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I. LATAR BELAKANG 

Saat ini kemajuan teknologi digital dan industri yang sangat pesat menimpulkan banyak 

perusahaan membutuhkan pekerja/karyawan yang berkompeten dalam bidangnya. Setiap 

perusahaan dalam bidang financial terkhusus yang bergerak dalam market internasitonal atau 

pasar modal sudah mempersiapkan perkembangan perekoniomian dunia kedepannya akan 

seperti apa. Perusahaan finansial di pasar saham atau forex (foreign exchange) sudah 

menyiapkan aplikasi khusus untuk pengguna dapat leluasa menggunakan fitur dari platform 

yang telah ada. Berbagai macam platform yang sering terdengar di masyarakat antara lain 

Mandiri Sekuritas, BCA Sekuritas, FBS, Octafx, dan lain sebagainya. 

Era globalisasi di bidang IT dan perdagangan sudah tidak terelakkan lagi. Perdagangan 

saham maupun pertukaran mata uang asing (forex) sekarang sudah menggunakan online, istilah 

ini dikenal dengan online trading. Pemerintah dari berbagai negara telah melegalkan 

perdagangan saham dan pertukaran mata uang asing sebagai bentuk perdagangan yang sah. 

Belum lama ini juga terdengar hot news bahwa terdapat perdagangan asset digital yang 

dinamakan cryptocurrency, namun belum banyak pemerintah yang melegalkan perdagangan 

cryptocurrency di negaranya misalnya Indonesia dan Cina.  

Belakangan ini banyak bisnis yang berkembang dalam mencari keuntungan dalam 

online trading. Internet sebagai infrastruktur utama dalam penyebaran informasi secara global, 

mekanisme penyebaran informasi serta berinteraksi antar individu dengan menggunakan 

komputer atau smartphone tanpa terhalang batas geografi maupun batas wilayah. Penggunaan 

internet dalam bisnis berfungsi sebagai alat untuk aplikasi strategi bisnis, seperti pemasaran, 

penjualan dan pelayanan pelanggan.  

Online Trading adalah sistem perdagangan yang memungkinkan nasabah dapat melakukan 

transaksi beli dan jual secara mandiri tanpa melalui tenaga sales. Namun di dalam online trading 

bukanlah sebuah jalan pintas untuk mencari keuntungan yang cepat karena di dalam online trading 

terdapat resiko yang sangat besar yang memungkinkan nasabah mengalami kebangkrutan. Dengan 

adanya kelas trading dapat meminimalisir resiko yang akan terjadi kedepannya. 

Para pelaku bisnis ini memanfaatkan peluang ini untuk mendirikan perusahaan untuk 

meraup penghasilan yang lebih menguntungkan.  Mengapa dikatakan lebih menguntungkan? 

Karena dalam proses kegiatannya kita akan mendapatkan hasil pembayaran kelas trading dari 

para murid atau member dan mendapat hasil dari trading online itu sendiri. Memang bukan 

mudah untuk mencari cuan di dalam market, tapi jika kita sudah paham arah pergerakan dan 



mekanisme market itu maka menjadi kaya dari market adalah hal yang relative mudah bahkan 

sampai sering disebut memelihara babi ngepet online. 

 Perlu diketahui lebih lanjut, bahwa trading forex adalah kegitan jual-beli valuta asing 

untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan nilai tukar setiap mata uang. Disini tidak ada 

barang yang diperdagangkan karena murni pertukaran mata uang. Sedangkan trading saham 

adalah kegiatan jual-beli surat berharga (saham) dalam jangka pendek dengan tujuan 

mendapatkan keuntungan maksimal. 

II. SASARAN  

Teknologi digital berperan dalam membentuk perubahan besar di dunia, lahirnya segala 

macam produk teknologi baru khususnya internet. Internet adalah alat komunikasi yang sangat 

sering digunakan publik. Ini juga melatar belakangi pergeseran komunikasi tradisional menjadi 

online dan sepenuhnya digital. (Hashfi, 2021). 

