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RINGKASAN

“BIO-MASTIC” merupakan antiseptik berbasis natural protection dengan 
kandungan senyawa antibakteri daun kersen. hal yang lebih mendukung dalam 
pembuatan antiseptik ini adalah inovasi produk antiseptik khusus Teat Dipping yang 
belum pernah ada dipasaran,keunggulan lain adalah antiseptik dengan bahan alami 
yang telah dilakukan pengujian, sehingga mampu memberikan perlindungan ternak 
terhadap penyakit masititis pasca pemerahan melalui perlakuan Teat Dipping. Produk 
ini harga lebih ekonomis sehingga peternak tidak banyak mengeluarkan biaya banyak
untuk merawat ternaknya. “BIO-MASTIC” mempunyai potensi yang besar untuk 
dikembangkan  didaerah sentra ternak perah seperti di kabupaten malang dan Kota 
batu serta dapat memperoleh profit yang besar.

Pelaksanaan program terbagi menjadi enam tahap yaitu riset dan perencanaan 
pasar,  pembelian alat-alat produksi, pencarian bahan baku, pelaksanaan produksi, 
pengujian produk dan pemasaran. Tahap riset pasar dilaksanakan di daerah sentra 
peternakan sapi perah, metode yang digunakan yaitu dengan interview ke peternak-
peternak sapi perah. Tahap Produksi dilaksanakan di Laboratorium FKM , jumlah 
produksi selama 3 bulan diperoleh 150 liter. Tahap pengujian produk dilaksanakan di 
laboratorium FKM (Fisiologi, Kultur jaringan dan Mikroteknik Tumbuhan) Fakultas 
Biologi dan di laboratorium Bakteriologi Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.
Pada tahap pemasaran. Pada tahap pemasaran, kami membidik target pasar yaitu 
daerah sentra peternakan sapi perah. Adapun strategi pemasaran yang diterapkan 
adalah mendatangi peternak secara langsung dan melakukan kerjasama dengan 
UD.Sumber Makmur. Selain itu, kami mengikuti bazar-bazar baik itu tingkat kampus 
maupun tingkat nasioanal.

“BIO-MASTIC” inovasi bisnis antiseptik teat dipping pertama di Indonesia 
dibidang peternakan yang prospektif dan berkelanjutan, sehingga mampu menjawab 
kebutuhan ternak dalam upaya mengatasi permasalahan ketiadaan antispetik khusus 
untuk pemerahan. Diharapkan pula akan tercipta Brand Image yang baik dan 
mendukung produk antiseptik “BIO-MASTIC”, sehingga mempunyai potensi untuk 
dikomersialkan di Indonesia.

Keywords: Mastitis, Natural Protection, Teat Dipping, profitable, sustainable.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 

Dalam beberapa tahun terakhir banyak daerah yang mengalami penurunan 

jumlah populasi ternak sapi perah yang cukup  tinggi, seperti yang dikutip pakar 

kesehatan hewan, Emilia Ahmadi, dalam Radar Malang (03/07/2013) penurunan 

populasi ternak perah diberbagai daerah sentra peternakan sapi perah, 60%

disebabkan oleh penyakit mastitis atau peradangan pada ambing yang disebabkan 

oleh infeksi bakteri yang menyerang sel-sel kelenjar susu. Mastitis merupakan 

Penyakit yang sering dialami oleh ternak perah yang dapat menurunkan produksi 

susu dan kerugian yang cukup besar. Dari hasil penelitian secara intensif yang 

dilakukan di beberapa peternakan di daerah pengembangan ternak perah seperti 

Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur prevalensi mastitis sub klinis berkisar 

antara 37 sampai 67% dan mastitis klinis antara 5 sampai  30% (Setiadi,2009).

Sebagian besar peternak belum memperhatikan manajemen kebersihan 

dengan baik, sehingga cukup banyak sapi perah yang terjangkit mastitis, hal ini 

dikarenakan Setelah selesai proses pemerahan saluran air susu pada puting akan 

terbuka, sehingga kuman atau bakteri lebih mudah masuk ke dalam ambing. Salah 

satu penanganan pemerahan yaitu Teat Dipping merupakan proses pasca

pemerahan dengan pencelupan puting ternak sapi perah menggunakan antiseptik

seperti iodine, chlorhexidine, dan chlorine, tetapi terkadang pembersihan tersebut 

tidak dilakukan dengan baik bahkan tindakan tersebut sering diabaikan oleh 

peternak. Hal ini dikarenakan tidak adanya antiseptik khusus untuk Teat Dipping.

Pemberian germisida sebagai antiseptik dapat menggunakan alternatif 

antiseptik lain yang berasal dari bahan alami, yaitu daun Kersen (Muntingia 

Calabura) yang memiliki Kandungan senyawa  tanin, flavonoid dan saponin 

sebagai senyawa antibakteri (Prawira,2013). Melalui bahan baku dari Daun 

Kersen diharapkan dapat menciptakan inovasi antiseptik Teat Dipping melalui 

bahan alami yang belum termanfaatkan secara optimal.

