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RINGKASAN

Limbah kaca yang berserakan di lingkungan perlu mendapat perhatian
serius karena sulit didaur ulang. Sampai saat ini limbah kaca di Indonesia
terbilang masih cukup tinggi. Limbah kaca yang berserakan tersebut dapat
menjadi peluang bisnis yang menjanjikan dan memiliki nilai estetika tinggi di
tangan pengrajin. Banyak kerajinan yang memanfaatkan limbah kaca seperti
kaligrafi dari limbah kaca, miniatur bangunan maupun lampu aromaterapi yang
beredar di masyarakat, maka inovasi “LAVA GLASSMOZ” Lampu Hias Kaca
Pengusir Nyamuk Aromaterapi dengan Kap Rotasi Berpola Galaksi sangat
diperlukan supaya mampu bersaing di pasaran. Lampu hias ini dibuat berbeda dari
kerajinan lampu hias berbahan kaca yang sudah ada di pasaran. “LAVA
GLASSMOZ” ini memadukan berbagai limbah diantaranya limbah kaleng dan
dibuat multifungsi yaitu disamping sebagai lampu hias juga mampu menjadi
lampu aromaterapi dan pengusir nyamuk. Tidak hanya itu, kap lampu hias
“LAVA GLASSMOZ” mampu berputar pada poros dan kap lampu dipola galaksi.

Seiring berkembangnya industrialisasi, limbah kaca akan tetap ada di
lingkungan. Hal ini terbukti dari semakin banyak perusahaan yang mengeluarkan
produk dalam kemasan baik kemasan kaleng maupun kaca. Tujuan usaha ini guna
ikut serta menjaga lingkungan dengan mengolah limbah kaca menjadi produk
baru yang memiliki nilai estetika tinggi dan menjadikan usaha ini sebagai peluang
bisnis.

Pelaksanaan program ini melalui berbagai tahapan guna mencapai target
yang diinginkan berupa pemanfaatan bahan limbah yang ada di masyarakat
menjadi produk multifungsi yang dibutuhkan masyarakat. Guna mendapat hasil
yang optimal proses produksi melalui tiga tahapan. Pertama, tahap persiapan yaitu
pemilihan lokasi produksi. Kedua, tahap produksi meliputi pemilihan bahan
baku,pemerosesan bahan baku, pengecekan dan pengontrolan standar kualitas
produk (control quality). Ketiga, tahap evaluasi yang dilakukan dua kali
diantaranya tahap evaluasi proses produksi dan evaluasi tahap pemasaran. Adapun
pemasaran produk ini diantaranya kantor-kantor, rumah sakit, obyek wisata, hotel,
toko-toko pusat kerajinan dan kampus. Usaha ini diharapan terus bertahan dan
semakin berkembang sehingga mahasiswa mampu mengembangkan potensi
kewirausahaan sehingga usaha ini mampu menyerap banyak tenaga kerja.
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BAB 1 PENDAHULUAN

Indonesia sedang disibukkan dengan adanya program go green yang mana
dalam program ini masyarakat diwajibkan untuk mencintai lingkungan.
Penerapannya meliputi pembuangan sampah pada tempatnya dan mengelola
sampah dengan baik dan benar yaitu sesuai jenisnya, meliputi sampah organik dan
sampah anorganik. Sampah anorganik lebih susah untuk didaur ulang oleh tanah
dibandingkan dengan sampah organik. Hal ini didasari oleh struktur sampah
anorganik itu sendiri. Sampah anorganik meliputi sampah plastik, kaca, kemasan
kaleng, besi dan lain-lain.

Dewasa ini banyak perusahaan yang mengeluarkan produk yang dikemas
dalam kemasan anorganik, sebagai contoh kemasan kaleng dan botol kaca seperti
halnya kecap, saos, dan minuman ringan. Selain itu, limbah dari pabrik
pengolahan produk kaca banyak menyisakan limbah pecahan kaca yang tidak
terpakai kembali. Hal ini menimbulkan permasalahan dari segi pengolahan limbah
kaca dan kaleng tersebut. Banyaknya limbah kaca yang oleh kebanyakan orang
hanya dihancurkan ataupun di gunakan kembali menjadi tempat produk dapat
menimbulkan dampak yang tidak baik. Pengolahan limbah kaca dan kaleng perlu
dilakukan dengan benar guna mengatasi permasalahan lingkungan tersebut. Bila
ditinjau dari segi kesehatan botol-botol yang telah didaur ulang dan digunakan
kembali sebagai tempat dari suatu produk dapat menimbulkan efek yang buruk
terhadap kesehatan.