Saat ini siapa yang tidak kenal internet? Mau kanak-kanak, remaja, hingga lansia sudah 

kenal bahkan menggunakan internet dalam kesehariannya. Di dalam dunia trading sebenarnya 

tidak mengenal pekerjaan, status, usia, dan lain-lain untuk mengimplementasikannya karena 

pengguna tidak ada syarat atau tuntutan yang berlaku. Bisnis ini mencondongkan remaja yang 

baru lulusan SMA sederajat yang kekurangan biaya untuk melajutkan pendidikan/kuliah dan 

mereka yang kekurangan pekerjaan sehingga sulit mendapatkan pendapatan serta mereka yang 

sudah pekerja tapi masih ingin mendapatkan pendapatan lebih.  

Penulis tidak menyarankan mereka yang sudah dewasa atau lansia mengikuti online 

trading ini karena berbeda segmen. Untuk mereka yang sudah berkeluarga dan lanjut usia, 

penulis sarankan  memulai investasi bukan trading. Trading hanya untuk mereka yang memiliki 

modal terbatas dan memiliki waktu untuk mengamati pergerakan market. Bagi mereka yang 

tidak memiliki waktu alangkah baiknya investasi pada instrument yang lebih aman untuk 

mendulang cuan, contohnya saham (penulis menyarankan di saham di Indonesia atau USA). 

III. KELAYAKAN BISNIS 

Dalam dunia trading, kita harus mempertimbangkan instrumen mana yang akan 

diambil, sebab banyak sekali instrumen yang ditawarkan di market. Terdapat dua macam 

market yang ditawarkan yaitu market satu arah dan market dua arah. Contoh market satu arah 

adalah saham dan asset digital sedangkan market dua adalah forex (foreign exchange). Market 

satu arah merupakan instrumen trading atau investasi yang transaksinya hanya dengan 



melakukan open beli (buy) untuk mendapatkan barang lalu menjualnya apabila harga sudah 

naik sedangkan yang di maksud market dua arah merupakan instrumen trading yang 

transaksinya sama seperti market satu arah, yang membedakan hanya market dua arah dapat 

melakukan open jual (sell) terlebih dahulu walaupun belum mempunyai barang, lalu 

membelinya kembali setelah harga sudah mengalami penurunan. 

Lantas market mana yang lebih menguntungkan? Secara garis besar market dua arah 

lebih menarik karena bisa open jual terlebih dahulu, namun semua tergantung mindset dan style 

trading masing-masing individu, sebab saat trading harus tahu momentum open yang akan 

diambil si trader tersebut. Untuk itu dengan adanya kelas trading dapat bermanfaat bagi para 

trader pemula maupun trader yang masih menggunakan feeling dalam melakukan transaksi. 

Dengan kelas trading dapat menenangkan psikologis trader karena sudah dapat membaca arah 

market yang dihadapi. Trader juga dapat sharing-sharing sesama trader lainnya.  

Dilihat dari jangka panjang usaha ini dapet terus berjalan selama marker tersebut masih 

berjalan dan para lulusan baru juga tidak akan pernah berhenti dari tahun ke tahun bahkan 

bertambah banyak setiap tahunnya. Untuk market akan terus bergerak dikarenakan setiap orang 

masih menggunakan uang sebagai alat transaksi, dengan kata lain market forex akan terus 

berlanjut sampai semua orang meninggalkan uang sebagai alat transaksi sedangkan market 

saham pula tidak akan berhenti selagi perkembangan perekonomian terus berlanjut, karena 

saham adalah surat berharga atau surat kepemilikan dari suatu perusahaan, difikir secara logika 

apabila semua perusahaan terus melakukan ekspansi atau mengembangkan usaha sudah 

dipastikan pasar saham akan terus berjalan. 

Dapat disimpulkan bahwa trading bukanlah hal baru, sudah banyak trader jaman dahulu 

yang menguasai ilmu trading ini, namun untuk masa yang cukup panjang, bisnis ini masih akan 

terus berjalan selagi tidak ada eror manajemen perusahaan. Namun untuk membuat bisnis ini 

memerlukan waktu yang panjang dikarenakan perlu mentor-mentor yang professional dalam 

menganalisa market atau bahkan menciptakan mentor yang professional. Menjadikan masa 

depan yang cerah melalui bisnis ini bukan hal yang mustahil. Banyak sekali orang sukses yang 

lahir melalui trading, misalnya Andy Senjaya, Michael Yeoh, Gema Goeyardi (founder 

Astronacci Internasional), dan Timothy Ronald (founder Ternak Uang).  