Dari pemaparan diatas kami menawarkan sebuah produk baru 

“BIOMASTIC” yaitu antiseptik teat dipping berbasis natural protection dengan 

kandungan senyawa antibakteri Daun Kersen. hal yang lebih mendukung dalam 
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pembuatan antiseptik ini adalah inovasi produk antiseptik khusus Teat Dipping

yang belum pernah ada dipasaran,keunggulan lain adalah antiseptik dengan bahan 

alami yang telah dilakukan pengujian yang mampu memberikan perlindungan 

ternak terhadap penyakit masititis, selain itu jika dilihat dari  peluang usaha, 

produksi “BIOMASTIC” mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan

didaerah sentra ternak perah seperti di kabupaten malang dan Kota batu serta 

dapat memperoleh profit yang besar. 

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana menciptakan produk antiseptik teat dipping yang mampu 

menjawab kebutuhan peternak akan ketiadaan antiseptik khusus pemerahan.

2. Bagaimana menciptakan antiseptik teat dipping yang alami dan mampu 

menjadi protector sapi perah terhadap penyakit mastitis.

1.3. Tujuan

Tujuan dari program kreatifitas ini adalah menciptakan produk antiseptik

teat dipping berbasis natural protection yang mampu menjawab kebutuhan 

peternak akan ketiadaan antiseptik khusus pemerahan dan Mencitrakan 

“BIOMASTIC” sebagai antiseptik teat dipping alami pertama di Indonesia.

1.4. Manfaat

Manfaat yang dapat diperoleh dari adanya usaha ini adalah:

1. Mengatasi masalah ketiadaan antiseptik teat dipping yang selama ini menjadi 

masalah besar peternak sapi perah di Indonesia

2. Mampu meningkatkan penggunaan antispetik teat dipping sehingga 

mencegah terjadinya penyakit mastitis.

1.5. Targer Luaran

Luaran yang diharapkan dari program ini adalah dapat menghasilkan suatu 

inovasi bisnis baru dibidang peternakan, yaitu berupa antiseptik yang ramah 

lingkungan dan pemasaran BIO-MASTIC yang profitable dan berkelanjutan. 

Luaran produk ini juga mengarah pada agregat untuk menciptakan antiseptik teat 

dipping yang aman untuk ternak, dan menjawab kebutuhan peternak.
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                                                   BAB II

GAMBARAN UMUM USAHA

2.1. Gambaran Sumber Bahan Baku

Bahan baku pembuatan BIO-MASTIC  sangat mudah untuk didapatkan.

Tumbuhan kersen memiliki efek farmakologis, yaitu sebagai antiseptik. 

Kandungan dan rebusan daun kersen ternyata dapat berkhasiat sebagai pembunuh  

mikroba berbahaya dan dapat digunakan sebagai antiseptik. Rebusan daun  kersen 

dapat digunakan untuk membunuh bakteri C.Diptheriea, S. Aureus, P. Vulgaris,  

S. Epidemidis dan K. Rizhophil pada percobaan yang dilakukan secara invitro. 

Diduga aktivitas anti bakteri dari daun kersen ini disebabkan oleh adanya 

kandungan senyawa seperti tanin, flavonoid dan saponin yang dimilikinya 

(Firmansyah, 2010).

2.2. Gambaran Motto Usaha

Motto dalam memproduksi dan memasarkan “BIO-MASTIC”(Mastitis 

Natural Antiseptic) tersebut adalah “Effective Protection For Your Dairy 

Cattle” 

2.3. Gambaran Sumber Daya Tenaga Kerja

Pelaksana kegiatan pada program kreativitas mahasiswa kewirausahaan 

merupakan kolaborasi mahasiswa Fakultas Peternakan, Fakultas MIPA jurusan 

Biologi dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas 

Brawijaya. Pengetahuan yang kuat akan ilmu dalam bidang peternakan, biologi 

dan ekonomi, pengembangan produk dan pemasaran serta optimisme mengenai 

potensi pasar serta pengujian kelayakan usaha, menjadikan dasar yang kuat untuk 

menjalankan bisnis ini.

2.4. Gambaran Umum Produk

“BIO-MASTIC” (Mastitis Natural Antiseptic) merupakan satu-satunya 

antiseptik berbahan baku tanaman kersen yang dirancang khusus untuk melakukan 

tindakan pencelupan puting ternak perah “Teat Dipping” setelah pemerahan. 

Produk ini dikemas dan disajikan dengan kemasan yang praktis dan menarik. 

BIO-MASTIC memiliki bentuk liquid karena dilihat dari segi fungsinya yaitu 

sebagai pencelupan puting ternak perah. Bahan baku yang memiliki kandungan 
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antinutrisi yang tinggi mampu menjawab kebutuhan peternak akan antiseptik 

alami, aman dan berkualitas yang dirancang khusus di era pengembangan sektor 

peternakan sekarang. 

