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Glamour Moeslem Boutique
Studi Kasus :

GLAMOUR MOESLEM 
BOUTIQUE

Boutique dan Fashion 
Muslim

I. RINGKASAN EKSEKUTIF (EXCEKUTIVE SUMMARY)

Glamour Moeslem Boutique (GLAMOUS) adalah
sebuah butik yang dibuat denagn konsep pilihan
mode yang glamour, modis, trendy, namun tetap pas
dengan kondisi kantong baik itu untuk pelajar,
mahasiswa ataupun umum. GLAMOUS menawarkan
banyak pilihan pakaian khususnya pakaian muslim
dari mulai pakaian zaman dulu sampai trend zaman
sekarang dan dengan memegang prinsip “Dengan
berbelanja dapat memberikan kepuasan batin
kaum wanita”.
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GLAMOUS adalah termasuk salah satu butik terbuka
dengan menawarkan desain interior ala Timur Tengah 
dengan mengesankan seperti sebuah pasar kaki lima 
yang terletak di dalam Mall termuka di Kota Bogor. Yang 
pada umumnya Mall adalah tempat yang sering
dikunjungi oleh banyak kaum baik itu tua ataupun
muda.
GLAMOUS juga banyak dikunjungi wanita-wanita yang 
memilih penampilannya untuk berkerudung. Demikian
pula dengan “Glamour Moeslem Boutique” ini, kami
juga menampilkan konsep tempat yang banyak
terdapat stand-stand yang

terdiri dari stand aneka jilbab, pernak-
pernik, aksesoris jilbab, tas, baju
muslim/muslimah, peralatan shalat dan
stand yang mengajarkan bagaimana cara
berjilbab dengan baik agar terlihat modis
dan menarik. Sehingga dengan begitu
dapat mengundang para pembeli datang
ke tempat kami.

Visi GLAMOUS :
* Menjadi suatu trend butik yang unggul

dan unik

Misi GLAMOUS :
* Memberikan pelayanan dengan kualitas

yang baik
* Mengembangkan desain-desain dan
model busana muslim/muslimah yang 

trendy dengan tanpa menghilangkan konsep
etika yang islamiah dalam berbusana

•Tujuan GLAMOUS
• Bagi pembeli yaitu mendapatkan kepuasan

berbelanja setelah mengunjungi “Glamour Moeslem
Boutique”. Serta membangun pesona cantik dari
dalam atau inner beauty yang mengagumkan
disetiap penampilan

• Bagi “Glamour Moeslem Boutique” team yaitu
meraih kepuasan team work dari kesuksesan yang di
dapat, pencapaian keuntungan yang ditargetkan
butik kami dan mengembangkan usaha bisnis butik
yang berpotensi

• Tidak perlu khawatir masalah harga, karena dari
semua kalangan dapat berbelanja dengan puas di
butik ini
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Elemen-elemen utama yang ditawarkan
membedakan antara GLAMOUS dengan butik
pada umumnya adalah :
1. Menutup aurat cantik lahir dan batin
2. Tampil percaya diri dengan busana rapih
3. Lokasi butik yang nyaman
4. Keunikan dan metode pemasaran yang unik
5. Layanan konsumen yang prima
Tahap awal dari bisnis ini adalah membuka butik
seluas 500m2, tetapi target jangka panjang
adalah eksis diseluruh mall termuka di kota-kota
besar lain.

II. BISNIS

• Konsep Bisnis

Awalnya kami terinspirasi dari melihat para hijabers
(kumpulan wanita berjilbab). Dengan berjilbab
mereka terlihat begitu trendy namun tetap
muslimah, cantik serta anggun. Lalu kami berfikir
tentang kewajiban seorang wanita dalam islam. 
Melihat baju-baju serta cara berjilbab, kebanyakan
wanita sekarang pada umumnya tampilan pada
awalnya biasa saja tidak ada modifikasi dan corak
yang unik sehingga berkesan tidak menarik.

Disinilah kami mulai berfikir, karena perkembangan
zaman yang modern serta pemikiran yang berkembang
tentang trend busana muslim/muslimah saat ini. Tanpa
mengurangi sedikit etika dalam berpakaian
muslim/muslimah yang tertutup rapih, kami sengaja
menyatukan dan menyelaraskan mulai dari corak, 
warna serta desain yang unik agar menambah
penampilan yang trendy wanita muslimah saat ini.
Kami juga mengerti akan kebutuhan dan permintaan
masyarakat muslim dalam berpenampilan. Oleh karena
itu kami hadirkan butik yang mampu memberikan
solusi dan pilihan bagi anda yang kurang percaya diri
dengan penampilan berbusana muslim. 

