
BAB II 

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN 

2.1 Data Perusahaan 

 Royale Damper adalah perusahaan yang bergerak dibidang karet dan membuat variasi 

damper untuk mobil. Royale Damper bertempat di Jalan Harapan Indah Regency, Kota 

Harapan Indah, Bekasi, Blok BA No 46, 17131. Royale Damper juga memiliki akun social 

media dan platform online seperti di aplikasi Instagram: @royale.damperindo,  Facebook: 

Royale Damper dan Tokopedia: Royale Damper. Nomor Whats App: 082111564957 dan 

email: royaledamper@gmail.com. Badan hukum Royale Damper adalah Usaha 

Perseorangan. 

2.2 Biodata Pemilik Usaha 

Brilliant Teddy Christoper adalah pemilik usaha Royale Damper, lahir di Bekasi, 31 

Desember 1999, anak pertama dari tiga bersaudara yang merupakan calon sarjana Ilmu 

Administrasi Bisnis dari Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.  

Ide bisnis ini dimulai dari kedua orang tua Brilliant Teddy Christoper yang memiliki 

usaha yang bergerak dibidang karet. Latar belakang keluarga ini, membuat Brilliant yakin 

untuk membuat produk damper ini.  Pengalaman serta pengetahuan bidang karet didapatkan 

dari usaha orang tua Brilliant. 

 



Adanya perkembangan teknologi yang kian maju, membuat Brilliant yakin untuk 

dapat memasarkan produk lebih mudah dan praktis. Tetapi memasarkan produk damper juga 

perlu metode door to door agar membangun relasi dengan konsumen di Indonesia. 

2.3 Jenis dan Ukuran Usaha 

Jenis usaha Royale Damper adalah industri manufacturing yang bergerak di bidang 

karet. Royale Damper membuat damper berbahan dasar karet dan menjual damper langsung 

kepada konsumen. Proses bisnis Royale Damper ini dimulai dari proses administrasi seperti 

pemesanan pembelian bahan baku. Supplier akan mengirimkan bahan baku damper kepada 

Royale Damper, pada saat bahan baku diterima oleh Royale Damper, proses selanjutnya 

adalah melakukan pengecekan kualitas bahan baku oleh staff produksi. Setelah proses 

pengecekan selesai, bahan baku tersebut akan di simpan dalam ruang bahan baku. 

  Pembuatan damper akan dilakukan jika perusahaan mendapatkan pesanan dari 

konsumen dan membuat stok damper untuk dijual oleh staff digital marketing Royale 

Damper. Proses produksi menggunakan mesin hot press dan cetakan/molding untuk 

membuat produk damper. Proses produksi ini membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit. 

Setelah proses produksi selesai, pihak staff produksi akan melakukan pengecekan pada 

produk damper. Jika produk damper dalam kondisi baik, maka produk damper dapat 

dipasarkan oleh staff digital marketing serta pemilik usaha/diberikan kepada konsumen 

secara langsung. 

Royale Damper dimiliki oleh perorangan. Membangun usaha ini membutuhkan modal 

sebesar Rp. 479.405.000,00 serta asumsi penjualan damper dalam tahun pertama  > 



Rp.300.000.000,00. Maka dari itu perusahaan ini termasuk dalam usaha kecil. Usaha ini 

masih diawasi dan dijalani oleh Brilliant Teddy Christoper sebagai pemilik  Royale Damper. 

 


