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BAB 1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kulit jeruk merupakan salah satu limbah yang banyak beredar di
lingkungan. Limbah kulit jeruk dapat berasal dari industri minuman,
ataupun dari pasar. Pada tahun 2013, jumlah kulit jeruk di Indonesia
mencapai 309.678 ton tiap tahunnya. Sejauh ini belum banyak orang
yang mampu memanfaatkan limbah kulit jeruk, khususnya limbah di
pasar, agar menambah nilai jualnya (Kementerian Pertanian, 2013).
Pada kulit jeruk mengandung beberapa senyawa yang dapat
dimanfaatkan lebih lanjut, seperti kandungan minyak atsiri di dalamnya.
Minyak atsiri dalam kulit jeruk memiliki kandungan yang dapat
memberikan efek menenangkan. Minyak atsiri yang tercium melalui
hidung akan melewati reseptor penangkap aroma. Reseptor akan
mengirimkan sinyal-sinyal kimiawi ke otak dan akan mengatur emosi
seseorang, sehingga minyak atsiri biasa digunakan pada campuran
aromaterapi pada bidang kesehatan (Rusli, 2010).
Minyak atsiri juga dapat mengusir nyamuk, karena
mengandung linalool, geraniol, dan eugenol. Linalool adalah racun
kontak yang meningkatkan aktivitas saraf sensorik pada serangga, lebih
tepatnya menyebabkan stimulasi saraf motor yang dapat menyebabkan
kejang dan kelumpuhan pada beberapa serangga. Sedangkan eugenol
merupakan suatu cairan yang memiliki aroma yang menyegarkan dan
bersifat sebagai stimulan, anestetik lokal, karminatif, antiemetik,
antiseptik, dan antispasmodik. Sifat antiseptik ini yang dapat
menghindarkan dari gangguan nyamuk. Selanjutnya untuk geranol yaitu
senyawa yang dapat mengakibatkan kematian pada serangga. Serangga
yang terkena senyawa ini akan memperlihatkan gejala keracunan dan
dapat menyebabkan kematian karena adanya zat racun dalam lambung
(Kardinan, 2007).
Kegunaan dari minyak atsiri dapat dimanfaatkan menjadi suatu
produk lilin yang diminati masyarakat. Kebutuhan masyarakat akan lilin
mengalami peningkatan. Masyarakat tidak hanya menggunakan lilin di
saat listrik padam saja, namun juga menggunakannya untuk menenangkan
diri. Oleh karena itu, lilin dengan campuran minyak atsiri merupakan suatu
inovasi yang menambahkan unsur pengusir nyamuk di dalamnya.
Lilin multifungsi ini berbeda dengan produk lilin aromaterapi
lainnya. Lilin aromaterapi yang beredar di pasar hanya menawarkan fungsi
penenang atau aromaterapi saja, sedangkan lilin multifungsi ini
menambahkan fungsi pengusir nyamuk di dalamnya. Penggunaan lilin
multifungsi juga dapat mengurangi risiko yang ditimbulkan dari obat
nyamuk yang sering digunakan masyarakat untuk mengusir nyamuk. Obat
nyamuk seperti obat nyamuk bakar, semprot, maupun vapor mengandung