Berbicara tentang kesehatan, Indonesia adalah salah satu negara yang
memiliki potensi yang cukup tinggi dalam penyebaran penyakit yang disebabkan
oleh nyamuk seperti halnya penyakit demam berdarah. Masalah kesehatan tidak
hanya berbicara masalah penyakit tetapi salah satunya juga berbicara tentang
pencegahan dari penyakit itu sendiri. Berdasarkan realita yang ada depresi
ataupun masalah psikis dapat menjadi awal dari timbulnya suatu penyakit.

Ketiga aspek diatas menjadi alasan kami untuk mengolahan limbah tersebut
dengan menciptakan sebuah produk yang bermanfaat dan memiliki nilai jual
tinggi. LAVA GLASMOZ hadir sebagai produk yang memenuhi kriteria tersebut.
Inovasi baru dari “LAVA GLASMOZ “ yaitu dengan memanfaatkan botol bekas,
kaleng bekas dan limbah pecahan kaca menjadi lampu hias berestetika tinggi dan
memiliki aromaterapi yang sekaligus sebagai media pengusir nyamuk.

Bila dilihat dipasaran banyak produk-produk yang hanya menonjolkan
kelebihan produk tersebut dalam satu sisi bisa dari segi kebermanfaatan,
keefektifan, atau keunikannya saja. Produk ini merupakan perpaduan dari ketiga
aspek tersebut yaitu kebermanfaatan, keefektifan, dan keunikan (nilai estetika).
Hal inilah yang menjadi peluang usaha dari produk ini.

Berdasarkan hal diatas produk ini dinilai layak untuk menjadi salah satu
produk yang ikut bersaing dipasaran. Penulis memiliki keinginan memperluas
pemasaran, menjual produk dengan skala besar ke instansi dan bahan usaha,
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membuat galeri dengan mitra usaha seperti cafe dan membuat kafe dengan
mengusung tema “LAVA GLASMOZ”.

Produksi dari usaha lampu hias ini diharapkan mampu menjadi lapangan
pekerjaan baru bagi masyarakat ataupun mahasiswa. Terkhususnya bagi
mahasiswa, usaha ini dapat dijadikan suatu hal yang inspiratif yang mampu
mendorong mahasiswa agar dapat menyalurkan kreatifitas dan melatih diri
sebagai entrepreneur muda.

Rumusan masalahnya sebagai berikut: Bagaimana mengkreasikan limbah
kaca dan kaleng agar menjadi produk yang bermanfaat, efektif, dan memiliki nilai
estetika tinggi, bagaimana cara memperkenalkan produk yang berasal dari limbah
kaca dan kaleng agar dapat diminati oleh masyarakat luas, dan bagaimana
menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat maupun mahasiswa.

Tujuan dari kegiatan ini adalah menciptakan produk yang inovatif berbahan
limbah kaca yang bermanfaat, efektif dan memiliki nilai estetika tinggi guna
memenuhi kebutuhan masyarakat. Di samping itu kegiatan ini guna mengasah
potensi mahasiswa dibidang kewirausahaan dan salah satu upaya untuk menjaga
lingkungan.

Luaran yang diharapkan dari Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa ini
adalah memproduksi lampu hias dari limbah kaca dan limbah kaleng menjadi
suatu produk lampu hias yang memiliki nilai lebih dari segi estetika maupun
kebermanfaatannya. Diharapkan produk ini dapat menjadi peluang usaha sehingga
dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat dan mahasiswa
diharapkan pula usaha ini terus berkembang dan tetap bertahan.