2.5. Gambaran Logo

Gambar 1. Logo Produk

2.6. Gambaran Kemasan

                                          Gambar 2. Kemasan

Pada kemasan BIO-MASTIC botol plastik didesain khusus untuk 

mempermudah melakukan Teat Dipping yaitu bagian lubang botol lebih besar 

dari puting sapi perah, kemudian pemilihan warna hijau dikarenakan bahan 

utama BIO-MASTIC adalah daun kersen, sehingga dapat menunjukkan

keunggulan produk ini terbuat dari bahan organik, ditambahkan prosedur 

penggunaan untuk mempermudah peternak dalam melakukan Teat Dipping.

2.7. Gambaran Pemasaran

Pasar yang dibidik untuk mengawali bisnis ini adalah Peternak sapi 

perah di area Kota Malang dan Kota Batu yang memiliki beberapa potensi 

untuk mengembangkan bisnis tersebut. Kondisi lingkungan dengan temperatur 

rendah merupakan salah satu faktor yang mendukung beternak sapi perah.

maka dari itu akan banyak peluang untuk mengembangkan bisnis inovasi 

peternakan serta menjadi peluang andalan bagi kami untuk mengembangkan 

usaha tersebut. 
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BAB III

METODE PELAKSANAAN

Keprihatinan terhadap kejadian mastitis pada ternak perah dan manajemen 

kebersihan yang kurang baik, pengalaman dan pengetahuan tentang antispetik dari 

daun kersen yang di dapat dari literatur jurnal dan pengalaman pribadi, merupakan 

modal  kami dalam pembuatan BIO-MASTIC.Tahapan-tahapan yang dilakukan 

dalam pelaksanaan bisnis ini adalah sebagai berikut:

3.1. Waktu dan Tempat

Adapun waktu dalam pelaksaan kegiatan itu sendiri adalah dimulai dari 

pertengahan bulan Februari, dan pada bulan tersebut merupakan perhitungan 

bulan ke-1 dalam agenda kami untuk memulai melaksanakan kegiatan program 

kreativitas mahasiswa ini. Pada bulan ke-1 kami isi dengan jadwal kegiatan 

percobaan produksi, kemudian dilanjutkan pada bulan ke-2 sampai bulan ke-5 

tepatnya yaitu pada awal bulan maret sampai akhir bulan Juni yang diisi dengan 

berbagai kegiatan dari mulai melakukan promosi awal, pengujian produk, 

pembelian alat-alat, pembelian bahan-bahan produksi, pencarian mitra pemasar, 

pencarian mitra bahan baku, produksi, pendaftaran merk dagang, promosi 

pertengahan, promosi akhir, rapat intern, evaluasi, dan laporan kemajuan yang 

saat ini sedang berlangsung. Waktu dan semua kegiatan tersebut kami setting dan 

rancang berdasarkan penyesuaian dengan jadwal kuliah kami, namun tanpa 

mengurangi kekonsistenan dari tiap-tiap kami untuk dapat melaksanakan dengan 

sebaik-baiknya.

Lokasi yang akan digunakan untuk memproduksi antispetik BIOMASTIC  

ini kami lakukan di Laboratorium FKM (Fisiologi, Kultur jaringan dan 

Mikroteknik Tumbuhan) yang merupakan ruang produksi utama. Sebagian besar 

produksi kami menggunakan alat-alat laboratorium, sehingga kami harus 

menyewa untuk pelaksanaan produksi seperti proses ekstrakasi dan formulasi dan  

proses produksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik.

3.2. Tahapan Pelaksanaan

Berdasarkan jadwal kegiatan yang telah kami buat dan kami laksanakan

dengan baik dan secara kontinu, yaitu bahwa pelaksanaan berdasarkan jadwal

faktual dimulai dari perhitungan bulan ke-1 kami yaitu bulan Februari sampai 
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bulan ke-5 tepatnya bulan juni akhir. Adapun rancangan atau tahapan pelaksanaan

kegiatan ini mulai dari dilakukannya percobaan produksi, pengujian produk, 

melakukan promosi awal, pembelian alat-alat, pendaftaran merk dagang, join 

mitra, pembelian bahan-bahan produksi, pencarian mitra pemasar, pencarian mitra 

bahan baku, produksi, promosi pertengahan, promosi akhir, rapat intern, evaluasi, 

dan laporan akhir yang saat ini sedang berlangsung. Tahapan pelaksanaan 

pembuatan produk itu sendiri dimualai dengan tahapan pembuatan produk yaitu 

dimulai dari:

a) Pencarian bahan baku dan pembelian alat-alat pendukung produksi

Dilakukan pembelian alat-alat produksi dan pencarian bahan baku yaitu 

daun kersen yang kami cari didaerah batu dan dilakukan secara kontinyu sesuai 

dengan kebutuhan dari produksi BIOMASTIC serta memiliki spesifikasi yang 

sesuai dengan standar kualitas produk.

b) Pelaksanaan Produksi

Jumlah produk yang diproduksi adalah 150 liter dalam 3 bulan. Proses 

produksi “BIO-MASTIC” (Mastitis Natural Antiseptic) yang diadopsi dari 

Kasogi (2013) ini dapat dilihat melalui diagram.