2

pestisida dan bahan kimia lain yang berbahaya bagi kesehatan
penggunanya. Penggunaan lilin multifungsi ini lebih aman dalam
mengusir nyamuk, karena menggunakan bahan alami, dan juga menjadi
pelopor gerakan ramah lingkungan karena mengurangi limbah kulit jeruk.
Keunggulan lain dari lilin multifungsi ini yaitu bersifat tahan lama dan
tidak ada asap. Strategi pemasaran lilin menggunakan konsep JasJus
(Jual Sana Jual Sini). Lilin multifungsi ini dinamakan dengan TROLIN
(Trio Lilin) dengan konsep 3P, sebagai penerang, pengharum, dan
pengusir nyamuk.
1.2 Rumusan Masalah
Rumusan masalah pada proposal ini yaitu:
a. Apa kegunaan TROLIN?
b. Siapa saja target konsumen TROLIN?
c. Bagaimana cara pembuatan TROLIN?`
d. Bagaimanakah cara pemasaran TROLIN?
1.3 Tujuan
Tujuan dari proposal ini yaitu:
a. Mengetahui kegunaan dan kelebihan TROLIN
b. Mengetahui sasaran penjualan TROLIN
c. Mengetahui dan memahami proses pembuatan TROLIN
d. Mengetahui cara pemasaran TROLIN
1.4 Luaran yang Diharapkan
TROLIN diharapkan dapat menjadi inovasi produk lilin yang
multifungsi sebagai penerang, pengharum, dan pengusir nyamuk. Usaha
TROLIN diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat
melalui pengolahan limbah kulit jeruk menjadi TROLIN. Selain itu,
TROLIN juga diharapkan dapat mengurangi limbah kulit jeruk. Karya
TROLIN diharapkan dapat dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah
serta diharapkan TROLIN memiliki hak paten merk.
1.5 Manfaat
Manfaat yang didapat yaitu:
a. TROLIN dapat membantu mengusir nyamuk sekaligus sebagai
pengharum ruangan.
b. TROLIN dapat mengurangi limbah kulit jeruk yang mengotori
lingkungan
BAB 2. GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA
2.1 Gambaran Sumber Bahan Baku
 Kulit jeruk
Bahan yang digunakan yaitu kulit jeruk manis yang diperoleh dari
pedagang minuman ekstrak jeruk segar yang tidak lagi memanfaatkannya.
Di area Malang, pedagang di Pasar Besar, Pasar Minggu, dan Pasar
Merjosari menarik harga kulit jeruk sebesar Rp 20.000/karung goni.
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NaHCO3 (Natrium bikarbonat)
Natrium bikarbonat adalah bahan kimia berbentuk kristal putih
yang larut dalam air. Natrium bikarbonat digunakan untuk mempercepat
reaksi pada kulit jeruk. Natrium bikarbonat diperoleh dari toko bahan
kimia di sekitar Kota Malang.
 Parafin
Dalam kimia, parafin adalah nama umum untuk hidrokarbon
alkan dengan formula CnH2n+2. Lilin parafin merujuk pada benda padat
dengan n=20–40. Parafin difungsikan sebagai zat pengeras pada
pembuatan lilin. Parafin dapat dibeli di toko kimia sekitar Kota Malang.
 Sumbu minyak
Sumbu minyak pada hal ini difungsikan sebagai sumbu penghantar
api. Sumbu minyak yang digunakan berdiameter kecil, sehingga nyala api
pada lilin tahan lama. Sumbu minyak dapat diperoleh di pasar di sekitar
Kota Malang.
2.2 Gambaran Motto Usaha
Motto yang digunakan dalam memproduksi dan memasarkan produk
TROLIN ini adalah menggunakan konsep AKTIF (Aman, Kreatif, Inovatif,
dan Fungsional).
 Aman yaitu produk yang dihasilkan merupakan produk yang aman