Banyak manfaat yang akan diperoleh dari kegiatan ini dari segi ekonomi
usaha ini akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat
maupun mahasiswa, dari segi kesehatan produk ini mampu menjawab
permasalahan pencegahan dari suatu penyakit maupun meminimalisir terjadinya
suatu penyakit terkhususnya penyakit demam berdarah.
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BAB 2 GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA

Kriteria lingkungan yang bersih tentunya lingkungan yang terbebas dari
segala macam limbah. Indonesia dengan mayoritas penduduknya yang konsumtif
memiliki permasalahan tersendiri dalam hal pengolahan limbah, baik limbah
organik maupun limbah non-organik. Limbah non-organik merupakan limbah
yang dirasa cukup sulit untuk dihancurkan dibandingkan limbah organik. Limbah
non-organik terdiri dari berbagai macam seperti plastik, besi, alumunium, kaca,
dan lain sebagainya. Banyaknya tempat industri pengolahan kaca menghasilkan
banyak limbah pecahan kaca yang tidak dapat terurai kembali. Sehingga dapat
dimanfaatkan untuk membuat produk yang dibutuhkan masyarakat.

Produk “LAVA GLASMOZ” ini merupakan produk yang potensial dalam
usaha, karena memiliki banyak keunggulan. Perpaduan dari tiga aspek yaitu
kebermanfaatan, keefektifan dan keunggulan dari segi estetika menambah nilai
tersendiri dalam hal pemasaran. Dari ketiga aspek tersebut untuk kemanfaatan dari
produk ini adalah memiliki aromaterapi yang sekaligus berfungsi sebagai
aromaterapi. Aspek kedua yaitu keefektifannya adalah produk ini dapat diisi ulang
baik dari cairan aromaterapinya maupun listrik yang digunakan. Selanjutnya dari
segi estetika produk ini memiliki kelebihan yaitu adanya cairan yang berpadu
dengan gelembung-gelembung didalam botol yang dapat bergerak sendiri dan
ditambah dengan adanya kap lampu yang memiliki pola galaksi yang mana lampu
ini dapat bergerak secara rotasi dan memberikan kesan tata surya yang mampu
membangkitkan kesan imajinatif bagi pemiliknya.

Produk ini dinilai layak untuk dipasarkan melihat banyak keunggulan yang
ditonjolkan dalam pembahasan sebelumnya. Segmen pasar yang luas terus
berkembang mengikuti pertumbuhan pembangunan serta gaya hidup. Inovasi
lampu ini dinilai merupakan produk baru dan belum ada produk yang sama di
pasaran. Oleh karena itu hal ini dirasa lebih mudah untuk memasarkannya dan
menentukan laba di setiap produk.

Produk ini akan di produksi di daerah Malang, tepatnya berdomisili di Jl.
Tlogo Al Kutsar No.70, Tlogomas, Malang. Strategi pemasaran produk lampu
hias “LAVA GLASMOZ” ini meliputi empat metode, yaitu:
1. Product (Produk)

Produk yang akan penulis buat adalah sebuah produk lampu hias berbahan
dasar perpaduan limbah botol kaca, limbah kaleng, dengan cairan lava dan
aroma terapi yang selain menenangkan juga mampu digunakan untuk
mengusir nyamuk. Selain itu, pada bagian kap lampu di desain sedemikian
rupa sehingga kap lampu dapat berputar pada poros dengan pola desain
galaksi.
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Gambar Produk “LAVA GLASMOZ”

2. Promotion (Promosi)
Promosi dilakukan guna mengenalkan produk lampu hias “LAVA
GLASMOZ” kepada masyarakat luas melalui seminar-seminar, brosur dan
melalui media sosial.

3. Place (Tempat)
Penulis mengetahui bahwa di kota Malang banyak terdapat tempat-tempat
wisata yang potensial untuk memasarkan produk “LAVA GLASMOZ” ini.
Penulis akan membuka stand untuk memasarkan produk ini, selain itu
menitipkan produk ini ke toko-toko pusat kerajinan dan menjalin kerja sama
dengan mitra seperti hotel, rumah sakit dan kantor-kantor.