                                            Dioven 60o C selama 24 jam

Digrinding/dihaluskan

                                          Perendaman/ maserasi 24 jam

                                            Diekstrak selama 5 jam 

formulasi

Pengemasan

                         Gambar 3. Diagram Alir Pembuatan BIO-MASTIC

Daun Kersen

Perbandingan daun 
kersen dan aquades 

1:5

Menggunakan Rotary 
Evaporator,  dengan 

suhu 80oC

BIO-MASTIC

Gliserin, aquades, 
Katalis dan Bahan 

Pengawet
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c) Pengujian Produk 

Terdapat 4 macam pengujian yang dilakukan yaitu:

1. Pengujian daya hambat bakteri di Laboratorium Bakteriologi Fakultas 

Pertanian. Pengujian berfungsi untuk menguji efektifitas produk sebagai 

pencegah Bakteri Streptococcus sp. Dan Staphylococcus sp yang 

menyebabkan mastitis pada ambing ternak perah.

2. Pengujian Lapang di Mitra Kami yaitu UD.Sumber Makmur yang 

merupakan salah satu peternakan sapi perah terbesar di kecamatan ngantang 

Malang , Pengujian ini untuk menguji daya hambat bakteri lapang dengan 

menggunnakan ternak langsung.

3. Pengujian Flavonoid di Laboratorium FKM (Fisiologi, Kultur jaringan dan 

Mikroteknik Tumbuhan) untuk membuktikan bahwa kandungan flavonoid 

dalam daun kersen sangat tinggi, dan tingginya flavonoid ini menjadikan 

daun kersen lebih baik dari daun lainnya.

4. Pengujian Organoleptik di Laboratorium FKM (Fisiologi, Kultur jaringan 

dan Mikroteknik Tumbuhan) yang meliputi aroma, warna dan tekstur. 

Pengujian ini dilakukan seminggu sekali dengan metode membandingkan 

dengan produk yang baru diproduksi. Pengujian ini untuk mengetahui masa 

kadaluarsa produk.

     d) Kerjasama Mitra

     Dalam pelaksanaan program ini, kami melakukan kerjasama dengan 

UD.Sumber Makmur yang merupakan salah satu peternakan sapi perah di 

kecamatan ngantang kabupaten malang. Kerjasama ini berlangsung sejak

senin 4 November  2013 hingga selasa 4 Maret 2014 dan di perpanjang 4 

Meret 2014 hingga 30 Juni 2014 . Bentuk kerjasama ini adalah pihak 

UD.Sumber Makmur menyediakan ternak sebanyak 10 ekor untuk media 

penelitian dan pengembangan produk. Selain itu, pihak UD.Sumber 

Makmur siap membeli produk BIOMASTIC apabila produk lebih efektif 

dan lebih ekonomis.
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     e) Pembuatan Desain Kemasan.

Setelah produk BIOMASTIC dihasilkan, perlu penanganan selanjutnya 

agar BIOMASTIC tersebut terjual dipasaran yaitu pengemasan. Kemasan 

merupakan salah satu daya tarik bagi konsumen untuk membeli produk 

BIOMASTIC. Pengemasan juga menentukan daya simpan dari antiseptic 

Teat Diping. Dalam proses pengemasan BIOMASTIC dikemas dalam botol

ukuran 1 liter dan 2 liter.

3.3. Pemasaran

Pelaksanaan selanjutnya yaitu memberikan  BIOMASTIC secara gratis  

kepada peternak di daerah sentra peternakan sapi perah, yaitu Kecamatan 

Ngantang, Pujon dan Daerah Gunung Kawi, Malang. Pemberian gratis ini 

bertujuan untuk menarik konsumen dan memperkenalkan produk. Produk ini 

merupakan produk baru di pasaran Malang, sehingga membutuhkan beberapa cara 

untuk menarik konsumen. Salah satu strateginya adalah memberikan produk 

secara gratis dengan alasan untuk penelitian. Ketika peternak merasa lebih efektif 

dan murah, maka peternak mau membeli kembali di bulan selanjutnya.

Selain itu juga kelompok kami mengikuti Bazar-bazar yang biasa diadakan 

di sekitar kampus dan produk kami juga ditawarkan untuk memasarkan produk 

pada acara Pekan Petani Nelayan Nasional (PENAS) ke XIV di Kanjuruhan 

Malang pada tanggal 7-12 Juni lalu, hal ini sangat membantu target pemasaran 

keluar. Dan adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui dan 

menjajaki penerimaan konsumen terhadap antiseptik BIOMASTIC. 

Selama keberlangsungan kegiatan promosi dan pemasaran kami sertai

dengan melakukan rapat-rapat intern untuk membahas kendala-kendala apa saja

yang dihadapi selama berlangsungnya pelaksanaan kegiatan pemasaran ini. 

Kemudian tahapan akhir pelaksanaan kegiatan ini yaitu evaluasi dan diikuti 

dengan pembuatan laporan kemajuan kegiatan.