Indonesia saat ini mayoritas penduduknya adalah
muslim yang tentunya sebagai masyarakat mulai
mengerti akan syariat dan seruan yang 
diperintahkan oleh Allah dalam berpenampilan. 
Selama kami yakin bahwa masyarakat muslim sadar
betul dengan penampilannya, usaha seperti ini jika
dikelola secara profesional maka akan mendapat
hasil yang diharapkan yaitu mendatangkan banyak
keuntungan dan pelanggan, dengan menerapkan
sistem kepuasan dalam berbelanja dan
menghadirkan kualitas produk yang orisinal dan
baik.
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Cara penjualan/pemesanan yang ada pada butik
kamipun cukup mudah. Bagi anda yang sibuk
akan pekerjaanya, anda dapat mengunjungi web 
kami www.glamourmoeslemboutique.com, 
disitu anda dapat melihat dan memesan barang
dari butik kami secara online, dan kamipun akan
siap mengirimkan barang yang anda order 
dengan cara delivery atas syarat anda telah
mentransfer uangnya ke rekening kami. Atau
juga bila anda memiliki waktu luang kamipun
siap sedia melayani anda yang datang langsung
ke butik kami.

Berikut ini adalah 5 elemen utama yang ditawarkan
GLAMOUS yang membedakan dengan sesama butik

yang ada di Indonesia :

• Menutup Aurat Cantik Lahir dan Batin
Berpenampilan menutup aurat bagi kaum muslimah
merupakan anjuran dan perintah dari Allah dan rasulnya. 
Demi menjaga kehormatan dan kecantikan lahir dan batin
seorang muslimah,”Glamour Moeslem Boutique” 
merupakan solusi yang tepat bagi kaum hawa untuk
memodifikasikanpenampilan seorang muslimah di masa
kini. Dengan memilih penampilan untuk menutup aurat
dengan jilbab tentu tidak akan mengurangi kecantikan
lahiriah justru akan menambah kecantikan batiniah anda, 
dan akan mudah merasa dekat dengan Allah. Serta dapat
menjadikan jilbab sebagai pelidung bagi kaum muslimah.

•Tampil Percaya Diri dengan Busana Rapih

Setiap wanita pastinya mendambakan
penampilan yang menawan dengan
memiliki inner beauty. Umumnya banyak
sekali wanita berkerudung yang kurang
PD dengan penampilannya, tetapi kini
saatnya untuk tampil percaya diri dengan
busana muslim/muslimah yang rapi.

•Lokasi butik yang nyaman

Berbeda dengan butik yang lainnya, GLAMOUS 
berlokasi di mall-mall dan di pinggiran kota
dengan tingkat lalu lintas pengunjung yang tinggi
dan merupakan area komersial. Hal ini
memberikan manfaat ganda bagi para
konsumennya, yaitu sambil berbelanja untuk
menunjang penampilan anda juga dapat berjalan-
jalan disekitar mall. Selain itu, kenyamanan butik
menjadi nilai jual yang berbeda sehingga dapat
menarik konsumen untuk berkunjung.
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•Keunikan dan Metode Pemasaran yang Unik

Keunikan yang kami tampilkan pada “Glamour 
Moeslem Boutique” adalah konsep suatu butik
yang berada di luar ruangan atau outdoor. Untuk
memudahkan para pembeli dalam memilih-milih
barang yang diminatinya,tanpa mengurangi
kulitasnya “GLAMOUS” mengutamakan
keunggulan komoditas dalam menarik pembeli
karena mempunyai keunggulan yang tidak kalah
dengan busana/barang-barang di butik lain.
Adanya stand-stand barang yang menarik hati
pembeli serta pelayanan yang optimal dari para
SPG butik kami, tentu tidak akan mengurangi
minat hati pembeli.

Adanya stand-stand barang yang menarik hati
pembeli serta pelayanan yang optimal dari para
SPG butik kami, tentu tidak akan mengurangi
minat hati pembeli. Tempatnya yang luas serta
banyaknya pilihan untuk berbelanja menjadi
tempat yang sangat tepat untuk dikunjungi.
Barang-barang yang dihasilkan dan
ditawarkannya pun menarik mulai dari baju-baju
desain butik sendiri hingga barang-barang yang 
diimpor dari luar negeri, harganya juga variatif.

