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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 1.1 Latar Belakang 

 

Kacamata saat ini merupakan kebutuhan dari orang yang mengunakan kacamata, 

selain untuk membantu dalam penglihatan juga dapat digunakan untuk fasion. 

Sayangnya banyak orang yang tidak banyak memiliki waktu dan mengabaikan 

pentingnya control mata. Karena kesibukan yang ada tidak adanya waktu untuk pergi 

ke dokter atau optik untuk mengontrolkan matanya dan membeli kacamata yang baru 

untuk menggantikan kacamata yang lama. Maka dari itu banyak sekali orang yang 

memakai kacamata yang lama hingga bertahun tahun. Itu dikarenakan tidak memiliki 

waktu untuk membeli yang baru. 

Semakin berkembangnya zaman dan teknologi yang semakin canggih ,maka akan 

bertambahnya juga penyebab penyebab mata rusak. Misalkan melalui gadget, tv, 

laptop, komputer, dan juga lampu yang biasa dipakai di rumah. Semua itu mengandung 

sinar biru yang berbahaya untuk kesehatan mata kita. . Karena sinar biru itu dapat 

membuat minus kita semakin bertambah, apalagi kita sangat sering menghadapi 

peralatan atau teknologi yang mengandung sinar biru tersebut.  Karena kesibukan yang 

ada tidak adanya waktu untuk pergi ke dokter atau optik untuk mengontrolkan matanya 

dan membeli kacamata yang baru untuk menggantikan kacamata yang lama. Maka dari 
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itu banyak sekali orang yang memakai kacamata yang lama hingga bertahun tahun dan 

tidak menyadari bahwa minusnya sudah bertambah. 

Adanya permasalahan tersebut peneliti memiliki ide untuk membuat sebuah usaha 

yang dapat menyelesaikan permasalahan itu yaitu usaha optik yang memiliki fasilitas 

berupa pemesanan secara online dan dapat datang kerumah para konsumennya. 

Penjualan online akan dilakukan dengan menggunakan tokopedia dan Instagram. Hal 

ini membuat optik Yobel berbeda dengan optik lainnya. Peneliti membuat usaha 

tersebut agar dapat membantu orang orang yang tidak memiliki waktu untuk menjaga 

kesehatan matanya dan menjadi solusi atas kesulitan mereka untuk mencari kacamata 

baru. Agara mata para konsumen dapat terjaga kesehataannya dan penglihatan pun 

menjadi makin jelas juga. Kacamata saat ini menjadi fasion yang lagi hits juga 

dikalangan anak muda dan dewasa.  

Saat mata tidak pernah di kontrolkan akan memiliki banyak pengaruh terhadap 

penglihatan kita. Mata kita akan merasa buram saat melihat, merasa silau saat tersorot 

lampu kendaraan, mata kita pun akan menjadi lemas. Ketika kita tidak pernah 

mengontrol atau mengecek kan kondisi kesehatan mata kita. Maka kita tidak akan tahu 

apakah mata kita mengalami kenaikan atau penurunan minus. Apalagi saat ini yang 

sering mengganggu kesehatan mata adalah sinar biru. Sinar biru terkandung dalam 

gadget, lampu, televise. Semakin kita jarang mengontrolkan mata kita maka, Kita tidak 

akan bisa menggantisipasi permasalahan dari sinar biru tersebut. Karena kita masih 
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menggunakan lensa dengan teknologi yang lama dan belum memiliki lapisan lensa blue 

control, lensa yang dapat mengurangi radiasi dari sinar biru itu. 

Zaman sekarang ini yang paling banyak terkena mata minus adalah usia anak-anak 

yang kebanyakan dikarnakan oleh gadget yang diberikan oleh orang tua mereka untuk 

mainan anak tersebut tanpa pembatasan pemakaian gadget tersebut. Hal itu yang sangat 

banyak menyumbang penderita miopi. Dikarnakan banyak orang tidak memiliki waktu 

tersebut untuk mengontrol atau mengecekan mata. Kita juga menyediakan fasilitas 

datang ke tempat konsumen berada untuk mengecek dan mengukur ukuran minus 

mereka, fasilitas yang ini masih berlaku di kota Semarang saja. Ada juga fasilitas 

pemesanan dengan menggunakan resep dokter jadi mereka tidak perlu di cek kembali. 

Kita juga bisa bersaing dengan optik-optik yang ada di pinnggir jalan atau di pusat 

perbelanjaan. Karena harga yang di tawarkan oleh optik-optik akan lebih tinggi dari 

harga seharusnya.  

Dalam  kondisi ini peneliti melihat peluang bisnis yang menjanjikan. Konsep yang 

akan kita gunakan adalah barang yang kita miliki kita upload dalam media sosial. 

Barang yang kita jual adalah barang yang ready stock Konsumen dapat melihat stock 

barang kita secara online maupun datang ke toko, pemasaran yang akan kita gunakan 

melalui Instagram, BBM, WA , Line. Para konsumen dapat memesan prodak melalui 

media sosial tersebut. 

Pada latar belakang ini dapat dikaji atas penyusunan bisnis optik yang memiliki 

fasilitas pemasaran secara online yang akan memberi dampak terhadap orang orang 
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yang susah mencari waktu atau tidak memiliki waktu untuk keluar rumah dalam rangka 

memeriksakan mata dan membeli kacamata baru dengan harga yang lebih murah juga 

dan mata menjadi sehat. 

 

 1.2. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas bahwa masih banyak orang yang tidak memiliki 

waktu untuuk memerikaskan kondisi matannya, maka perumusan masalah pada 

penelitian ini adalah bagaimana perencanaan bisnis Optik Yobel? 

 

 1.3. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini untuk menyusun rencana bisnis Optik Yobel  yang di 

lihat dari aspek pemasaran , operasional, sumber daya manusia , dan keuangan, 

yang dapat menjadi pedoman pada saat ingin mendirikan bisnis. 
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 1.4. Manfaat Penelitian 

 

1.  Bagi para calon wiraswasta penelitian ini dapat menjadi pedoman untuk 

mendirikan bisnis yang serupa. 

2. Bagi para mahasiswa penelitian ini dapat menjadi masukan atau gambaran 

dalam membuat tugas atau skripsi mengenai business plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