Perencanaan pemasaran lain yang telah dilakukan dalam mengenalkan 

produk ke konsumen antara lain yaitu: sponsorship pada salah satu acara Lomba 

karya Tulis Ilmiah tingkat nasional yang diadakan oleh Fakultas peternakan 

Universitas Brawijaya,iklan di stasiun UB TV, jejaring sosial, media cetak, media 

massa dan website. Bentuk iklan yang direncanakan antara lain, menyebarkan 
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leaflet, brosur dan secara online. Untuk menunjang pemasaran kami akan bekerja 

sama dengan pihak akademisi untuk lebih mempromosikan BIO-MASTIC dalam 

skala proyek.

3.4. Instrumen Pelaksanaan

Instrumen yang digunakan dalam pembuatan kegiatan ini adalah sebagai 

berikut:

 Rotary Evaporator, merupakan alat utama yang digunakan untuk 

mengekstrak senyawa aktif daun kersen khususnya Flavonoid.

 Timbangan, merupakan alat untuk ukur bahan-bahan sesuai dengan 

takaran formula.

 Oven, yaitu digunakan sebagai pengeringan daun, sehingga kadar air daun 

kersen berkurang.

 Toples dan pengaduk, digunakan saat proses maserasi atau perendaman 

daun kersen dengan pelarut aquades sebelum diekstrak. 

 Beaker Glass, digunakan saat proses formulasi bahan-bahan, sehingga 

diperoleh takaran yang sesuai
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BAB III

HASIL YANG DICAPAI

Ketercapaian target luaran meliputi kesesuaian mutu, jenis dan jumlah 

target luaran. Berbagai faktor-faktor di lapang yang berbeda dengan target awal 

menyebabkan beberapa poin target luaran yang kurang tercapai.

Adapun target luaran yang telah dicapai yaitu:

3.1. Aspek Produksi

 Modal

Modal usaha ini berasal dari modal yang didanai atau diinvestasikan oleh 

DIKTI, di mana modalnya disesuaikan dengan pengajuan proposal. Namun, 

jumlah dana yang diberikan sebesar 70% dari total dana yang telah diajukan

belum cair. Hal ini dapat diatasi dengan adanya dana talangan dari Fakultas 

maupun Universitas.

 Bahan baku

Bahan baku untuk pembuatan BIOMASTIC adalah daun kersen yang dapat 

dicari dilingkungan sekitar malang dan kawasan Fakultas Peternakan sendiri.

Tim pelaksana mendapatkan bahan baku berupa daun kersen dalam bentuk 

daun yang masih segar yang diambil langsung dari pohon kersen. Hal ini 

memberikan pengaruh positif terhadap keberadaan dari pohon kersen , karena

daun dapat termanfaatkan tidak hanya buahnya saja yang dimakan dan 

memiliki nilai ekonomis rendah.

 Produksi

Dari target kapasitas produksi BIOMASTIC 100 kemasan/bulan menjadi 30 

liter produksi pada bulan april, 50 liter pada bulan Mei dan 70 liter pada bulan 

Juni. Hal ini dikarenakan kesulitan dalam pemasaran pertama yaitu untuk 

memperkenalkan produk, sehingga belum berani produksi banyak. Selain itu, 

terdapat perubahan pada proses produksi yaitu dari rencana awal hanya 

didekok atau direbus(ekstrak sederhana) menjadi ekstrak air dengan pelarut 

aquades. Hal ini dikarenakan hasil pengujian yang menunjukkan hasil yang 

belum optimal untuk dekok daun kersen.
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3.2.  Aspek Pemasaran

1. Harga Jual BIO-MASTIC (Price)

Harga jual BIO-MASTIC dipasaran adalah Rp 25.000,- untuk ukuran 1 liter 

dan Rp 40.000,- untuk ukuran 2 liter , Sehingga distributor memperoleh 

keuntungan per botol Rp 10.620,-. untuk ukuran 1 liter dan Rp 13.940,- untuk 

ukuran 2 liter.

2. Harga Pokok Produksi Per Unit

Biomastic kemasan 1 liter Biomastic kemasan 2 liter
Biaya produksi 10.680 Biaya produksi 21.360
Kemasan botol 3.500 Kemasan botol 4.500

Label 200 Label 200
HPP per botol 14.380 HPP per botol 26.060

3. Realisasi Penjualan

BULAN APRIL
Jenis produk Penjualan HPP Pendapatan Keuntungan
BIOMASTIC 1 Liter 10 143.800 250.000   106.200
BIOMASTIC 2 Liter 10 260.600 400.000   139.400
Sub Total 650.000 245.600

BULAN MEI
Jenis produk Penjualan HPP Pendapatan Keuntungan
BIOMASTIC 1 Liter 30 431.400 750.000 318.600
BIOMASTIC 2 Liter 10 260.600 400.000 139.400
Sub Total 1.150.000 458.000

BULAN JUNI
Jenis produk Penjualan HPP Pendapatan Keuntungan
BIOMASTIC 1 Liter 30 431.400 750.000 318.600
BIOMASTIC 2 Liter 20 521.200 800.000 278.800
Sub Total 1.55000.000 597.400
TOTAL 3.350.000 1.301.000