dalam mengusir nyamuk. Karena aromaterapi pengusir nyamuk yang
digunakan tidak mengeluarkan gas seperti obat nyamuk semprot yang
kontak langsung dengan indera manusia.
 Kreatif artinya produk yang dihasilkan merupakan hasil kreativitas
dengan memanfaatkan nilai guna limbah kulit jeruk sebagai bahan
baku utama untuk dijadikan produk TROLIN. Selain itu, TROLIN
mempunyai keunggulan lain, yaitu tidak mempunyai asap sehingga
tidak mengganggu pernapasan.
 Inovatif artinya dalam pembuatan produk terdapat inovasi berupa lilin
dengan tiga fungsi dalam satu produk, yaitu TROLIN. Selain itu
TROLIN memiliki berbagai bentuk sehingga dapat menambah nilai
estetika ruang dan nilai seni.
 Fungsional yaitu produk lilin yang dihasilkan dapat digunakan
sebagai penerangan pada ruangan, serta aromaterapi yang terdapat
pada produk lilin tersebut dan mampu mengusir nyamuk.
2.3 Gambaran Umum Sumber Daya Tenaga Kerja
Tim pelaksana kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa
Kewirausahaan (PKM-K) ini terdiri atas tiga orang. Dimana semuanya
merupakan mahasiswa jurusan Teknologi Industri Pertanian Universitas
Brawijaya. Rancangan pembagian kerjanya adalah orang pertama sebagai
direktur, orang kedua dibidang administrasi dan keuangan, dan orang
ketiga dibidang marketing. Diharapkan dengan adanya pembagian kerja ini
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dapat lebih meningkatkan kreativitas maupun kinerja dalam mendukung
berjalannya bisnis produk TROLIN baik dalam perencanaan dan
pengembangan produk, analisis pemasaran, kelayakan usaha dan evaluasi
hasil. Produksi TROLIN akan dilaksanakan di rumah salah satu anggota
dari tim yaitu di Jl. Segaraanak G1F 15 Sawojajar Malang.
2.4 Gambaran Produk
TROLIN merupakan suatu produk lilin dengan campuran
ekstraksi limbah kulit jeruk peras dalam proses pembuatannya. Pembuatan
TROLIN yang berasal dari limbah ini menambah nilai ekonomisnya.
Produk lilin multifungsi ini dengan produk lilin aromaterapi yang beredar
dipasaran. Karena selain menawarkan fungsi penenang, lilin multifungsi
ini juga dapat mengusir nyamuk.
TROLIN memiliki 3 jenis produk yaitu TROLIN Beauty, TROLIN
Custom, dan TROLIN Unique yang akan dikemas dalam satu pack tiap
penjualannya. Yang membedakan 3 jenis produk lilin tersebut adalah pada
warna produk lilinnya dan desain stiker pada gelasnya. Desain stiker yang
digunakan bervariasi dan unik sesuai dengan tema paket yang dipilih.
Misalnya paket Spongebob, paket Flower, dan paket Fashion. Wadah dari
lilin tersebut berupa gelas kaca agar produk TROLIN tampak lebih
elegan, fashionable dan bernilai guna tinggi.
Dengan menawarkan fungsi yang beragam TROLIN dipasarkan
dengan harga yang sangat terjangkau yaitu dijual dengan harga Rp
13.500,00 setiap pack-nya dan memperoleh laba sebesar Rp.2.658.500.
Usaha ini akan kembali modal dalam jangka waktu 2,9 bulan (Lampiran
2). Perhitungan laba dan waktu pengembalian modal pada TROLIN ini,
maka dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak untuk dijalankan.

