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RINGKASAN 

 

Pelaksanaan industri pupuk hayati BIO-PLUS didasarkan pada kebutuhan 

petani untuk meningkatkan produksi tanaman dan menekan penyakit yang 

menyebabkan kerugian secara ekonomi. BIO-PLUS ialah pupuk hayati yang 

berisikan bakteri rhizobacter, sehingga produk kami dapat memberikan 

keuntungan yang optimal bagi semua pihak yaitu sebagai akseletator pertumbuhan 

sekaligus menekan patogen penyebab penyakit. Dalam kenyataannya, kami sangat 

menyadari bahwa legalitas badan usaha akan sangat mempengaruhi kegiatan 

bisnis ini kedepan, oleh karena itu kami mendirikan CV. Bio Artha Nugraha pada 

tanggal 7 April 2014 dengan nomor Pengadilan Negeri W14-U17/CV/IV/41/2014. 

CV. Bio Artha Nugraha berkantor pusat di Jl. Ki Lelono no.2 Ponorogo, dan 

memiliki kantor cabang di Jl. Raya Ir. Soekarno 23 Batu. Produksi BIO-PLUS 

terhitung mulai sejak bulan April hingga sekarang, sudah melakukan produksi 

sebanyak 5 kali. Produksi pertama dengan kuantitas 40 liter, produksi kedua 60 

liter, produksi ketiga 80 liter, produksi ke empat 100 liter dan produksi ke lima 

120 liter. Dalam setiap periode produksi, kami menyisihkan 5 liter untuk 

monitoring kualitas produk dan 10 liter untuk promosi. Jadi total kami sudah 

melakukan produksi untuk penjualan sebanyak 325 liter BIO-PLUS yang dikemas 

dalam botol ukuran 1 liter. Produk BIO-PLUS sudah tersebar di beberapa kota 

dan kabupaten di Jawa Timur. Total kami telah melakukan kerjasama dengan 9 

toko pertanian yang berada di Kota Batu, Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, 

dan Kabupaten Ponorogo untuk penjualan. Hingga saat ini grafik penjualan BIO-

PLUS terus mengalami kenaikan. Selama 3 bulan, jumlah produk BIO-PLUS 

yang terjual adalah 245 botol yang setara dengan Rp. 6.125.000,00 dengan laba 

bersih Rp. 3.736.250,00. Pengembangan produk dan penyempurnaan formulasi 

produk  terus kami lakukan. Dalam upaya promosi dan usaha peningkatan 

kesejahteraan petani, kami juga melakukan penyuluhan terhadap beberapa 

kelompok tani yang berada di Kabupaten Malang, Kota Batu dan Kabupaten 

Ponorogo. Untuk waktu kedepan, kami akan menggandeng Instansi Pemerintah 

yang bergerak di bidang Pertanian seperti PTPN serta Dinas Pertanian.  
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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 JUDUL 

BIO-PLUS : Pengembangan Usaha Pupuk Bio Akselerator Tanaman 

dengan Pemanfaatan Bakteri Rhizobacter 

1.2 LATAR BELAKANG 

Hampir  setiap  periode  musim  tanam,  permasalahan  kelangkaan  

pupuk  anorganik  selalu  terjadi.  Sebagai  contoh  kelangkaan  pupuk  melanda  

Kabupaten Solok.  Menurut  Dinas  Pertanian  dan  Peternakan  setempat  selama  

tahun  2011 kebutuhan  pupuk  urea  di  daerah  itu  mencapai  10.400  ton,  

namun realisasinya belum mampu mencukupi kebutuhan petani. Penggunaan  

pupuk  anorganik  dari  sisi  lingkungan  sebenarnya  mengundang masalah.  

Senyawa  anorganik  menyebabkan  rusaknya  lahan  pertanian,  karena 

terganggunya  ekosistem  berupa  matinya  mikroorganisme  yang  berguna  bagi 

kesuburan  tanah  secara  alami.  Tanah  menjadi  makin  kurus  dan  miskin  hara, 

sementara residu kimia anorganik sulit terurai (Rusastra et al., 2005). Oleh karena 

itu  substitusi  penggunaan  pupuk  anorganik  menjadi  pupuk  organik  harus 

digalakkan salah satunya ialah dengan pupuk hayati.  

Rizhobacter adalah sejenis bakteri yang hidup di sekitar perakaran 

tanaman. Bakteri tersebut hidupnya secara berkoloni menyelimuti akar tanaman. 