4. Price (Harga)
Penulis menawarkan harga sebesar Rp. 350.000,- untuk produk lampu hias
“LAVA GLASMOZ” ini dengan pertimbangan matang.

5. Strategi Pengembangan Usaha
Strategi pengembangan usaha “LAVA GLASMOZ” dilakukan dengan
pengenalan produk kepada masyarakat dengan cara sosialisasi baik pada
konsumen pasar maupun home industry. Rekruitmen tenaga kerja dilakukan
secara langsung oleh tim ‘LAVA GLASMOZ” dengan mempertimbangkan
seberapa besar minat dan loyalitas tenaga kerja dalam berwirausaha demi
tercapainya target usaha, yaitu memproduksi produk yang berkualitas dan
diterima pasar.
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6. Analisis Kelayakan Usaha

Produksi Per Bulan
Model 1 35 buah
Harga model 1 35 x Rp.350.000,- = Rp 15.750.000,-
Jumlah Penjualan per bulan = Rp. 15.750.000,-

1. BEP (Break Event Point)

a. BEP Volume Produksi

b. BEP harga produksi

= Total Biaya Operasional/ Harga Jual
= Rp.12.300.000,-/ Rp.350.000,-
= 35, 14
Jadi, pada tingkat volume produksi 35 buah
usaha produksi ini mengalami titik impas.

= Total Biaya Operasional/ Volume Produksi
= Rp.12.300.000,-/  35 buah
= Rp. 351.428,-
Jadi, pada tingkat harga Rp. 351.428,- usaha ini
mencapai titik impas.

2. BCR (Benefit Cost of
Ratio)

= Penjualan/ Total Pengeluaran Biaya
= Rp.15.750.000,-/ Rp. 12.300.000,-
=  1,280
Karena B/C Ratio > 1 maka usaha ini layak
untuk dijalankan, artinya setiap satuan usaha
yang dikeluarkan diperoleh hasil penjualan
sebesar 1,280 kali lipat.

3. ROI (Return of
Investment)

= Keuntungan/Total Biaya Operasional x 100%
= Rp.3.450.000,-/ Rp.12.300.000,-
= 2,80%
Usaha ini layak dikembangkan karena setiap
pembiayaan sebesar Rp. 1.000,- diperoleh
keuntungan sebesar Rp. 2.800,-
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BAB 3 METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan program ini disusun agar dapat mencapai target yang
diinginkan berupa pemanfaatan bahan limbah yang ada di masyarakat menjadi
produk multifungsi yang dibutuhkan masyarakat dan diharapkan mendapat hasil
yang optimal melalui beberapa tahap yaitu:

Tahap pertama, yaitu persiapan yang meliputi lokasi produksi, bahan-bahan
limbah botol kaca dan kaleng, serta alat dan perlengkapan yang akan digunakan
dalam proses produksi. Tahap kedua, yaitu produksi yang meliputi pemilihan
bahan baku yang digunakan, kemudian melakukan pemerosesan bahan baku.
Setelah semua rangkaian produk selesai, selanjutnya akan dilakukan pengecekan
dan pengontrolan standar kualitas produk (control quality). Ketika produk sesuai
dengan standar maka akan melalui proses pengepakan/pengemasan dan
pemasaran. Jika tidak sesuai standar maka produk akan melalui proses perbaikan
atau produksi ulang. Tahap ketiga, yaitu tahap evaluasi yang dilakukan dua kali
diantaranya tahap evaluasi proses produksi dan evaluasi tahap pemasaran dimana
untuk tahap evaluasi produksi bertujuan untuk meminimalisir jumlah produk yang
gagal dan meningkatkan efisiensi serta efektifitas proses produksi sehingga
menurunkan tingkat biaya produksi sedangkan untuk tahap evaluasi pemasaran
dilakukan setelah tahap pemasaran yang bertujuan untuk mengetahui pencapaian
target penjualan dari segi target pasar, segmentasi dan strategi pemasaran yang
digunakan apakah berjalan sesuai rencana atau tidak, sehingga bisa dilakukan
perbaikan guna memperbesar tingkat penjualan. Tahap keempat, yaitu pembuatan
laporan hasil pelaksanaan kegiatan produksi.