Gambar 1. Gambar Desain Produk

Gambar 2. Gambar Detail Produk

2.5 Gambar Kemasan Produk
Produk TROLIN ini akan dipasarkan dengan desain kemasan
primer yang menarik. Kemasan yang digunakan adalah gelas berdiameter
5,5 cm dengan tinggi 5 cm dilengkapi label brand produk. Satu pack
TROLIN dikemas menggunakan kemasan sekunder berupa kardus yang
bertingkat dan terdapat pegangan agar konsumen mudah membawanya.
Didalam kemasan tersebut terdapat petunjuk penggunaan yang dapat
mengintroduksi dan mengedukasi tentang fungsi lain dari TROLIN bagi
konsumen. Kemasan ini dapat diperoleh dari percetakan yang ada di Kota
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Malang, seperti Percetakan Trimatra Indo Nusantara. Logo TROLIN
dapat dilihat pada Gambar 3. Desain kemasan sekunder TROLIN dapat
dilihat pada Gambar 4.

Gambar 3. Gambar logo produk

Gambar 4. Desain kemasan sekunder

2.6 Gambaran Potensi Pasar
Target pasar yang dibidik untuk mengawali bisnis ini adalah
konsumen individu dan konsumen organisasi. Konsumen individu adalah
konsumen rumah tangga yang membeli TROLIN secara personal di
rumah produksi maupun ditoko cabang yang menjual TROLIN. Seperti
yang dijelaskan pada latar belakang, segmentasi pada pangsa rumah
tangga ini diambil karena pangsa rumah tangga adalah pasar yang tepat
sebagai pengguna lilin yang memiliki tiga fungsi tanpa mengurangi fungsi
asli dari lilin itu sendiri (sebagai penerang).
Selain itu, TROLIN juga dipasarkan pada konsumen organisasi.
Konsumen organisasi adalah memasarkan produk TROLIN pada institusi.
yang menggunakan produk lilin multifungsi dalam mendukung kinerjanya.
Segmentasi pasar ini juga berpotensi menjadi konsumen tetap
menggunakan lilin multifungsi. Konsumen organisasai tersebut meliputi
restoran, salon, perhotelan, rumah sakit dan pariwisata.
2.7 Gambaran Strategi Pemasaran
 Product (Produk)
Produk yang akan ditawarkan yaitu TROLIN inovasi lilin
aromaterapi dengan tambahan ekstraksi limbah kulit jeruk. Produk
TROLIN terdiri dari 3 lilin yaitu TROLIN Beauty, TROLIN Custom,
dan TROLIN Unique dalam setiap pack-nya. Yang membedakan ketiga
lilin multifungsi tersebut adalah warna lilin serta desain stiker pada
gelas kacanya. Setiap bulannya kami akan memproduksi TROLIN
sebanyak 1500 lilin, yang masing-masing jenis lilin diproduksi
sebanyak 500 lilin. Produk lilin multifungsi ini berbeda dengan produk
lilin aromaterapi lainnya, karena TROLIN dilengkapi dengan fungsi
pengusir nyamuk. Selain itu waktu bakar lilin yang lama yaitu 10 jam
47 menit serta sumbunya yang tidak berasap membuat TROLIN
berbeda dengan produk lilin yang beredar dipasaran.
 Price (Harga)
Harga yang ditawarkan untuk produk TROLIN, berdasarkan hasil
perhitungan analisis biaya yaitu sebesar Rp 13.500/pack-nya. Harga
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tersebut terjangkau di pasaran dan disesuaikan dengan kualitas produk
dan manfaatnya yang ditawarkan.
 Place (Saluran Distribusi)
Pemasaran TROLIN juga dapat dilakukan dengan membuka gerai
sendiri yang terletak di rumah produksi di Jl. Segaraanak G1F 15
Sawojajar Malang, sehingga mempermudah konsumen untuk membeli
produk TROLIN secara langsung. Pemasaran produk TROLIN juga
dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan berbagai instansi seperti
pusat perawatan tubuh, restoran, dan hotel. Pemasaran di pusat
perawatan tubuh seperti seperti Salon & Spa All N C Malang yang
bertempat di Jalan Simpang Wilis Indah Ruko No.10 Malang. Sasaran
kerjasama instansi selanjutnya adalah restoran seperti Restoran Azaria
yang bertempat di Jalan Mayjen Sungkono 99-X Malang dan perhotelan
seperti Hotel Universitas Brawijaya yang terletak di Jalan MT Hariyono
No 169 Malang.
 Promotion (Promosi)
Promosi dilakukan untuk mengenalkan dan sekaligus
memasarkan produk TROLIN. Promosi dilakukan melalui media sosial
seperti facebook (Trio Lilin), twitter (@TrioTrolin), instagram (Trio
Trolin) dan blackberry messenger (pin: 7F7F6028), sehingga konsumen
dapat mengetahui produk TROLIN hanya dengan melalui media sosial.
Selain itu promosi juga dilakukan melalui pembuatan brosur maupun
reklame yang dipasang ditempat umum agar konsumen mudah
mengetahuinya. Promosi juga dilakukan melalui event-event bazaar
pameran produk interior dan accesoris yang terdapat di kampus
Universitas Brawijaya. seperti stand Open House LKM FTP 2015,
stand event HI-GREAT Himatitan 2015, stand SGM ARSC 2015.
Selain itu, promosi juga dilakukan di rumah produksi TROLIN
sendiri yaitu dengan memberikan peluang bagi konsumen yang telah
membeli produk TROLIN. Konsumen dengan sepuluh pembeli
TROLIN pertama akan mendapatkan gratis satu lilin. Selain itu, dengan
membeli TROLIN minimal Rp 50.000 akan mendapatkan diskon
sebersar 5%. Pada perusahaan jasa seperti hotel, rumah makan, dan
salon pada tahap promosi awal akan diberikan satu produk TROLIN
secara gratis.