  



DESKRIPSI PERUSAHAAN 

I. BENTUK USAHA 

Bisnis selalu membutuhkan sebuah perencanaan dan persiapan yang matang. 

Untuk awal-awal memang bisnis ini lebih tepat dikelola perorangan. Dalam 

membentuk citra perusahaan yang baik memerlukan waktu yang panjang. Pertama-

tama mungkin hanya membuat grup trading sendiri sebelum membuka kelas trading 

untuk melanjutkan langkah selanjutnya. Melatih diri sendiri dahulu sebelum melatih 

orang lain. Setelah grup  telah mencapai titik jenuh, disitu kelas trading siap didirikan. 

Kenapa membuat grup trading terlebih dahulu? Agar memberikan sedikit nilai yang 

baik untuk kedepannya dalam memajukan kelas trading. Pemberian nama instansi ini 

ialah “iRizs Trader Academy”.  Untuk awal didirikan hanya perlu 1 owner, 2 mentor, 

dan 1 bagian admintrasi atau owner dapat merangkap sebagai mentor juga untuk 

membantu mengurangi anggaran.  

 

II. VISI DAN MISI 

Visi dari perusahaan ialah “Menjadikan Akademi yang memberikan pelayanan 

jasa trading yang tangguh dan terkemuka  untuk kebutuhan pemuda Indonesia” 

Misi dari “iRizs Trader Academy” yaitu : 

1) Mampu menjalankan usaha berupa jasa Analisa yang baik dan benar bagi member. 

2) Meningkatkan pemberian layanan kepada semua member. 

3) Memberikan solusi yang dapat memudahkan pemuda untuk mendapatkan cuan. 

4) Meningkatkan kepedulian terhadap perekonomian masyarakat. 

5) Meningkatkan nilai financial perusahaan. 

6) Memberikan hasil yang terbaik untuk para member. 

 

III. TUJUAN 

Perusahaan ini didirikan agar dapat memberikan ruang gerak terhadap para 

lulusan baru dan pengangguran untuk terus bergerak dalam memperbaiki 

perekonomian, mengurangi jumlah pengangguran yang terus bertambah tanpa adanya 

penambahan lowongan perkerjaan dan memberikan edukasi terhadap pentingnya 

investasi sebagai jalan keluar dari masalah perekonomian untuk masa depan. 



ANALISIS ASPEK PASAR 

I. PELUANG DAN PROSPEKNYA 

Peluang mendirikan kelas trading masih cukup luas untuk masuk ke dalam jejaring 

pekerjaan yang memiliki prospek bagus dan melihat dari data perusahaan yang sukses di dalam 

bidang ini. Disamping banyaknya perusahaan yang sukses berdiri, tetapi tetap bukanlah hal 

mudah untuk mengembangkan bisnis ini. Perlu puluhan tahun untuk menjadikan bisnis ini 

dilirik masyarakat sebagai sampingan pekerjaan atau sebagai full time trader, karena kurangnya 

edukasi terhadap pasar modal kepada masyarakat yang membuat masyarakat kurang peka 

terhadap trading atau investasi. Mereka takut akan resiko yang diterima dan memilih uangnya 

di investasikan ke deposito berjangka yang returnnya hanya 3-5% per tahun. Mindset 

masyarakat seperti ini yang perlu diubah. Dikutip dari bapak investasi dunia bahwa “apabila 

gaji adalah satu-satunya pendapatan, maka satu langkah menuju kemiskinan”. Dengan begitu 

peluang berdirinya kelas trading sangat luas kedepannya. 

II. KONDISI PERSAINGAN 

Kondisi Persaingan merupakan pertarungan pasar yang di dalamnya terdapat banyak 

pedagang yang menjual jenis produk serupa. Kondisi ini menyebabkan para pedagang tidak 

bisa mematok harga seenaknya sendiri. Untuk bersaing dengan perusahaan yang memiliki 

nama dan kualitas yang terpandang mungkin sangat sulit, tapi kejadian ini memberikan peluang 

untuk bersaing dengan mereka melalui biaya yang dapat memikat calon member.  