Bagi tanaman keberadaan mikroorganisme ini akan sangat baik. Bakteri ini 

memberi keuntungan antara lain: (1) menambat N2 ,  juga; (2) menghasilkan 

hormon tumbuh (seperti  IAA, giberelin, sitokinin, etilen, dan lain-lain); (3) 

menekan penyakit tanaman  asal tanah dengan glukanase, kitinase, sianida 

memproduksi siderofor; dan (4) melarutkan P dan hara lainnya (Cattelan et al., 

1999; Glick et  al., 1995) 

Keberlanjutan bisnis ini dihadapkan pada kampanye-kampanye  “back 

to nature”yang digalakkan di berbagai negara sehingga seiring dengan itu 

kesadaran tentang lingkungan  akan  segera  tumbuh  di  masyarakat.  Dengan  

demikian  “BIO-PLUS”  akan  menjadi  bisnis  yang  berprospek  bagus  untuk  

dikembangkan disebabkan produk ini mampu menjawab semua masalah-masalah 

tersebut. 

 

1.3 PERUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  maka  permasalahan  yang  dapat  

dirumuskan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah  menciptakan  produk  pupuk  hayati  yang  mampu  

merelokasi penggunaan pupuk kimia?  

2. Bagaimanakah  menciptakan  pupuk  bioaktif  yang  mampu  menjadi  

akselelator pertumbuhan tanaman? 

3. Bagaimanakah  mencitrakan  “BIO-PLUS”  sebagai  pupuk  yang  ramah 

lingkungan? 
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1.4 TUJUAN PROGRAM 

 Tujuan dari program kreatifitas ini diantaranya adalah: 

Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  maka  permasalahan  yang  dapat 

dirumuskan adalah sebagai berikut: 

1. Menciptakan produk di bidang pupuk hayati rhizobacter 

2. Menciptakan pupuk bioaktif yang mampu menjadi akselelator 

pertumbuhan tanaman. 

3. Mencitrakan “BIO-PLUS” sebagai pupuk yang ramah lingkungan 

1.5 LUARAN YANG DIHARAPAKAN 

 Adanya  program  ini  diharapkan  dapat  menghasilkan  suatu  inovasi  

bisnis baru  dibidang  pertanian.  Yaitu  berupa  pupuk  aktif  BIO-PLUS yang  

dapat memeberikan  usaha  akselelator  pertumbuhan  dengan  pemanfaatan  

bakteri rhizobacteria.  Luaran  produk  ini  juga  mengarah  pada  agregat  untuk  

menciptakan pupuh  ramah  lingkungan,  dan  menjawab  kebutuhan  petani.  

Pupuk  dengan  basis hayati  rhizobacteria  ini,  juga  mengarah  pada  solusi  yang  

tepat  untuk  mengatasi permasalahan pupuk (kelangkaannya). 

1.6 KEGUNAAN PROGRAM 

Manfaat  yang  dapat  diperoleh  dari  adanya  usaha  ini  antara  lain  

sebagai berikut: 

a. Mengatasi masalah kelangkaan pupuk anorganik yang selama ini menjadi 

masalah besar di Indonesia 

b. Mampu  mensubtitusi  penggunaan  pupuk  anorganik  sehingga 

meminimalisisr kerusakan lingkungan. 

c. Terciptanya  usaha  baru  di  bidang  pertanian  yang  siap  bersaing  

dengan usaha sejenis.  

 

BAB II. GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 

 

2.1 Gambaran Sumber Daya Tenaga Kerja  
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2.2 Potensi Pasar 

Indonesia  ialah  negara  tropis  dengan  kondisi  iklim  yang  cocok  untuk 

pertanian. Perbaikan struktur tanah untuk menunjang pertumbuhan tanamannya. 

Untuk  menunjang  produksinya perkebunan-perkebuanan  tersebut  akan  sangat  

membutuhkan  pupuk  hayati  salah satunya  ialah  rhizobacteria.  Dengan  

demikian  bisnis  pupuk  hayati  rhizobacteria BIO-PLUS sangat cocok untuk di 

kembangkan di Indonesia. 

Bahan  baku  pembuatan  BIO-PLUS  sangat  mudah  untuk  didapatkan. 