7

BAB 3 METODE PELAKSANAAN
Pemilihan ide produk
↓

Pengembangan ide dan konsep produk
↓

Perancangan usaha dan Pembuatan desain produk
↓

Persiapan alat dan bahan
↓

Pelaksanaan produksi
↓

Pemasaran Produk
↓

Evaluasi Kegiatan

Gambar 5. Diagram Alir Metode Pelaksanaan Kegiatan
3.1 Persiapan Produksi
1. Waktu dan Tempat
Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 4 bulan mulai bulan Januari
hingga April 2015. Namun dari perencanaan jangka panjang kami, usaha
TROLIN akan berlanjut diluar alokasi waktu pelaksanaan PKM-K ini
agar menjadi usaha yang berkembang dan berkelanjutan. Progres
mendatang, TROLIN akan membuka stand bazaar untuk mendukung
keberlanjutan usaha ini. Kegiatan persiapan dan produksi akan
dilaksanakan di tempat tinggal salah satu anggota PKM-K di Jalan Segara
Anak G1F 15 Sawojajar Malang.
2. Bahan dan Alat
Bahan utama yang digunakan adalah kulit jeruk. Kulit jeruk yang
digunakan yaitu kulit jeruk manis yang memiliki ekstrak minyak atsiri
serta memiliki fungsi sebagai aromaterapi dan pengusir nyamuk. Bahan
baku lainnya adalah gelas dengan berbagai motif yang digunakan sebagai
penghias dinding lilin. Bahan lain yang dibutuhkan antara lain: NaHCO3,
air mineral, garam, tissue, kain belacu, dan sumbu minyak. Peralatan yang
dibutuhkan antara lain: talenan, pisau, baskom, saringan, motor sentrifus,
tabung sentrifus, pengaduk kaca, beker glass 250 ml, gelas ukur 5 ml, 10
ml, 50 ml dan 100 ml, hidrolik berulir, mortal dan pistil, botol gelap, pipet
tetes, tabung reaksi, hidrolik berulir, botol syrup, timbangan, dan corong
kaca.
Pembuatan konsep dan desain produk
Pengembangan konsep produk berupa perancangan jenis lilin yang
akan diproduksi dengan pembuatan desain yang variatif dan pengalokasian
alat dan bahan per desain serta perancangan bentuk dinding lilin yang
bervariatif dengan menambahi keterangan cara penggunaannya.
Pembuatan desain produk dilakukan dengan mendesain gambar variasi
lilin yang sesuai dengan permintaan konsumen, sehingga desain yang
dibuat selalu up to date. Selain itu dibuat juga desain TROLIN berupa
model anime dan model lainnya sehingga lebih menarik dan unik serta
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dapat menarik pangsa pasar bagi anak-anak dan bagi segmen pasar
lainnya.
 Pembelian bahan baku dan peralatan penunjang produksi
Pembelian bahan baku dan peralatan penunjang produksi dilakukan
secara berkala sesuai dengan penjadwalan persediaan. Pada awal produksi
kami merencanakan pembelian alat berupa talenan, pisau, baskom,
saringan, motor sentrifus, tabung sentrifus, pengaduk kaca, beker glass 250
ml, gelas ukur 5 ml, 10 ml, 50 ml dan 100 ml, hidrolik berulir, mortal dan
pistil, botol gelap, pipet tetes, tabung reaksi, botol syrup, timbangan, dan
corong kaca. Kemudian kami akan melakukan penggantian berkala pada
alat sesuai batas akhir penggunaan.
3.2 Pelaksanaan Produksi
Proses produksi TROLIN ini dapat dilihat melalui diagram alir
berikut:
1. Pembuatan ekstrak Limonen
Metode yang digunakan adalah ekstraksi mekanik. Bahan yang
digunakan untuk mendapatkan ekstrak limonen adalah kulit jeruk yang
telah masak. Kulit jeruk dipisahkan dari daging buah yang kemudian
dipotong menjadi ukuran kecil (±1cm2). Selanjutnya, seperti pada Gambar
6 potongan kulit buah jeruk direndam dalam larutan NaHCO3 selama 3
jam. Kemudian rendaman kulit jeruk ditiriskan dan dibungkus dengan kain
belacu tebal. Setelah itu dipres menggunakan alat hidrolik berulir. Emulsi
minyak dimasukkan ke dalam motor sentrifus untuk memisahkan fraksi
minyak dari fraksi lainnya. Kemudian fraksi minyak diambil dan disimpan
dalam botol tertutup warna hitam.
kulit jeruk
↓

