Chast 

ingin memberikan estetika terhadap pelanggan tanpa harus 

mengeluarkan biaya yang besar, namun tetap berkualitas. 

c) Membantu memberikan kepercayaan diri kepada siapapun yang 

menggunakan produk Invited by Chast. 

Tujuan jangka pendek perusahaan adalah : 

a) Mencapai target penjualan setiap bulannya. 

b) Memiliki nama yang memiliki citra baik di kalangan masyarakat. 

c) Dikenal sebagai usaha yang peduli sosial. 
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1.3. Besarnya Peluang Bisnis 

Perhiasan merupakan salah satu hal yang disukai oleh penduduk Indonesia, 

dimana orang menggunakannya untuk menambah kepercayaan diri hingga 

mempercantik penampilan mereka. Negara ini didominasi oleh penduduk dengan 

ekonomi menengah ke bawah, dan mereka mencari produk yang terjangkau dengan 

kualitas yang maksimal. Oleh karena itu, Invited by Chast menawarkan produk 

tersebut, berupa perhiasan yang harganya dapat mereka jangkau, namun kualitasnya 

terjaga dan tahan lama. Selain memikirkan hal tersebut, Invited by Chast juga 

menyajikan produknya dengan estetika yang terlihat mahal, sehingga pelanggan tidak 

akan malu sekalipun membeli perhiasan tersebut dengan harga yang terbilang murah. 

Berikut ini merupakan data yang bersumber dari Google Trends yang menunjukkan 

minat masyarakat Indonesia akan perhiasan diambil mulai tanggal 28 Juni 2021 hingga 

28 Oktober 2021 (90 hari) : 

Gambar 1.1 

Grafik Popularitas Perhiasan di Indonesia per Juni 2021- Oktober 2021 

 

Sumber : Google Trends 

Dapat disimpulkan dari tren ketertarikan masyarakat Indonesia terhadap 

perhiasan non emas perak selama 3 bulan tersebut memiliki angka popularitas yang 

tidak stabil, namun relatif tinggi., bahkan sempat menyentuh angka 100 poin di 14 

September 2021. Mulai adanya kewajiban baru bagi masyarakat untuk mengenakan 
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masker juga menambah peluang bagi penjual perhiasan, sebab pada dasarnya setiap 

objek pakai pada tubuh manusia dapat dipasangkan dengan perhiasan. Hal ini 

menambah jenis perhiasan baru seperti mask strap, dimana selain memberikan nilai 

estetika, namun juga memberikan kemudahan dalam memakai masker.  

1.4. Kebutuhan Dana 

Modal dan dana merupakan salah satu hal utama yang dibutuhkan sebelum 

memulai sebuah usaha. Dana yang dibutuhkan untuk membangun dan menjalankan 

usaha Invited by Chast adalah sebagai berikut rinciannya: 

Tabel 1.1 

Rincian Kebutuhan Dana Invited by Chast  

Kebutuhan Dana Jumlah 

Biaya Sewa (per Tahun)  Rp 16,200,000  

Biaya Peralatan  Rp 11,897,540  

Biaya Perlengkapan  Rp   7,687,180  

Biaya Bahan Baku  Rp   9,092,492  

Kas Awal  Rp 10,000,000  

Total  Rp 54,877,212  

Sumber : Invited by Chast 

Sumber dana dari modal yang ada tersebut semuanya berasal dari tabungan 

pribadi pemilik usaha, tanpa adanya peminjaman melalui bank ataupun pihak-pihak 

lain.  

 

 

 