•Layanan Konsumen yang Prima

a. Kualitas

• Barang-barang yang berkualitas

• Konsep yang menarik

• Lokasi yang cozy (nyaman) dan out door (terbuka)

b. Secara rutin setiap sudut ruangan maupun ruangan
selalu dibersihkan

c. Secara rutin perusahaan selalu mengecek seluruh
peralatan yang selalu dipergunakan

d. Mengadakan angket kepada pelanggan guna
menjadi bahan intropeksi perusahaan untuk lebih
meningkatkan dan mempertahankan kualitas
perusahaan.

b.  Produk yang ditawarkan
• Aneka Jenis Modifikasi

Kerudung : 
1. Phasmina
2. Jilbab sutera
3. Aneka jilbab payet
4. Aneka kerudung
5. Jilbab berbahan kaos
6. Cadar
7. Daleman kerudung

ninja dll
• Peralatan Shalat :
1. Mukena
2. Sajadah

3. Kopiah

4. Sarung

• Aneka Jenis Baju
Gamis:

1. Gamis wanita

2. Gamis pria

3. Baju koko

• Aneka Jenis Pernak-
pernik:

1. Tas

2. Aksesoris berjilbab
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c. Harga
Berikut harga yang ditawarkan Glamour Moeslem Boutique 

adalah sebagai berikut :

Busana Muslimah
• Pakaian setelan : Rp 60.000 

– Rp 180.000
• Pakaian Atasan : Rp 50.000 

– Rp 75.000
• Baju Gamis : Rp 80.000 – Rp

200.000
Busana Muslim
• Baju Koko : Rp 65.000 – Rp

150.000
Kerudung dan Jilbab
• Kerudung dan Jilbab : Rp

20.000 – Rp 45.000
• Aksesoris Jilbab : Rp 5.000 –

Rp 25.000

Peralatan Shalat :

• Mukena : Rp 35.000 – Rp
100.000

• Sajadah : Rp 35.000 – Rp
65.000

• Sarung : Rp 25.000 – Rp
55.000

• Kopiah : Rp 25.000 – Rp
55.000

d. Strategi Promosi

• Begitu konsep, visi jelas dan disetujui, serta
target customer dengan jelas teridentifikasi, 
promosi dan iklan harus sesuai dengan
kebutuhan pembeli sesuai ketertarikan dan
harapan mereka. Tujuan kampanye promosi
dan iklan untuk meraih market yang potensial, 
menarik perhatian mereka, mengembangkan
ketertarikan mereka kepada tempat dan
layanan, serta yang paling utama adalah mau
berkunjung ke butik kami.

Advertising (periklanan)

• Media audio (radio)

• Media cetak (majalah, tabloid, koran)

• Spanduk

• Media internet (online)

• Pamflet yang disebarkan oleh SPG keseluruh wilayah
Bogor

• Menawarkan penjualan dengan konsep “The Day” 
jadi siapa yang berulang tahun dihari itu maka dia
akan mendapatkan 1 barang free (bebas memilih) 
dengan syarat harus menunjukan KTP kepada pihak
butik dan harus membeli satu barang apa saja
minimal diatas Rp 50.000

e. Desain butik

Keaslian ide pembuatan konsep bisnis ini
kami titikberatkan kepada daya tarik
pembeli. Dengan konsep berbeda dengan
butik yang lain, kami hadirkan sebuah
butik dengan etnik timur tengah. Barang-
barang yang ditawarkannya pun sangat
menarik dan berbeda karena punya daya
saing yang tinggi.
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f. Layanan Pelanggan

• Untuk meningkatkan kualitas layanan kepada
para pelanggan dan konsumen, GLAMOUS 
menyelenggarakan pelatihan public speaking, 
cara berpakaian dan berjilbab dengan baik
namun tetap terlihat trendy dan motivasi
kepada para karyawannya. Hal ini juga
bertujuan untuk memberikan pemahaman
kepada karyawan mengenai peranan mereka
pada kepuasan konsumen.