Rhizhobacteria ialah jenis bakteri yang dapat hidup dihampir segala kondisi tanah, 

rhizhobacter  hidup  bersimbiosis  dengan  akar-akar  tanaman.  Untuk  

memperoleh rhizhobacteria kualitas bagus maka akan di ekplorasi di daerah 

pegunungan Batu. 

2.3 Potensi Konsumen 

Sebagai  langkah  awal  daerah  pemasaran  hasil  produksi  BIO-PLUS 

antara  lain,  di  Batu,  Malang,  Blitar dan Ponorogo.  Di samping  itu,  kami  juga  

berencana  untuk  memasarkan  produk  kami di  sentral produksi  pertanian  di  

Jawa  Timur  serta  Nasional.  Sentra  pertanian dan perkebunan  menjadi   suatu  

peluang  dari  konsumen  produk  kami dikarenakn  di Inonesia  terdapat  banyak  

perkebunan  seperti  perkebunan  kopi, perkebunan  kakao  dan  lainnya,  yang  

sangat  membutuhkan  pupuk  seperti  BIO-PLUS sebagai penunjang produksinya. 

2.4 Analisis Pesaing 

Masih  sedikit  industri  di  bidang  pupuk  hayati  rhizhobacteria.  Adanya  

industri pupuk  yang  berskala  besar  (pupuk  anorganik)  tidak  akan  

menghambat  dan mematikan usaha yang akan kami lakukan, karena produk kami 

mempunyai nilai tambah dibandingkan produk lain yakni selain ramah lingkungan  

juga merupakan agent hayati yang dapat hidup dan  memperbanyak diri dalam 

perakaran, sehingga rhizobacteria dapat terus tersedia. 

2.5 Strategi Promosi yang Dijalankan 

Strategi  promosi  yang  akan  dilaksanakan  ialah  pertama,  dengan  

bekerja sama  dengan  insan  akademisi  di  kampus  Fakultas  Pertanian  

Universitas Brawijaya, dimana target dari kami ialah memperoleh  network  yang 

lebih banyak untuk  memperoleh  rekomendasi  terhadap  perusahaan-perusahaan  

besar.  Kedua dengan  melakukan  sosialisasi-sosialisasi  di  beberapa  kelompok  

tani  di  daerah Batu dan sekitarnya sehingga dari  kegiatan tersebut kita dapat 

langsung turun ke masyarakat  dan  kemudian  menjadi  percontohan  di  beberapa  

daerah  lain.   

2.6 Gambaran Usaha  

Kegiatan  usaha  BIO-PLUS  ini  dilakukan  dalam  skala  Usaha  Kecil 

Menengah  dengan  area  pemasaran  di  kota  Malang  dengan  target  pasar  awal  

adalah  di  daerah  malang  dan  sekitarnya.  Usaha  ini  merupakan usaha  awal 

dan  mencoba  merintis  menjadi  usaha  yang  lebih  besar  baik  dari  segi  area 

pemasaran maupun total produksi. 
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BAB III. METODE PELAKSANAAN PROGRAM 

Kegemaran  mencintai  alam  dengan  tidak  merusak  ekosistem  dengan 

bahan-bahan  kimia,  semangat  pantang  menyerah,  pengalaman  dan  

pengetahuan tentang  pupuk  hayati  dari  rhizobacter  yang  di  dapat  dari  

literatur  internet  dan pengalaman  pribadi,  merupakan  modal   kami  dalam  

pembuatan  BIO-PLUS.  

Tahapan-tahapan  yang  dilakukan  dalam  pelaksanaan  bisnis  ini  adalah  

sebagai berikut: 

3.1 Strategi Produksi 

3.1.1 Tempat 

Tempat  produksi  usaha  pembuatan  BIO-PLUS  kami  dengan  di  Jl. 

Raya Ir. Soekarno 23 Kota Batu. 

3.1.2 Alat-alat dan Bahan Produksi. 

Alat  produksi  yang  dibutuhkan  untuk  pembuatan  BIO-PLUS  antara  

lain:  botol kemasan, jirigen besar, aerator,  baskom, selang, ember besar,  dan 

sebagainya.  Peralatan  tersebut  bisa  didapatkan  di  Malang, Surabaya  atau  bisa  

melakukan peminjaman di Laboratorium HPT FP-UB. 

