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BAB I 

RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

1.1 Pendahuluan  
 

Puritea adalah perusahaan yang bergerak di bidang artisan tea. Melihat 

akan kekayaan perkebunan teh di Indonesia, pemilik melihat peluang untuk 

menjual produk teh. Para peneliti dari Akademi Ilmu Kedokteran Tiongkok di 

Beijing telah mengungkapkan bahwa minum teh setidaknya tiga kali seminggu 

dapat memperpanjang umur lebih dari setahun. Hasil analisis dari penelitian 

tersebut menemukan bahwa peminum teh rutin memiliki kemungkinan kecil akan 

risiko penyakit jantung dan stroke. Mereka dapat hidup rata-rata 1,26 tahun lebih 

lama dari orang yang jarang minum teh (Khotimah, 2020). 

Puritea melihat peluang dalam mendukung kemajuan perubahan food habits 

yang sudah mulai disadari oleh generasi milenial, dengan membuka sebuah usaha 

yang menyediakan berbagai jenis produk organik baik import maupun produk 

dalam negri  (Scattergood, 2017). 

 
1.2 Deskripsi Bisnis 
 
 Puritea adalah produk yang dibuat oleh Amanda Abiwardani dalam 

perencanaan bisnis yang direncanakan akan melakukan penjualan pada bulan 

Agustus. Fokus produk Puritea adalah teh artisan yang artinya membuat campuran 

berbagai jenis tumbuhan teh untuk menciptakan kombinasi rasa yang diharapkan 



 2 
 
 

dapat disukai oleh konsumen. Dibuat di tahun 2020, Puritea memiliki kualitas 

produk yang baik dan harga yang lebih rendah jika dibandingkan dengan 

kompetitornya. Puritea menetapkan harga Rp 90.000 per paket, yaitu berisi 15 

teabags dengan berat bersih 45 gram. 

 

1.3 Analisis Industri 
 
 Setelah melakukan beberapa research singkat terhadap industri teh di 

Indonesia dan fokusnya di industri teablend, kami merasa Puritea memiliki 

kesempatan untuk masuk ke dalam pasar dan bersaing dengan kompetitor lainnya. 

Tidak berhenti melakukan research dan pengembangan produk, Puritea berharap 

bukan hanya bisa bertahan berkompetisi dalam pasar, namun juga bisa menjadi 

market leader dalam industri teh artisan. 

   

1.4 Analisis Pasar 
 
 Puritea melakukan survey dengan membuat kuisioner online dalam bentuk 

Google Form untuk mengetahui seberapa tertariknya konsumen terhadap teh 

artisan, seberapa jauh mereka memiliki pengetahuan tentang teh artisan, kemudian 

berapa uang yang mereka rela keluarkan untuk membeli teh unik seperti teh artisan. 

Hasilnya, mayoritas dari konsumen teh ada pada umur 26 sampai 35 tahun. Rata-

rata mereka meminum teh sebanyak 3 sampai 5 kali dalam seminggu dan dalam 

bentuk teh celup. 70,8% dari responden mengetahui teh artisan, sudah pernah 

mencobanya, dan ingin mengetahui teh artisan lebih lanjut. 62.5% dari responden 

rela membeli teh artisan seharga Rp. 76.000 sampai Rp. 100.000. Sebanyak 87.5% 
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dari responden memilih untuk membeli produk ter artisan yang memiliki rasa dan 

warna teh yang unik. Untuk lebih mendapatkan hasil analisa yang baik dan valid 

maka pemilik Puritea akan membeli teh dari competitor untuk sebagai 

perbandingan dengan teh Puritea sehingga calon konsumen dan orang-orang 

terdekat akan benar-benar menilai teh Puritea secara objective.  

 

1.5 Rencana Pemasaran 
 

 Segala bentuk pemasaran yang dilakukan akan berbasis online karena 

zaman sekarang melakukan pemasaran melalui online lebih memiliki pengaruh 

dibandingkan membagikan selebaran atau membuat brosur atau banner di daerah-

daerah tertentu. Untuk lebih mengacu kepada teori pemasaran, Puritea 

menggunakan marketing mix 4P dalam melakukan perencanaan pemasaran. 4P 

digunakan karena ke-empat faktor memiliki kepentingan yang tinggi dan sederajat 

ketika melakukan pemasaran. Perencanaan pemasaran jenis ini diharapkan dapat 

membantu kami dalam melakukan positioning, branding, dan sales dari Puritea. 

 

1.6 Tim Manajemen dan Struktur Perusahaan 
 
 Pemilik Puritea, Amanda Abiwardani membagi beberapa tugas dalam 

pengelolaan bisnisnya. Segala operasi produksi diatur dan dilakukan oleh Amanda, 

termasuk penjualan dan pemasaran produk. 

 

1.7 Perencanaan Operasional 
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Puritea membuat perencanaan operasional dimulai dari membuat prosedur 

awal untuk menjalankan bisnis. Dimulai dari pembelian bahan baku sampai 

penjualan pertama. Selain itu, prosedur yang direncanakan juga termasuk dengan 

perencanaan pemasaran, pembuatan anggaran, serta melakukan beberapa research 

untuk menjaga higienitas produksi serta mencari beberapa pengetahuan mengenai 

kualitas daun teh yang baik untuk dijadikan teh celup. 

 

1.8 Rencana Pengembangan Produk dan Jasa 
 

Setelah melakukan survey bahwa teh dinikmati oleh konsumen karena 

khasiatnya, Puritea berencana untuk mengembangkan produknya, bukan hanya 

menjual teh saja, namun juga menjual minuman herbal yang tujuannya untuk 

kesehatan. Karena memiliki proses produksi yang sama, Puritea memiliki 

kesempatan untuk melakukan diferensiasi produk tanpa harus menambah biaya 

dengan membeli alat produksi baru. 

 

1.9 Proyeksi Keuangan  
 

Modal yang digunakan untuk memulai usaha ini berasal dari dana pribadi, 

dimana modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar sehingga masih belum 

membutuhkan pinjaman maupun investor untuk sementara waktu. Untuk mencapai 

break even point, Puritea hanya perlu menjual 58 kotak dimana angka tersebut 

termasuk sangat sedikit untuk mencapai BEP sehingga pemilik melihat ada 

kesempatan besar untuk menjual produk Puritea mengingat pertumbuhan finansial 

dan profit margin yang tinggi yaitu dari 40% keatas. 
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Untuk kedepannya, Puritea berharap akan membuka official webstore dan 

mulai menjalani kerjasama dengan party organizer untuk menjadikan Puritea 

sebagai mitra penyedia souvenir. Maka dalam hal itu Puritea akan membutuhkan 

biaya yang cukup besar, baik untuk branding, marketing, stock, partnership. Untuk 

memungkinkan hal itu untuk terjadi Puritea akan memulai untuk mencari investor 

jika memang dibutuhkan. Namun rencana tersebut hanya akan dijalankan setelah 

penjualan diatas 3 tahun melakukan penjualan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