• Karyawan akan menggunakan seragam
dengan balutan jilbab yang trendy, namun
tetap terlihat rapih dan bersih.

g. Lokasi dan Pilihan Wilayah

• Pilihan lokasi dan wilayah butik adalah
dengan kriteria mall dengan lalu lintas
pengunjung yang tinggi dan mudah
dijangkau.

• Selain terdapat di mall-mall termuka, 
butik kamipun hadir di luar mall seperti
di tengah-tengah pusat kota yang dengan
mudah orang dapat mengunjunginya.

h. Pasokan Barang Dagangan

• Semua barang (baju, jilbab, 
assesoris) kami dapatkan dari
perusahan termuka.

• Selain barang yang kami dapat dari
dalam atau luar negeri, kami juga
membuat desain sendiri yang sesuai
dengan perkembangan zaman.

i. Operasi Butik dan Manajemen

• Butik akan dioperasikan oleh 1 manajer
toko yang akan bekerja paruh waktu dan
3 sampai 5 orang karyawan yang bekerja
paruh waktu.

• Jam operasi butik adalah pkl. 10.00 –
21.00, setiap hari Senin – Minggu
(termasuk hari-hari besar)
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III. PASAR
• Segmemtasi Pasar

Segmentasi pasar di Indonesia dapat dibagi menjadi
5 segmen, yaitu :

Segmen #1: Pasrah

Ciri-ciri : Wanita/Pria, usia matang berpendidikan
rendah dan tinggal di daerah. Umumnya tidak punya
banyak keinginan dan tidak terlalu optimis terhadap
masa depan.

Segmen #2 : Orang kantoran

Ciri-ciri : Wanita, usia matang, berpendidikan tinggi, 
dan tinggal di daerah perkotaan. Mereka sangat
percaya diri dan berkarakter kuat.

• Segmen #3 : Ibu-ibu PKK

Ciri-ciri : Wanita, usia matang, dengan status sosial
ekonomi sedang/biasa saja, hidup dengan bersahaja, 
realistis, dan kekeluargaan.

• Segmen #4 : Remaja/Pelajar/Mahasiswa

Ciri-ciri: Wanita, usia relative muda (ABG), status 
sosial-ekonomi menengah-bawah. Karakter mereka: 
hidup berorientasi pada teman-temannya.

• Segmen #5 : Anak-anak

Ciri-ciri: Wanita/Pria, usia muda, status sosial-
ekonomi menengah-bawah. 

Perilaku Konsumen ke Butik

• Alasan mengapa konsumen harus memilih
Glamour Moeslem Boutique sebagai tempat
yang cocok untuk berbelanja karena disini
mereka dapat merubah penampilan yang 
modis dalam berbusana muslim dan
muslimah, harga yang terjangkau bagi semua
kalangan, tempat yang menarik dan nyaman, 
barang-banrang yang ditawarkan berkualitas
baik, trendy serta unik.

• Waktu yang tepat untuk berkunjung ke
Glamour Moeslem Boutique adalah
setelah jam kerja, saat akan menghadiri
acara tertuntu dan dibutuhkan busana
yang cocok, ketika sedang berjalan-jalan
untuk berbelanja, atau pada waktu luang
iseng-iseng untuk jalan-jalan.
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Positioning

• Agar dapat menarik perhatian calon
pelanggannya, GLAMOUS  memiliki konsep
“Semakin manis desain butik, otomatis tiap
orang yang melintas akan melirik dan
penasaran”.

• Selain itu ada pula beberapa statmen
positionong yang bisa digunakan, misalnya:

“Glamour Moeslem Boutique: shopping… 
kantong aman, hati senang”

Targeting

• ≥ 16 tahun – ≤ 55 tahun (70%)

• Wanita aktif, berjiwa muda

IV. PELANGGAN

Pelanggan/klien yang biasa berkunjung, 
sebagian besar para wanita aktif dan muda
yang usianya berkisar antara 16 tahun – 50 
tahun. Kebanyakan dari mereka merupakan
kalangan menengah keatas tapi tidak sedikit
pula mereka datang dari kalangan kelas
sedang, karena sesuai dengan salah satu
tujuan awal kami yaitu “Tidak perlu khawatir
masalah harga, karena dari semua kalangan
dapat berbelanja dengan puas di butik ini”

V. PERSAINGAN

1. Persaingan Sesama Perusahaan dalam Industri
• Persaingan terutama berkaitan dengan kualitas

barang, layanan, nama merek dan lokasi butik. 
Namun kelebihan butik kami yaitu, kami disini
hanya menampilkan pakaian muslim, jilbab, 
asesoris jilbab (segala sesuatu yang islamiah).