G
H

Persiapan Pemilihan
Bahan
Baku

Evaluasi Pembuatan
Laporan

Proses Produksi

ControlQ
uality

YaTidak Pengemasan

Pemasaran

A
B

C

E

F
D
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Keterangan Bagan:

A. Persiapan pelaksanaan produksi yang terlebih dahulu mempersiapkan tempat
lokasi produksi usaha dan bahan- bahan.

B. Pemilihan bahan yang dilakukan guna mempersiapkan bahan yang digunakan
dalam pembuatan bagian-bagian produk seperti tungku lampu, kaca
penyangga, tiang penyangga, botol dan cairannya, kap lampu dan cairan
aroma terapi.

C. Proses produksi yang dilakukan bertahap pada bagian-bagian produk yaitu:

1. Tungku Lampu
a. Buat lubang bagian atas Kaleng Susu bekas
b. Buat lubang bagian samping kaleng untuk fiting (dudukan lampu).
c. Rangkai alat pengatur kecerahan lampu,fiting, kabel dan lampu.
d. Sambungkan lampu ke dalam kaleng.

2. Kaca Penyangga
a. Limbah kaca di potong strip 3-6 cm dan dirangkai menjadi seperti pot

dengan lem kaca.
b. Sambungkan dengan lem marmer yang sudah di pola sesuai alas kaleng

susu.
3. Botol dan isi Botol (cairan Glow atau Lava)

a. Botol Bekas putih bening di cuci hingga bersih.
b. Buat cairan botol dengan cara memasak campuran Premium Candle

wax dan lilin lebah (Beeswax) secara bersamaan.
c. Setelah larut dan tercampur diamkan hingga mengeras.
d. Ambil potongan campuran yg sudah dimasak dan masukkan ke dalam

botol.
e. Isi botol dengan Alkohol Isopropyl 91% hingga 1/3 botol.
f. Masukkan pewarna makanan 3 tetes untuk mewarnai cairan lilin dalam

botol.
g. Tuangkan Alkohol 70% hingga hampir penuh.
h. Tunggu bereaksi, Tutup botol dan panaskan botol dengan meletakkan

di atas tungku dengan lampu menyala sehingga lilin didalam botol
meleleh dan bergerak naik turun.

4. Tiang Penyangga Lampu Hias Aromaterapidan anti nyamuk.
a. Tiang penyangga dari besi yang dibentuk menarik
b. Las tiang dengan alumuniaum melingkar untuk penyangga tungku,

Botol,cup lampu, mangkuk dan Lampu penghangat aroma terapi.
c. Warnai tiang penyangga.

5. Kap Lampu.
a. Kap lampu dibolongi dengan pola seperti bulan, bintang, komet dan

planet membentuk tata surya.
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b. Tempelkan limbah pecahan kaca pada kap lampu.
c. Pasang sambungan kabel dan lampu di bagian dalam cup lampu.
d. Potong botol kaca bekas menjadi mangkuk tempat penghangat cairan

aroma terapi.
e. Pasang lampu sehingga menguapkan cairan aromaterapi dan pengusir

nyamuk pada mangkuk di atasnya dan menerangi cup lampu sehingga
pola galaksi tampak terlihat pada lantai, dinding dan atas sekitar lampu
hias.

6. Cairan Aroma Terapi
a. Cairan Aroma Terapi.

 Campurkan 10 tetes minyak esensial papermint, 5 tetes minyak
esensial lemon, 5 tetes minyak esensial jeruk dan 2 sendok makan air
bunga jeruk.

 Tuangkan air secukupnya untuk membuat 125 ml aromaterapi (1/2
cangkir)

b. Cairan Aromaterapi dan Pengusir Nyamuk
Menggunakan aromaterapi yang tidak di sukai nyamuk menggunakan
minyak esensial dari bunga lavender, bunga geranium, kulit jeruk atau
serai.

D. Control quality bertujuan untuk menyeleksi produk yang siap dipasarkan dan
produk yang harus melalui proses produksi ulang.