III. POSISI PERUSAHAAN DALAM PASAR 

Posisi perusahaan yang didirikan tergolong sebagai market challenger (penantang 

pasar). penantang pasar (market challenger) adalah pihak yang menantang dan memberikan 

perlawanan terhadap dominasi market leader. Dengan kata lain penantang pasar ini adalah 

pihak-pihak yang berada di posisi kedua, tiga, empat dan seterusnya. Keberadaannya menjadi 

ancaman bagi market leader untuk tetap menguasai pasar. 

IV. USAHA PEMASARAN 

Marketing merupakan fungsi bisnis yang menentukan kebutuhan konsumen yang harus 

dipenuhi oleh aktivitas manusia lainnya, sehingga mengarah pada pemenuhan kebutuhan 

berupa barang atau jasa. Pemasaran merupakan salah satu kegiatan utama yang dilakukan oleh 

pengusaha untuk menjaga kelangsungan ekonomi, perkembangan dan keuntungan (Hashfi, 



2021). Jika strategi pemasaran dijelaskan dalam rumusan bauran komunikasi pemasaran, maka 

akan dilakukan pembahasan sebagai berikut: 

1) Periklanan (Advertising)  

Admin akan berkolaborasi dengan akun Instagram yang merupakan seorang influencer 

di bidang pasar modal dengan memberikan endorse kepada si influencer untuk 

memperkenalkan perusahaan kami dengan menunjukkan track record yang baik. 

2) Hubungan masyarakat dan Publisitas  

Perusahaan memfokuskan akun personal sebagai akun yang bertindak dalam menjaga 

relasi baik dengan member atau membangun loyalitas. Selain itu, ada istilah soft selling dimana 

admin tidak secara gamblang beriklan, tapi lebih kepada membagikan cerita atau pesan dengan 

kemasan interaktif namun tetap dengan tujuan utama berjualan secara tidak langsung. 

3) Penjualan secara pribadi (Personal Selling)  

Admin biasa melakukan Personal selling seperti mengadakan seminar dan edukasi 

gratis mengenai dasar-dasar trading dan investasi di pasar modal. Kegiatan membalas 

pertanyaan member maupun calon member pada kolom komentar atau melalui pesan pribadi 

yang masuk. Selain itu bertindak sebagai pemilik berinteraksi langsung dengan cara 

mengunggah kiriman layaknya status pribadi.  

  



ANALIS ASPEK PRODUKSI 

I. LOKASI 

Untuk penentuan lokasi akan digunakan sebagai kelas akan berpusat di Surabaya. 

Surabaya yakni lokasi yang cocok dikarenakan kota metropolitan terbesar di Jawa Timur serta 

kota terbesar kedua di Indonesia sesudah Jakarta. Dengan begitu, banyak calon member yang 

akan mengalami kekurangan pekerjaan dan mencari pendapatan dengan trading. Momentum 

seperti itu yang akan memberikan semangat perusahaan untuk terus mengembangkan usaha. 

II. LAYOUT 

Perusahaan memerlukan 2 ruangan untuk digunakan sebagai kelas. Kelas bisa sewa 

melalui di gedung-gedung atau ruko terkenal di Surabaya yang sekaligus dijadikan kantor pusat 

agar mudah di cari masyarakat dengan google maps. Kelas akan berisi meja kursi sebanyak 11-

12 pasang, 1 proyektor, dan 1 laptop atau computer sebagai alat pembantu penyampaian materi. 

III. SKALA PRODUKSI 

Target perusahaan untuk menguasai pangsa pasar Surabaya dengan tempo 2-5 tahun 

kemudian melakukan ekspansi ke cabang berikutnya. Masyarakat luar kota juga bisa gabung 

dengan menggunakan media online, tetapi perusahaan menyarakan datang ke kelas offline 

untuk lebih berfokus dalam penyampaian materi karena dalam offline setiap kelas akan berisi 

5-10 orang untuk lebih cepat masuknya ilmu trading yang disampaikan. 