• Selain itu harga yang kami tawarkanpun miring, 
dan tidak beda jauh dengan butik-butik yang 
lainnya.
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2. Ancaman dari Produk Pengganti

Untuk mengantisipasi agar perusahaan
pertama tidak terancam oleh produk
pengganti maka harga harus berada pada
tingkat standard dan pelayanan ditingkatkan
karena perilaku pasar biasanya akan beralih
ke produk pengganti jika terdapat produk
pengganti yang lebih murah dan kualitasnya
sama.

IV. MANAJEMEN
Jasa pelayanan butik kami adalah gambaran dari kepribadian
pemilik/operator yang terbaca langsung oleh para pembeli. 
Ketika seorang pelanggan/pembeli (customers) berkunjung ke
GLAMOUS, pelanggan akan menerima pelayanan yang benar-
benar ramah dari para SPG butik kami, dengan
mengedepankan kualitas pakaian muslim yang anda minati, 
sehingga pelanggan akan benar merasa puas untuk berbelanja
di GLAMOUS ini.

Struktur manajemen akan berkaitan dengan aspek-aspek:
• Profesionalisme
• Keahlian dalam keuangan dan manjemen
• Atribut-atribut pribadi seperti, jujur, ulet, dan bersemangat

dalam bekerja
• Memiliki keahlian berkomunikasi yang baik
• Penampilan menarik dan sifat ramah
• Tidak lalai dalam pekerjaan

Persyaratan Secara Khusus
1. Direktur Pemasaran :
• Minimal S1 jurusan Management Pemasaran
• Pengalaman min 3 tahun
• Usia max 35 tahun
• Memiliki relasi yang luas

2. Direktur Keuangan (Finance) :
• Minimal S1 jurusan Akuntasnsi
• Pengalaman di bidangnya min 2 tahun
• Usia max 30 tahun

3. Manager :
• Minimal S1 Jurusan Management
• Pengalaman dibidangnya min 2 tahun
• Usia max 30 tahun
4. Wakil Manager :
• Minimal S1 Jurusan Management
• Pengalaman dibidangnya min 2 tahun
• Usia max 30 tahun
5. Sekretaris :
• Min S1 Jurusan kesekretarisan
• Penampilan sopan,
• Pengalaman 2 tahun dibidangnya
• Usia max 25 tahun
• Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
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6. Bendahara :

• Pria/wanita

• Min S1 jurusan Akuntansi

• Pengalaman minimal 2 tahun dibidangnya

• Usia max 30 tahun

• Jujur, dan ulet

7. Kasir :

• Wanita

• Min D3

• Pengalaman min 2 tahun dibidangnya

• Usia max 28 tahun

• Penampilan sopan

8. SPG butik :
• Wanita/pria
• Min SLTA
• Pengalaman min 1 tahun
• Usia 18-23 tahun
• penampilan sopan dan rapi
9. Cleaning service
• Pria
• Min SMP
• Usia 17-30 tahun

VII. PROYEKSI KEUANGAN
Modal

• Sewa lokasi tahun pertama 30.000.000

• Renovasi & Desain Interior 55.000.000

• Pembelian baju grosir 200.000.000

• Biaya soft opening dan

promosi awal 20.000.000

• Biaya gaji karyawan tahun pertama

(5 karyawan) 60.000.000

• Biaya lain-lain (listrik,pajak,air)

tahun pertama 30.000.000

Total modal awal 395.000.000

Sumber Modal

• Modal Sendiri : ± 200.000.000 (termasuk
tanah)

• Modal dari luar pinjaman dari sebuah Bank 
swasta sebesar Rp 100.000.000 dengan
jaminan tanah yang terletak didaerah Jakarta 
dengan luas 100 m2, yang telah diperkirakan
jika tanah tersebut dijual akan senilai ± Rp
120.000.000 . 
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Penjualan

Asumsi penjualan tahap awal adalah rata-rata 
±200 orang setiap hari berkunjung untuk
enam bulan pertama

Gaji

Manajemen akan membayar gaji karyawan
paruh waktu sebesar Rp 1.000.000 per bulan

selesaiiiiii 

Thanks For Your Attention

Wassalamuallaikum Wr.Wb