3.1.3 Pengadaan Bahan-bahan. 

Bahan  yang  dibutuhkan  antara  lain  molase, skymilk, inokulum  

rhizhobacteria,  tanah  steril. Semua  bahan-bahan  tersebut  mudah  didapatkan  di  

daerah  kampus  UB.  Untuk rhizobacteria  kami  akan  mengisolasi  langsung  

dari  tanah  di  daerah  Batu  yang diindikasikan mengandung banyak 

rhizobacteria. 

3.1.4 Proses Produksi 

Proses  produksi  yang  akan  dilakukan  dalam  pembuatan  BIO-PLUS 

ialah  meliputi  isolasi  rhizobacteria,  purifikasi rhizobacteria  dan  

pengembangan  masal rhizhobacteria yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

Isolasi Bakteri Rhizobacteria  

Proses isolasi bakteri  bertujuan untuk  mendapatkan kultur murni  yang 

terdiri dari satu jenis bakteri . Bakteri yang dicari merupakan bakteri baik yang 

bermanfaat sebagai antagonis penyakit maupun sebagai dekomposer.  Setelah 

melakukan proses isolasi dan didapt bebrapa kolobi bakteri murni, maka akan 

dipilih bakteri mana yang bersifat baik untuk tanaman budidaya sesuai dengan 

literatur yang ada. Isolasi rhizobakteria dilakukan pada daerah di sekitar wilayah  

Batu, hal ini dilakukan untuk mendapatkan rhizobacteria yang lebih adaptif. 

Proses  isolasi  yang  dilakukan,  dengan  menggunakan  metode  pengenceran. 

Adapun tahap isolasi dan identifikasi bakteri  bakteri rhizobacter adalah sebagai 

berikut : 
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Gambar 1. Isolasi Bakteri Rhizobacteria 

 

Pembiakan  Rhizobacteria  

Pembiakan  bakteri rhizobacter dilakukan  dengan mengadopsi teknik yang 

dilakukan oleh  (Abadi, 2001).  Gambar dibawah  ini  menerangkan  langkah-

langkah yang digunakan untuk pembiakan bakteri rhizobacter. 

Mempersiapkan Alat dan Bahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Alat dan bahan perbanyakan bakteri 

 

 

 

 

Sampel Tanah Dari Batu 

Proses Isolasi Bakteri 

Identifikasi Bakteri 

Penumbuhan Bakteri in Vitro 
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Membuat Media Perbanyakan Bakteri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Pembuatan media perbanyakan bakteri 

 

Langkah pertama yang dilakukan dalam  proses pembiakan  bakteri 

rhizobacter ialah menyiapkan  media tumbuh bakteri. Bahan-bahan yang 

diperlukan adalah aquadest, air leri atau air cucian beras, gula atau tetes tebu serta 

terasi. Kesemua bahan tersebut dilarukan kemudian ditambahkan isolat 

rhizobacter. Aerator berfungsi sebagai penyuplai oksigen kedalam larutan isolat 

sehingga bakteri dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Selama pelaksanaan 

pembiakan, aerator harus dalam keadaan hidup dan udara harus terus mengalir 

dengan lancar. KMNO4 berfungsi sebagai sterilan udara yang akan dialirkan 

kepada isolat.  

 

Inkubasi dan Panen Bakteri Rhizobacter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Inkubasi dan panen bakteri rhizobacter 

 

3.2 Pemasaran 

3.2.1 Pengemasan dan Distribusi 

Setelah  produk  BIO-PLUS  dihasilkan,  perlu  penanganan  selanjutnya 

agar  BIO-PLUS  tersebut  terjual  dipasaran,  seperti  pengemasan.  Kemasan 

merupakan  salah  satu  daya  tarik  bagi  konsumen  untuk  membeli  produk  

BIO-PLUS  yang akan kami buat. Pengemasan juga akan menentukan daya 

simpan dari  pupuk  hayati  ini.  dalam  proses  pengemasan  BIO-PLUS  dikemas  
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dalam botol ukuran 1 liter. Untuk pendistribusian, di masukkan kedalam kardus 

lalu ditutup rapat dan disegel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Kemasan dan Distribusi 

 