E. Pengemasan produk dikemas dengan rapat, aman dan tahan goncangan
sehingga memudahkan dalam proses distribusi.

F. Pemasaran produk dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:
1. Pembuatan alat bantu promosi dan presentasi produk seperti flipchart,

brosur, poster, presentasi powerpoint, dan contoh produk.
2. Promosi produk secara online dengan web khusus produk, akun situs

penjualan online seperti lazada.com, berniaga.com dan toko bagus.
Dibantu dengan promosi melalui sosial media seperti twitter, facebook,
Blackberry Massenger, dan instagram  untuk meningkatkan tingkat
pengunjung web produk dan juga menawarkan produk secara langsung
untuk pelanggan yang lebih nyaman dengan belanja online dan
menjangkau pelanggan lebih luas.

3. Melakukan pemajangan produk dengan sistem penitipan di berbagai
tempat kerajinan tangan milik kampus-kampus seperti di UMM Book
Store. Dan juga di pusat oleh-oleh kerajinan tangan di berbagai kota.

4. Melakukan promosi dan penjualan produk di tempat-tempat ramai dan
acara-acara seperti wisuda kampus, bazaar, dan Car Free Day.

5. Menawarkan dan mengenalkan produk Door-to-Door ke rumah-rumah
yang memiliki potensi besar untuk membeli produk misalnya rumah besar
yang baru dibangun untuk hiasan rumah multifungsi yang bisa diletakkan
di ruangan mana saja seperti kamar tidur, dan ruang tamu.
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6. Membentuk Tim Sales Independent di beberapa kampus dan kota besar,
untuk mempromosikan dan menjual produk di beberapa kampus dan kota
besar keuntungan bagi hasil di setiap penjualannya.

7. Membuat Galeri pemajangan produk dengan bekerja sama saling
menguntungkan dengan pihak cafe yaitu dengan memberi nilai tambah
untuk hiasan tema cafe tersebut.

8. Melakukan penjualan dengan skala besar dalam menawarkan produk dan
keunggulannya kepada instansi atau badan usaha seperti :
a. Kampus untuk dipajang di Ruang kantor, TU, rumah sakit kampus,

hotel kampus, Perpustakaan dan ruang lainya.
b. Badan usaha seperti rumah sakit umum, perusahaan, café, tempat Spa,

dan lainya untuk menghiasi ruangan produk multifungsi.
c. Proyek-proyek perumahan sebagai produk hiasan rumah yang multi

fungsi.
G. Evaluasi dilakukan setelah proses produksi dan pemasaran selesai dilakukan.

Evaluasi dilakukan untuk menilai perkembangan usaha dengan
membandingan target usaha yang ditentukan dengan hasil yang sudah dicapai
apakah sudah seperti yang diharapkan atau belum. Evaluasi dilakukan
terhadap empat bidang meliputi bidang produksi, pemasaran, keuangan dan
pengelolaan sumber daya manusia. Hasil evaluasi di gunakan untuk
meningkatkan produktifitas usaha dan pengambilan keputusan rencana usaha
kedepannya.

H. Pembuatan laporan dilakukan dengan pembuatan laporan hasil pelaksanaan
kegiatan produksi.
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BAB 4 BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

A. Anggaran Biaya

No. Jenis Pengeluaran Biaya

1. Peralatan dan Perlengkapan Rp.3.690.000,-
2. Bahan Habis Pakai Rp.6.150.000,-
3. Perjalanan dan Komunikasi Rp.1.230.000,-