pengecilan ukuran
↓

Perendaman dengan NaHCO3
↓

Pemisahan dengan motor sentrifus
↓

hasil

Gambar 6. Bagan alir pelaksanaan ekstraksi limonene
2. Pembuatan TROLIN dengan penambahan ekstrak minyak atsiri
TROLIN dibuat dengan menggunakan teknik cetak dengan bahan
stearin, parafin dan ekstrak minyak atsiri dari kulit jeruk. Supaya
mendapatkan lilin dengan waktu bakar yang lama, yaitu 10 jam 47 menit,
seperti pada Gambar 7 digunakan komposisi stearin 89%, parafin 9%, dan
ekstrak limonen dari kulit jeruk 2%. Untuk membuat lilin agar
menghasilkan sumbu yang baik dan tidak banyak asap maka sumbu harus
direndam dengan air garam selam 3 jam lalu dikeringkan. Proses
pembuatan lilin yaitu parafin padat dihaluskan dan dicampur dengan
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stearin lalu dipanaskan dalam bekker glass sambil diaduk hingga seluruh
bahan mencair dan tercampur rata. Kemudian diangkat sambil diaduk lalu
masukkan ekstrak minyak atsiri dari kulit jeruk. Selanjutnya dituangkan
lilin cair ke dalam cetakan yang sudah diberi sumbu. Terakhir, didiamkan
hingga lilin mengeras.
Dihaluskan parafin dan dicampur dengan stearin pada bekker glass
↓
Parafin dan stearin dipanaskan dengan komposisi 9%, 89% sampai meleleh. Lalu
diangkat dan dicampur dengan ekstrak minyak atsiri kulit jeruk 2% dan diaduk.
↓
Dituangkan lilin cair dalam cetakan yang sudah diberi sumbu, biarkan mengeras.
Gambar 7 Bagan alir pelaksanaan pembuatan lilin
3.3 Pemasaran Produk
Produk TROLIN ini akan diproduksi di rumah salah satu anggota
dari tim pelaksana, yaitu di Jl. Segaraanak G1F 15 Sawojajar Malang.
Strategi pemasaran produk TROLIN menggunakan konsep JasJus
(Jual Sana Jual Sini) melalui penjualan secara langsung (offline shop),
online shop, dan menjalin kerjasama dengan berbagai instansi.
Penjualan secara langsung melalui rumah produksi TROLIN sendiri
serta dengan menjual produk lilin pada toko barang interior & accesoris
seperti ditoko Diandra Candle yang bertempat di Jalan Danau Matana 3
F2/L2 Sawojajar Malang. Penjualan secara online shop dapat dilakukan
melalui media sosial seperti twitter, facebook, instagram, dan
blackberry messeger.
Pemasaran produk TROLIN juga dilakukan dengan menjalin
kerjasama dengan berbagai instansi seperti pusat perawatan tubuh,
restoran, maupun hotel. Sasaran utama mitranya adalah pusat perawatan
tubuh atau salon seperti Salon & Spa All N C Malang yang bertempat
di Jalan Simpang Wilis Indah Ruko No.10 Malang. Hal tersebut karena
semakin meningkatnya keinginan masyarakat untuk merawat tubuh.
Sasaran mitra selanjutnya adalah restoran seperti Restoran Azaria yang
bertempat di Jalan Mayjen Sungkono 99-X Malang dan perhotelan,
seperti Hotel Universitas Brawijaya yang terletak di Jalan MT Hariyono
No 169 Malang. TROLIN yang dipasarkan dapat digunakan sebagai
penerang, pengharum, maupun penghias ruangan. Pemasaran TROLIN
juga dapat dilakukan dengan membuka gerai sendiri yang terletak di
rumah produksi, sehingga mempermudah konsumen untuk membeli
produk TROLIN secara langsung.
3.4 Evaluasi Kegiatan
Evaluasi kegiatan mencakup beberapa aspek target evaluasi,
yaitu aspek produksi, produk, dan pemasaran. Evaluasi pada sistem
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produksi dilakukan sebulan sekali, bertujuan untuk menciptakan sistem
produksi yang lebih efektif dan efisien. Evaluasi pemasaran dilakukan
setiap dua minggu sekali untuk mengetahui pencapaian target-target
penjualan yang telah dicanangkan, keuntungan yang dihasilkan dan
untuk meningkatkan kualitas produk. Sedangkan evaluasi produk
dilakukan setiap kali proses produksi dilakukan untuk mencegah
penurunan mutu produk baik dari segi estetika maupun kualitas bahan.
Hasil dari evaluasi digunakan untuk perbaikan lagi dalam pelaksanaan
produksi dan pemasaran TROLIN.
3.5 Tahap Laporan Akhir dan Persentasi
Tahapan ini berisi pembuatan laporan akhir program dan
persiapan materi-materi persentasi dalam tahapan monev (monitoring
dan evaluasi).
BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN
4.1 Anggaran Biaya
No
Jenis Pengeluaran

Biaya (Rp)

1

Biaya Habis Pakai

2.966.500

2

Peralatan Penunjang

3.882.000

3

Transportasi

1.125.000

4
5

Laporan
Lain-lain

700.000
1.000.000

Jumlah

9.673.500

4.2 Jadwal Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan tabel di bawah ini:
Bulan Ke
I
II
III
IV
Nama Kegiatan
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3 4
Persiapan

PJ

............... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............