3.2.2 Pemasaran dan Relasi 

Perencanaan pemasaran yang akan dilakukan dalam mengenalkan produk 

ke konsumen antara lain  yaitu: iklan, publisitas,  dan promosi penjualan.  Bentuk 

iklan  yang  direncanakan  antara  lain,  menyebarkan  leaflet,  brosur  dan  secara 

online dan offline.  Untuk  menunjang  pemasaran  kami  akan  bekerja  sama  

dengan  instansi pemerintah dan toko-toko pertanian yang tersebar di daerah Kota 

Batu, Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Ponorogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Pemasaran BIO-PLUS 
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Dalam pelaksanaannya kami juga telah membuat CV yang bertujuan untuk 

memperkuat posisi perdagangan dan pemasaran secara global. Dengan adanya 

legalitas badan usaha, maka diharapkan bisnis ini akan lebih mudah memasuki 

pasar maupun mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah. CV yang kami 

dirikan bernama CV. Bio Artha Nugraha dengan nomor Pengadilan Negeri W14-

U17/CV/IV/41/2014. CV Bio Artha Nugraha mempunyai kantor utama di Jl. Ki 

Lelono no.02 Ponorogo dan memiliki kantor cabang di Jl. Raya Ir. Soekarno no. 

03 Kota Batu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Kantor Cabang CV. Bio Artha Nugraha 

 

BAB IV. HASIL YANG DICAPAI 

4.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan  

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh tim BIO-PLUS meliputi:  

a. Waktu : 28 Maret - 27 Juni 2014 

b. Tempat Produksi : Jl. Raya Ir. Soekarno 3 Batu dan Lab. Penyakit UB  

c. Tempat Pemasaran : Jawa Timur (Kabupaten Malang, Kota Batu, 

Kabupaten Blitar, Kabupaten Ponorogo). 

 

4.2 Ketercapaian Pelaksanaan 

Tabel 1. Ketercapaian Pelaksanaan 

No. Target 

Ketercapaian Target 100% 

Terlaksana 
Belum 

Terlaksana 

1 Pemenuhan Alat dan Bahan  100% - 

2 Sewa Tempat Produksi  100% - 

3 Pelaksanaan Produksi  100% - 

4 Uji Kualitas BIO-PLUS   

a. Uji Laboratorium  

b. Uji Lapang 

100% - 

70% - 

5 Strategi Pemasaran 71,25%  
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BIO-PLUS

 a. Pendirian CV 

b. Sponsorship agenda mahasiswa  

c. Promosi Online 

d. Kerjasama toko pertanian 

e. Kerjasama dengan kelompok tani 

f. Diskon 

g. Kerjasama dengan Instansi Pemerintah 

h. Pemasangan pamflet promosi 

100% 

20% 

60% 

100% 

70% 

100% 

20% 

100% 

 

 

6  Evaluasi  100% - 

Tingkat Pencapaian 91,61% 0% 

 

4.3 Hasil Produksi dan Penjualan 

Hingga laporan kemajuan ini dibuat (27 Juni 2013), tim pelaksana PKM-K 

BIO PLUS telah menjual 245 botol per liter satuan produk BIO-PLUS. Harga jual 

untuk ukuran 1 liter ialah Rp. 25.000,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Grafik Penjualan Bio-Plus 

 

4.4 Keuangan 

Dari hasil yang dicapai terlihat bahwa total pendapatan selama tiga 

bulan penjualan yaitu Rp 2.825.000,00 dengan keuntungan bersih                       

Rp 1.723.250,00. Berikut ialah tabel penjualan dan keuntungan perbulannya. 

Tabel 3. Realisasi Penjulan 

Bulan Penjualan HPP Pendapatan  Keuntungan 

Bulan April 24 234.000  600.000  366.000  

Bulan Mei 68 663.000 1.700.000  1.037.000  

Bulan Juni 153 1.491.750 3.825.000  2.333.250  

Total 2.388.750 6.125.000 3.736.250 

 

Dari penjualan selama 3 bulan, keuntungan bersih yang didapatkan adalah 

sebesar Rp. 3.736.250,00. 
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BAB V. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

 

5.1. Melakukan Pengembangan kualitas produk 

Dengan berjalannya waktu, pengembangan produk sangat diperlukan untuk 

menjaga keberlanjutan bisnis ini. Terobosan-terobosan dan ide-ide baru akan 

membuat formulasi BIO-PLUS akan semakin dipercaya para konsumennya. 

Pengembangan ini kami rencanakan akan bekerjasama dengan rekan 

akademisi yang sudah berpengalaman dan terpercaya. 