BAHAN BAKU UNIT HARGA SATUAN JUMLAH
Daun Kersen 20 kg 2.000 40.000

Aquades 135 lt 1.000 135.000
Natrium Bisulfit 270 gr 100 27.000

Gliserin 6 lt 50.000 300.000
NaOH 1 lt 350.000 350.000

Sewa laboratorium 3 bln 250.000 750.000
Total Biaya Produksi (belum termasuk botol + label) (150 liter) 1.602.000

Biaya Produksi per liter 10.680
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4. Break Even Point

Biomastic Harga jual
Hpp

Margin kontribusi
Bauran 
produk Margin

kemasan 1 liter          25.000      14.380              10.620 7 74.340
kemasan 2 liter          40.000      26.060              13.940 4 55.760

130.100

Biaya Tetap Biaya
peralatan 599.150

R&D 680.000
Administrasi 245.500

Promosi 1.420.500
Total 2.945.150

BEP = Biaya Tetap : Margin Kontribusi

BEP = Rp 2.945.150 : Rp 130.100 

BEP = 22,637

BIOMASTIC Jumlah paket
Bauran 
produk dalam unit

kemasan 1 liter 22,6 7 158,5

kemasan 2 liter 4 90,6

Jadi harus menjual 158  unit kemasan 1 liter dan 90  unit kemasan 2 liter

produk “BIO-MASTIC” untuk mencapai break event point atau titik impas.

Sejauh ini tim sudah memproduksi 88 unit kemasan 1 liter dan 50 unit kemasan 2 

liter “BIO-MASTIC” dalam 3 bulan.

Perhitungan waktu BEP

Biomastic Perhitungan Waktu

kemasan 1 liter 158 - 70/50 1,76 Bulan

kemasan 2 liter 90 - 40/30 1,66 bulan

Jadi diperlukan waktu selama 1,76 bulan dan 1,66 bulan untuk mencapai 

break event point atau titik impas.
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5. Daerah Pemasaran

Tempat Pemasaran meliputi daerah sentra peternakan yaitu Ngantang, Pujon 

dan Daerah gunung kawi,Malang. Selain itu kami mempunyai mitra di kecamatan 

Ngantang yaitu UD.Sumber Makmur yang mempunyai sapi perah berjumlah 120 

ekor. Sehingga dapat membantu proses pemasaran BIO-MASTIC.

6. Promotion (promosi)

Via online meliputi penggunaan sosial media:

1. Facebook : BIOMASTIC INDONESIA

2. Twitter     :@BIOMASTIC_ ID

Tabel 4. Ketercapaian Target Luaran

No KEGIATAN
BULAN I BULAN II BULAN III BULAN IV

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.
Persiapan:
-Persiapan tempat dan 
alat produksi

√
√

2.

Pelaksanaan program:
-Produksi
- Penelitian produk
-Promosi
- Penjualan

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

3. Pendaftaran Merk 

Dagang 

√ √

4.
Join Mitra CV BIO-

APPLY

√ √

5.
Penyusunan
Laporan Awal

√ √ √ √

3.3. Permasalahan dan Penyelesaian

A. Administratif

Secara administatif pada pelaksanaan program kreatifitas mahasiswa 

kewirausahaan “BIO-MASTIC” belum terdapat permasalahan yang berarti yang 

dapat menghambat pelaksanaan. Hal ini karena sifat kegiatan dari PKM-K “BIO-
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MASTIC” kurang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya administratif dan lebih 

kearah teknis.

B. Teknis

Selama pelaksanaan kegiatan “BIO-MASTIC” terdapat beberapa masalah 

teknis yang ditemui dalam proses pembuatan “BIO-MASTIC”. Diantaranya 

adalah masalah teknik produksi dan pemasaran produk.

 Teknik Produksi

Pada awal produksi kami kesulitan dalam menyusun formulasi, sehingga 

kami melakukan percobaan formulasi berkali-kali untuk mengahasilkan formulasi 

terbaik yang sesuai dengan litelatur yang kami dapat. Selain itu, kesulitan dalam 

hal waktu produksi karena apabila Laboratorium FKM (Fisiologi, Kultur jaringan 

dan Mikroteknik Tumbuhan) sedang digunakan oleh mahasiswa lain baik untuk 

produksi maupun untuk penelitian, maka harus bergantian. Selain itu waktu 

penggunaan laboratorium yang dibatasi juga menjadi hambatan untuk proses 

produksi. Solusi yang dilakukan adalah mencari alternatif tempat produksi lain 

yaitu di Jl. Kertosetono No. 96 b Malang. Selain itu dilakukan investasi alat untuk 

menunjang proses produksi.

 Teknik Pemasaran 

“BIO-MASTIC” merupakan produk antiseptik alami pertama untuk teat 

dipping sapi perah. Sehingga untuk pemasaran di awal, kelompok kami harus 

banyak menjelaskan manfaat dari produk kami, karena pada umumnya peternak 

tidak pernah memakai antiseptik teat dipping dikarenkan harga dipasaran yang 

mahal. Pada awalnya kita berusaha membidik pasar yang lebih luas, namun 

karena belum melakukan penelitian secara lengkap seperti masa kadaluarsa 

produk, sehingga produk ini belum bisa dipasarkan bebas ke area yang lebih luas.