Diskusi kelompok dan
Dosen Pembimbing
Pembuatan Desain

B
Z

Percobaan Produksi

B, H, Z

Produksi
Pelaksanaan Produksi

B, H, Z

Pemasaran Produk
Promosi dan
Penjualan

H, Z

Evaluasi

B, H, Z

Keterangan: B = Besari, H = Hanun, Z = Zulfa
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12

13

14

15
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan
1. Peralatan Penunjang
Banyaknya
Justifikasi
Material
Pemakaian
Kuantitas Satuan

Harga
Satuan
(Rp)

Jumlah

Telenan

Alas mencacah

2

Buah

17.500

35.000

Pisau

Alat pencacah

2

Buah

15.000

30.000

Baskom

Tempat air

2

Buah

25.000

50.000

Saringan

Menyaring
emulsi

4

Buah

7.500

30.000

Motor
sentrifus

Mesin
homogenisasi

1

Buah

2.500.000

2.500.000

tabung
sentrifus

Menakar
cairan

4

Buah

5.000

20.000

pengaduk
kaca

Mengaduk
larutan

2

Buah

6.000

12.000

Beker glass
250 ml,

Mereaksikan
larutan

2

Buah

60.000

120.000

Gelas ukur
5ml,

Mengukur
larutan

2

Buah

35.000

70.000

gelas ukur
10ml,

Mengukur
larutan

2

Buah

28.000

56.000

gelas ukur
50ml,

Mengukur
larutan

2

Buah

40.000

80.000

gelas ukur
100ml,

Mengukur
larutan

2

Buah

45.000

90.000

Hidrolik
berulir

Memeras
emulsi

4

Buah

349.000

349.000

mortal dan
pistil

Memartil
sesuatu

2

Buah

40.000

80.000

2

Buah

38.000

76.000

2

Buah

7.500

15.000

botol gelap

pipet tetes

Mereaksikan
zat agar tidak
terkontaminasi
cahaya
Memipet
larutan
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tabung
reaksi

Mereaksikan
larutan

2

Buah

3.500

7.000

botol syrup

Tempat larutan

2

Buah

3.000

6.000

timbangan

Mengukur
berat zat

2

Buah

88.000

176.000

corong
kaca

Memasukkan
larutan ke
tempat lain

2

Buah

40.000

80.000
3.882.000

TOTAL

2. Bahan Habis Pakai
Material
Justifikasi
pemakaian
Kulit jeruk Bahan dasar
lilin
manis
NaHCO3
Mempercepat
reaksi
Parafin
Bahan
pengeras
Air mineral

Sebagai
pelarut

Garam

Mengurangi
asap
pada
sumbu
Mengusap
larutan

Tissue
Kain belacu
Sumbu
minyak
Kardus
packing
Label merk

Menyaring
emulsi
Sebagai
sumbu lilin
Sebagi wadah

Sebagai
identitas
produk
Gelas kaca + Sebagai
stiker
tempat lilin
SUB TOTAL (Rp)

kuantitas

Harga
Satuan (Rp)

Jumlah

25 karung

20.000

500.000

5 kg

9.000

45.000

30 kg

18.000

540.000

8 galon

5.000

40.000

5 kg

7.500

37.500

15 rol

5.000

75.000

9 buah

5.000

45.000

40 meter

500

20.000

200 pack

870

174.000

50 lusin

1.000

50.000

600 buah

2.400

1.440.000
2.966.500
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3. Perjalanan
Material

Justifikasi
Perjalanan
Mencari Alat
Bahan
Pemasaran

Transportasi Pengiriman
produk ke
konsumen
Pengadaan
bahan baku
Transportasi Pengenalan
Promosi
produk
SUB TOTAL (Rp)

Kuantitas

Harga
Satuan
( Rp)

Jumlah

3 Bulan

75.000

225.000

2 Bulan

75.000

150.000

2 Bulan

200.000

400.000

3 Bulan

100.000

300.000

1 Bulan

50.000

50.000
1.125.000

4. Lain –lain
Material

Administrasi

Komunikasi

Banner,
brosur, poster

Dokumentasi

Justifikasi

Pencetakan,
penggandaan
laporan, pembelian
buku keuangan

Kuantitas

Harga Satuan Jumlah
(Rp)

4 bulan

300.000

300.000

Promosi dan
pemasaran produk

3 bulan

200.000

200.000

Mempromosikan
Produk

3 bulan

200.000

200.000

4 bulan

75.000

300.000

Untuk
mengabadikan halhal penting

SUB TOTAL (Rp)