5.2. Melakukan Promosi di Tingkat Regional dan Nasional 

Dalam era yang sangat extrovet ini, diperlukan jaringan yang luas untuk 

menggerakkan roda bisnis. Dalam hal ini diperlukan jangkauan skala nasional 

untuk dapat melakukannya. Berangkat dari hal itu, untuk kedepan kami akan 

melakukan promosi di tingkat nasional. Contohnya adalah dengan mengikuti 

bazar-nazar tingkat nasional, sponsor kegiatan tingkat regional dll. 

5.3. Bekerja sama dengan Instansi Pemerintah 

Tidak dapat dipungkiri bahwa sektor pertanian adalah sektor yang sangat 

mempengaruhi perekonomian suatu negara. Bahkan sektor pertanian pulalah 

yang menyumbang invlasi terbesar di Republik ini. Pemerintah dalam hal ini 

adalah tokoh sentral di dalamnya. Untuk kedepan, kami sudah merencanakan 

untuk melakukan kerjasama denga Instansi pemerintah yang bergerak 

dibidang pertanian contohnya Kementrian Pertanian PTPN dan lain 

sebagainya.  

5.4. Memiliki Toko Online 

Dewasa ini perkembangan teknologi komunikasi sangat pesat sekali. Dunia 

maya seakan magnet yang membuat masyarakat berduyun-duyun 

mengikutinya. Internet adalah papan iklan yang luas dan strategis. Bisnis 

pupuk yang dahulu hanya berkutat di sawah dan ladang, kami akan mencoba 

membawanya kedalam dunia jejaring media online. Kami berencana akan 

membuat web atau blog yang memungkinkan seluruh dunia bisa melihat 

produk kami. Dengan demikian transaksional jarak jauh akan sangat mungkin 

terjadi. 

5.5. Memperluas Jaringan dan Mitra Usaha 

Seperti yang kita ketahui bersama, sementara ini BIO-PLUS bekerjasama 

dengan 8 toko pertanian yang menjual produknya. Dalam jangka pendek, 

kami berencana untuk mencari relasi dan mitra toko pertanian sebanyak 

mungkin yang tersebar secara regional Jawa Timur. Dengan semakin 

banyaknya outlet atau toko pertanian yang menjual produk kami, diharapkan 

pertumbuhan usaha ini akan semakin pesat. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Penggunaan Dana 

Barang/Kegiatan Kuantitas 
Harga Satuan 

(Rp) 
Total 

Tabung Jerigen 3 unit 50.000 Rp. 150.000 

Perizinan Lab 1 unit 750.000 Rp. 750.000 

Bahan isolasi - - Rp. 250.000 

Pendirian CV 1 unit 1.300.000 Rp. 1.300.000 

Botol Kemasan 250 botol 2.800 Rp. 700.000 

Aerator 1 unit 175.000 Rp. 175.000 

Selang 15 m 1.000 Rp. 15.000 

Stempel 1 unit 50.000 Rp. 50.000 

Filter 2 unit 15.000 Rp. 30.000 

Stiker Label 500 lembar 500 Rp. 250.000 

Spanduk 10 unit 15.000 Rp. 150.000 

Poster 50 lembar 1.000 Rp. 50.000 

Bahan Pebanyakan - - Rp. 300.000 

Transportasi - - Rp. 200.000 

Total Rp. 4.370.000,00 

 

Aliran Dana 

Keterangan Biaya (Rp) 

Pemasukan:  

Iuaran Anggota 500.000 

Dana Dari Talangan UB 2.500.000 

Pendapatan bulan  April 2013  600.000  

Pedapatan bulan Mei 2013 1.700.000  

Pendapatan bulan Juni 2013 3.825.000 

Sub total 8.125.000 

Pengeluaran:  

Pengunaan Dana 4.370.000 

Pengembalian iuran anggota 500.000 

Sub total 4.870.000 

Saldo = Pemasukan – Pengeluaran 

           = Rp 8.125.000 –  Rp 4.870.000 

           = Rp 3.255.000,00 
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Lampiran 2. Bukti Pendukung Kegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kantor  cabang  yang  terletak di Batu Produk BIO-PLUS siap Packing 

Produk siap kirim 

Produk siap di etalase toko pertanian 

Penjualan Bio-Plus siap di toko pertanian 

Pembuatan media perbanyakan 

Proses Inkubasi bakteri dalam 

rangka perbanyakan 
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Tanda Bukti Nota/ Kuitansi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses pemanenan bakteri dan packing bakteri dalam kemasan 
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