Oleh karena itu saat kelompok kami membidik pada salah satu daerah sentra 

peternakan dan melakukan kerjasama dengan salah satu peternak tersebut yaitu 

UD.Sumber Makmur. Selain itu, untuk memperkuat pemasaran kami melakukan 

Join CV.BIO-APPLY.
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C. Organisasi Pelaksanaan

Dalam organisasi pelaksanaan program sejak awal sudah ada pembagian 

tugas dan job description yang diperankan oleh masing-masing anggota. Sehingga 

tidak ada masalah berarti dalam pelaksanaan produksi dan pemasaran. Ada empat 

peran yang dibagi agar tercipta kejelasan arah kerja, pengorganisasian, 

tanggungjawab kerja, dan kelancaran komunikasi. Masing-masing peran itu yaitu:

 Direktur, bertanggung jawab terhadap keseluruhan aspek usaha dan berhak 

mengadakan evaluasi secara rutin. Selian itu, direktur dalam hal ini adalah 

ketua kelompok, juga mempunyai peran sebagai penanggungjawab aliran 

dana (pengeluaran dan pemasukan).

 Manajer keuangan, yang bertanggung jawab mengatur aliran dana masuk 

maupun keluar.

 Manajer Produksi, bertanggung jawab terhadap proses produksi, jaminan 

mutu produk dan mempunyai tugas untuk melakukan riset sebagai 

pengembangan produk yang lebih inovatif. (Dengan satu anggota.)

 Manajer Pemasaran, bertanggung jawab terhadap aspek pemasaran, 

termasuk juga yaitu promosi. Keahlian menganalisa pasar dan melakukan 

promosi diperlukan oleh manajer pemasaran. (Dengan satu anggota.)

 Manajer Pengujian, bertanggung jawab terhadap pengujian produk 

sebelum dipasarakan, yaitu pengujian Bakteriologi, pengujian lapang dan 

pengujian organoleptik.
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BAB V 

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Hal yang akan segera di proses adalah pementapan dalam pemasaran 

BIOMASTIC. Pada awalnya area pemasaran hanya di wilayah ngantang dan

Pujon sebagai sentra peternakan. Namun akan dicoba pada wilayah Junrejo dan 

Daerah GunuNG kawi juga. Sedangkan media pemasarannya meliputi on-line 

marketing (website, twitter dan facebook). Target penjualan yaitu meningkatkan 

jumlah produksi dalam skala besar hal ini seiring dengan meningkatnya 

kepercayaan peternak sapi perah . Oleh karena itu, produk-produk BIOMASTIC 

memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh 

peternak dalam hal mengurangi jumlah sapi perah yang memiliki penyakit 

mastitis. Selain itu, produk BIOMASTIC merupakan trendsetter pertama sebagai 

produk antiseptik dengan bahan herbal dan harga terjangkau sehingga 

berkesempatan cukup besar untuk dipatenkan baik dari segi brand produk.

Rencana kedepan yang disusun oleh tim adalah: 

1. Menyempurnakan desain kemasan produk.

2. Produksi dalam skala besar sehingga bisa menutupi Break Even Point (BEP).

3. Pemasaran kontinyu di wilayah yang sudah ada dan memperluas pemasaran 

diwilayah sentra peternakan sapi perah lainnya.

4. Mendafarkan legalitas usaha sendri seperti CV.

5. Mematenkan hak merek dagang dan mengembangkan bisnis ini dengan 

membuaka rumah produksi sendiri.
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Lampiran 1

Penggunaan Biaya

No Keterangan Jumlah Harga (Rp) DEBET (Rp) KREDIT (Rp)

A. PEMASUKAN DIKTI (100 %) 8.625.000

B. PENGELUARAN

Modal tetap / peralatan
1 Timbangan 3 kg 1 51.500 51.500
2 Timbangan (mg) portabel 1 120000 100.000
3 Saringan 5 4.000 20.000
4 kain saring 1 12.000 12.000
5 Gelas ukur 2 25.000 50.000
6 Baskom 2 35.000 70.000
7 Toples besar 2 21.500 43.000
8 Thermometer 1 13.800 13.800

9 Gunting 1 3.950 3.950

10 Serok stainless 3 3.400 10.200

11 Panci 2 80000 160.000

12 Gayung 1 4.200 4.200

13 Pisau 3 2500 7.500

14 Jampel panci 1 3000 3000

15 Jurigen 2 25000 50000

Sub Total 599.150

Biaya Survey, Riset dan pemasaran

1 Sewa Lab penelitian 1 bulan 500.000 500.000

2 Operasional - 30.000 30.000

3 Survey 1 50.000 50.000

4 Transportasi - 100.000 100.000

Sub Total 680.000

Biaya Produksi

1 Daun Kersen 20 kg 2000 40.000

2 Aquades 135 lt 1.000 135.000

3 Natrium Bisulfit 270 gr 100 27.000

    4 Gliserin 6 liter 50.000 300.000

5 NaOH 1 liter 350.000 350.000

6 Botol 1 liter 70 3.500 245.000

7 Botol 2 liter 40 4.500 180.000

8 Cetak Label 150 200 30.000

9 Sewa lab 3 bln 250.000 750.000

Sub Total 2.057.000
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Biaya Administrasi