4.
Biaya lain-lain: administrasi, dokumentasi,
pembuatan laporan dan penggandaan laporan.

Rp.1.230.000,-

Total Pengeluaran Biaya Rp.12.300.000,-

B. Jadwal Pelaksanaan

Rencana Kegiatan
Bulan

1 2 3 4
1. Persiapan

 Lokasi Produksi
 Survei Bahan
 Pengumpulan Bahan
 Mempersiapkan Alat

X
X     X
X X X X
X

X X
X X X X
X

X     X
X X X X
X

X     X
X X X X
X

2. Pelaksanaan
 Persiapan

Bahan
 Produksi
 Pemasaran

X X X X
X X X X
X X X X

X X X X
X X X X
X X X X

X X X X
X X X X
X X X X

X X X X
X X X X
X X X X

3. Evaluasi
 Produksi
 Pemasaran

X    X
X    X

X    X
X    X

X   X
X   X

X    X
X    X

4. Pembuatan
Laporan Hasil Kegiatan

X X X X
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

1. Peralatan

Komponen Justifikasi
Penggunaan

Kuantitas Nilai
Satuan

Jumlah

Alat
Pengatur
Cahaya

Mengatur
intensitas cahaya
sesuai keinginan

45 buah Rp.40.000,- Rp.1.800.000,-

Alat
Pemotong

Kaca
Memotong kaca 6 buah Rp.75.000,- Rp. 450.000,-

Penggaris
Alat

Pemotong
Kaca

Meluruskan saat
pemotongan kaca

6 buah Rp.35.000,- Rp.210.000,-

Gerinda dan
Batu Gerinda

Penghalus kaca 1 buah Rp.450.000,- Rp.450.000,-

Obeng Alat penunjang 2 buah Rp.25.000,- Rp.50.000,-
Alat

perangkai
pemutar kap

Alat Penunjang 1 paket Rp.730.000,- Rp.730.000,-

Total Biaya Peralatan Rp.3.690.000,-

2. Bahan Habis Pakai

Komponen Justifikasi
Penggunaan

Kuantitas Nilai
Satuan

Jumlah

Lem Kaca Alat Perekat 45 kemasan Rp.8.000,- Rp.360.000,-
Pewarna
Makanan

Bahan pewarna
lava

8 botol Rp.2.000,- Rp.16.000,-

Pewarna kain
Bahan pewarna
lava

19 kemasan Rp.3000,- Rp.57.000,-

Lilin Lebah
(beeswax)

Komposisi
cairan lava

5 kg Rp.20.000,- Rp.100.000,-

Lilin
Premium

Komposisi
cairan lava

5 kg Rp.17.000,- Rp.85.000,-

Isopropil
Alkohol 70

%

Komposisi
cairan botol

8 botol Rp.17.000,- Rp.136.000,-

Limbah
Kaleng

Tungku Lampu
Pemanas

50 kg Rp.600,- Rp.30.000,-

Limbah
Kaca

Botol cairan
lava

100 kg Rp.1000,- Rp.100.000,-

Kabel
Penunjang

rangkaian listrik
45 meter Rp.3.000,- Rp.135.000,-

Steker
Penunjangs

rangkaian listrik
45 buah Rp.4.000,- Rp.180.000,-

Fiting Penunjang 90 buah Rp.2.500,- Rp.225.000,-
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Besi
Berongga

Tiang
penyangga

45 buah Rp.35.000,- Rp.1.575.000,-

Isopropil
alkohol 91 %

Cairan botol 8 botol Rp.17.000,- Rp.136.000,-

Alat pemutar
kap lampu

Alat penunjang 45 buah Rp.20.000,- Rp.900.000,-

Bola Lampu
Perlengkapan

rangkaian listrik
90 buah Rp.15.000,- Rp.1.350.000,-

Aromaterapi
Pengusir
nyamuk

90 ml Rp.2000,- Rp.180.000,-

Kap Lampu Pelengkap 45 buah Rp.13.000,- Rp.585.000,-
Sub Total Rp.6.150.000,-

3. Perjalanan dan Komunikasi

Komponen Justifikasi
Penggunaan

Kuantitas Nilai
Satuan

Jumlah

Perjalanan

Sewa motor
dan pembelian
bahan bakar
kendaraan

Selama
pelaksanaanpros

es produksi
- Rp.730.000,-

Komunikasi
Pulsa elektrik
dan internet

Selama
pelaksanaanpros

es produksi
- Rp.500.000,-

Total Biaya Perjalanan dan Komunikasi Rp.1.230.000,-

4. Biaya Lain-lain

Komponen Justifikasi
Penggunaan

Kuantitas Nilai
Satuan

Jumlah

Administrasi
Membeli flashdisck
dan keeping CD - - Rp.300.000,-

Sewa
kamera
digital

Alat dokumentasi
- - Rp.375.000,-

Pembuatan
dan
Penggandaan
Laporan

Pengetikan laporan
dan penggandaan
laporan - - Rp.555.000,-

Total Biaya Lain-lain Rp.1.230.000,-
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Lampiran 3. Struktur Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas

No Nama/NIM
Program

Studi
Bidang
Ilmu

Alokasi
Waktu

Uraian Tugas

1.
Kartika Dwi

Prasetyo
Wati

Manajemen Ekonomi
20 jam/
minggu

Membuat konsep ide
PKM-K, menyusun
gambaran umum
kegiatan, menetapkan
kebijakan,
mengkoodinir
anggota dan memberi
evaluasi.

2.
Deni

Fatmawati
Fisioterapi FIKES

20 jam/
minggu

Menyusun dan
menganalisis rincian
biaya kegiatan selama
produksi.

3. Dalilah Fitri
Bahasa
Inggris

FKIP
20 jam/
minggu

Membantu direktur
dalam mengkooordinir
anggota, menyusun
jadwal kegiatan usaha.

4.
Muhammad

Sulaiman
Teknik
Elektro

Teknik
20 jam/
minggu

Menyusun dan
menganalisis  rincian
bahan dan
perlengkapan selama
proses produksi,

Manajer
Keuangan

(Deni
Fatmawati)

()

Manajer SDM

(Dalilah Fitri)

Manajer
Operasional

(M. Sulaiman)

Manajer
Pemasaran

(Candra
Yuniar)

Direktur

( Kartika D.P )
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bertanggung jawab
terhadap ketersediaan
bahan dan
perlengkapan selama
produksi.

5.
Candra
Yuniar
Untung

Manajemen Ekonomi
20 jam/
minggu

Bersama direktur
menentukan target
penjualan,
bertanggung jawab
terhadap penjualan
produk dan menjalin
kerjasama dengan
mitra.
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Lampiran 5
Analisis SWOT Bisnis

1. Kelebihan

a. Inovasi Lampu hias berbentuk “LAVA GLASMOZ” ini sangat
menguntungkan bagi mahasiswa guna mengasah potensi dibidang
wirausaha.

b. Produk ini merupakan produk lampu multifungsi.
c. Fungsi pertama dari produk ini adalah sebagai media aromaterapi yang

dapat memberikan efek nyaman bagi pemiliknya dan sekaligus sebagai
media pengusir nyamuk.

d. Fungsi kedua adalah dari segi estetika yaitu keindahan lava lamp yang
dipadukan dengan kap lampu berpola galaksi yang memberikan kesan
imajinatif bagi pemiliknya.

e. Produk ini bukanlah produk sekali pakai melainkan dapat diisi ulang baik
dari cairan aromaterapinya maupun listrik yang digunakan.

2. Kelemahan
a. Perlu adanya promosi yang intensif baik promosi secara langsung maupun

tidak langsung guna mengenalkan produk lampu hias “LAVA
GLASMOZ” ini kepada masyarakat luas.

b. Dibutuhkan pendanaan yang cukup guna mengembangkan usaha sebagai
bentuk dari keberlanjutan usaha ini.

3. Kesempatan
a. Dengan adanya usaha ini dapat menjadi peluang tersendiri bagi banyak

pihak sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat
maupun mahasiswa.

b. Usaha ini dapat menumbuhkan jiwa wirausaha mahasiswa untuk
mengaplikasikan ilmunya terkhususnya dibidang kewirausahaan.

4. Ancaman
a. Masih dibutuhkan pelatihan khusus bagi tenaga kerja guna meningkatkan

dan mengembangkan hasil produksi serta mengoptimalkan potensinya
guna menciptakan produk yang berkualitas tinggi.
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Lampiran 6. Gambar Produk “LAVA GLASMOZ ”

`

Gambar. 1
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Lampiran 6. Gambar Produk “LAVA GLASMOZ ”
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Gambar. 1
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Gambar 2
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