IV. METODE YANG DIGUNAKAN 

Perusahaan akan menggunakan motode offline untuk yang dapat datang ke kantor dan 

online untuk mereka yang tidak bisa datang. Dengan begitu para member akan dapat 

memanfaatkan fasilitas yang disediakan perusahaan. Bagi pemula mungkin agak sulit 

mencerna materi sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk paham benar dengan 

strategi trading yang digunakan, tapi layanan para member 24 jam nonstop untuk konsultasi 

mengenai kesulitan yang dialami. 

  



ANALISIS ASPEK MANAJEMEN 

I. MASA PEMBANGUNAN 

Waktu yang dibutuhkan untuk mendirikan bisnis ini cukup lama dikarenakan 

sebelumnya owner dan mentor serta admin membuat grup trading terlebih dahulu, dengan 

demikian proses panjang akan terjadi. Mulai dari mengumpulkan para trader lama, 

menyiapakan strategi yang digunakan terjun ke market, dan memperhitungkan biaya untuk 

keperluan sewa, dan lain-lain. Strategi menganalisa market yang akan memakan waktu 

dikarenakan sang mentor harus paham betul Analisa teknikal dan fundamental. Setelah Analisa 

teknikal dan fundamental berhasil dikuasai perusahaan akan cepat berdiri. 

II. SUDAH BEROPERASI 

Ketika sudah beroperasi, kerana bisnis ini berbentuk perorangan maka proses 

rekruitmen karyawan mulai dari mentor dan admin akan dibagi menurut jumlah saham yang 

dipegang masing-masing individu dan pengambilan posisi akan diisi dengan owner dan teman-

temannya. Perusahaan hanya memerlukan 3-4 orang untuk mendirikan bisnis ini. Selanjutnya 

apabila bisnis sudah berkembang bentuk dan struktur organisasi akan diproses lebih mendalam. 

 

ANALISIS ASPEK FINANCIAL 

I. DANA YANG DIBUTUHKAN 

Anggaran yang dibutuhkan untuk mendirikan bisnis ini dari 0 adalah biaya mengurus 

surat izin usaha, biasa sewa, peralatan kantor, dan perlengkapan kantor.  

II. SUMBER DANA 

Untuk awal berdirinya bisnis ini tidak memerlukan investor dari luar karena biaya yang 

telah dilampirkan akan di handle oleh seluruh anggota yang turut andil mendirikan bisnis ini.  

III. ALIRAN KAS 

Aliran kas akan terfokus kepada biaya operasi, dikarenakan perusahaan baru, ini akan 

membuat manajemen terfokus untuk membentuk citra dan nama perusahaan yang baik. Terkait 

investasi akan masuk setelah akan adanya ekspansi ke luar kota. 

  



KESIMPULAN 

Secara umum, trading merupakan konsep ekonomi dasar yang mengaitkan pembelian 

serta penjualan barang dan jasa. Maksudnya, kompensasi tersebut hendak dibayarkan oleh 

pembeli kepada penjual ataupun pertukaran barang ataupun jasa antar pihak. Online Trading 

ialah suatu sistem perdangan secara Online yaitu melalui fitur teknologi internet, dimana 

dengan sistem ini investor ataupun trader tidak butuh lagi datang maupun repot menelepon 

kantor pialang“ broker”, sebab cukup dengan akses internet yang saat ini dapat dengan 

gampang kamu bisa, kamu dapat duduk di rumah. 

Trading forex yakni perdagangan mata uang dari bermacam negeri yang berbeda 

dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam perihal ini, forex sendiri merupakan 

kependekan dari Foreign Exchange ataupun dapat diucap pertukaran valuta asing. Dalam buku 

Masail Fiqhiyah yang ditulis oleh pakar fiqih bernama Prof. Drs. Masjfuk Zuhdi, menerangkan 

bahwa perdagangan valas diperbolehkan dalam hukum Islam. Trading forex dianggap halal 

karna produk yang diperdagangkan mempunyai nilai yang jelas, ialah mata uang asing. 

Trading saham yaitu aktivitas jual beli saham dalam jangka pendek dengan tujuan 

memperoleh keuntungan optimal. Transaksi jual beli saham hukumnya ialah boleh. Saham- 

saham yang diperbolehkan merupakan saham perusahaan dagang ataupun industri manufaktur 

dengan syarat yang benar ada bukan rekayasa. Saham boleh dijual dan dijaminkan asalkan 

cocok dengan ketentuan yang berlaku.  
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