1.000.000
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5. Biaya Tetap
Biaya
Biaya Tetap
Total

Sumber
Peralatan Penunjang

6. Biaya Tidak Tetap
Biaya
Sumber
Biaya Tidak Tetap
Bahan habis pakai
Perjalanan
Total

Jumlah
3.882.000
4.091.500

Jumlah
2.966.500
1.125.000
4.091.500

 Modal awal = Biaya Tetap + Biaya Tidak Tetap
= Rp 3.882.000+ Rp 4.091.500
= Rp 7.973.500
 Harga Nett/HPP
= Biaya Tidak Tetap / Kapasitas Produksi
= Rp 4.091.500 / 1500
= Rp 2.727,67  Rp 2.800 (Pembulatan ke atas)
 Harga Jual
= (Mark Up x HPP) + HPP
=(40% x 2.800) + 2.800
= Rp 3.920  Rp 4.500 (Pembulatan ke atas)
 Biaya Produksi
= Biaya Tidak Tetap
= Rp 4.091.500
 Hasil Usaha
= Jumlah Produksi x Harga Jual
= 1500 x Rp 4.500
= Rp 6.750.000
 Keuntungan
= Hasil Usaha – Biaya Produksi
= Rp 6.750.000 – Rp 4.091.500
= Rp 2.658.500
 Jangka Waktu Pengembalian Modal
= (Biaya tetap + Biaya Tidak Tetap) : Keuntungan x Lama Produksi
= (Rp 3.882.000 + Rp 4.091.500) : Rp 2.658.500 x 1 Bulan
= Rp 7.973.500 : Rp 2.658.500
= 2,9 bulan
Artinnya modal akan kembali setelah produksi selama 2,9 bulan
 R / C (R= Review/Pendapatan, C = cost/pengeluaran)

= Hasil Usaha : Biaya Produksi
= Rp 6.750.000 : Rp 4,091.500
= 1,6
Artinya, setiap satu rupiah biaya yang dikeluarkan untuk produksi
menghasilkan penerimaan sebesar 1,6 rupiah
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 Break Event Point (Unit)
=
Biaya Tetap
Biaya Tidak Tetap
Harga jual –
Jumlah Kemasan



= 3.882.000
4.091.500
4.500 –
1500
= 3.882.000
1.773
= 2.189,50931 Unit = 2.189 Unit
Break Even Point (Rp)
=
Biaya Tetap
Biaya Tidak Tetap/Jumlah kemasan
1–
Harga Jual
=
3.882.000
4.091.500/1500
1–
4.500
=
3.882.000
1 – 0,6
=
3.882.000
0,4
= Rp 9.705.000
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Lampiran 3. Struktur Organisasi Tim Pelaksana dan Pembagian Tugas
Manajer
(Besari Ahmad W)

Produksi
(Zulfa Ulin)

No

Pemasaran
(Hanun Ari W)

Alokasi
Waktu

Program
Nama/NIM

.

Bidang Ilmu
Studi

Uraian Tugas
(jam/
minggu)
- Bertanggung
jawab atas
seluruh
pelaksanaan
program

- Perencanaan
Proyek Industri
- Manajemen
Pemasaran

1.

Besari Ahmad
Wiyono/
145100300111082

Teknologi
Industri
Pertanian

- Perancangan
Dan
Pengembangan
Produk
- Kewirausahaan
- Manajemen
Agroindustri

18 jam

- Perencanaan
Proyek Industri
- Ekonomi
Teknik
- Akuntansi
Biaya
Hanun Ari
Wulandari/
2.

- Mengatur
jadwal
pelaksanaan
program
- Mengkordi nir
pelaksanaan
program
- Administrasi
dan
Keuangan
- Mengontrol
keluar
masuknya

Teknologi
- Kewirausahaan
Industri

145100300111058

keuangan
18 jam
- Bertanggung

Pertanian
jawab pada
pesrsediaan
bahan baku
- Bertanggung
jawab pada
Produksi
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3.

Zulfa Ulin Nuha/
145100300111004

Teknologi
Industri
Pertanian

- Perencanaan
Proyek Industri
- Perancangan
Dan
Pengembangan
Produk
- Kewirausahaan

18 jam

- Bertanggung
jawab pada
produksi
- Desain
Produk
- Desain Logo
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