1 Buku Log book 1 18.000 18.000

2 Buku Keuangan 1 15.000 15.000

3 Tinta hitam 1 18.000 18.000

4 Tinta Warna 4 25.000 100.000

5 Kertas  A4 1 rim 29.500 29.500

6 Fotocopi + jilid proposal 1 35.000 35.000

7 Fotocopi + jilid lap kemajuan 1 30.000 30.000
Sub Total 245.500

Promosi

1 Cetak Brosur 200 1000 200.000

2 Pendaftaran merk dagang - 650.000 650.000

3 X-Banner 2 55000 110.000

4 Internet 3 3500 10.500

5 Pendaftaran Stand Bazar 3 150.000 450.000

Sub Total 1.420.500

TOTAL PENGELUARAN 5.002.150
C. PEMASUKAN PENJUALAN

1 Bulan April
        650.000

2 Bulan Mei
      1.150.000

3 Bulan Juni
      1.550.000

Sub Total
3.350.000

Saldo = Pemasukan – Pengeluaran

           = 11.975.000 –  5.002.150

           

6.972.850
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Lampiran 2

Laporan Rugi Laba

LAPORAN ARUS KAS

BIOMASTIC

untuk periode bulanan Maret - Juni 2014

Maret April Mei Juni 

Laba bersih Rp   (935.500,00) Rp      105.900,00 Rp  1.150.500,00 Rp     1.905.600,00 

Arus Kas Operasi

Penjualan Rp                       -   Rp      650.000,00 Rp  1.150.000,00 Rp     1.550.000,00 

Pembelian bahan baku Rp      154.700,00 Rp      231.900,00 Rp      695.700,00 Rp         154.700,00 

Pembayaran biaya promosi Rp   (550.000,00) Rp   (210.000,00) Rp         (10.500,00)

Pembayaran biaya administrasi Rp   (180.500,00) Rp                       -   Rp                       -   Rp         (65.000,00)

Pembayaran Sewa lab Rp   (750.000,00) Rp   (250.000,00) Rp   (250.000,00) Rp      (250.000,00)

Pembayaran biaya transportasi Rp        (5.000,00) Rp      (35.000,00) Rp      (45.000,00) Rp         (15.000,00)

Pengeluaran operasional lainnya Rp      (10.000,00) Rp      (15.000,00) Rp         (35.000,00)

TOTAL ARUS KAS OPERASI Rp   (780.800,00) Rp        36.900,00 Rp  1.325.700,00 Rp     1.329.200,00 

Arus Kas Investasi

Pengeluaran Survei dan Pengembangan Rp        (5.000,00) Rp                       -   Rp                       -   Rp                          -   

Pembelian asset tetap Rp   (599.150,00) Rp                       -   Rp                       -   Rp                          -   

Pembayaran Daftar Merk dagang Rp                       -   Rp   (650.000,00) Rp                       -   Rp                          -   

TOTAL ARUS KAS INVESTASI Rp   (604.150,00) Rp   (650.000,00) Rp                       -   Rp                          -   

Arus kas Pendanaan

Pemberian modal oleh DIKTI Rp  8.625.000,00 Rp                       -   Rp                       -   Rp                          -   

TOTAL ARUS KAS PENDANAAN Rp  8.625.000,00 Rp                       -   Rp                       -   Rp                          -   

Kas awal Rp                       -   Rp  6.304.550,00 Rp  5.797.350,00 Rp     8.273.550,00 

Perubahan Kas Rp  6.304.550,00 Rp   (507.200,00) Rp  2.476.200,00 Rp     3.234.800,00 

Kas Akhir Rp  6.304.550,00 Rp  5.797.350,00 Rp  8.273.550,00 Rp   11.508.350,00 
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Lampiran 3

Cash Flow

LAPORAN LABA RUGI
BIOMASTIC

untuk periode bulanan Maret - Juni 2014

Maret April Mei Juni 
Penjualan Rp                     -   Rp    650.000,00 Rp  1.150.000,00 Rp  1.550.000,00 
HPP Rp                     -   Rp    310.900,00 Rp      530.500,00 Rp      731.100,00 

LABA KOTOR Rp                     -   
Rp    

960.900,00 Rp  1.680.500,00 Rp  2.281.100,00 

Beban operasi
Beban sewa Rp (750.000,00) Rp (250.000,00) Rp   (250.000,00) Rp   (250.000,00)

beban transportasi
Rp      

(5.000,00)
Rp    

(35.000,00)
Rp      

(45.000,00)
Rp      

(15.000,00)

Beban lain-lain Rp                     -   
Rp    

(10.000,00)
Rp      

(15.000,00)
Rp      

(35.000,00)
total beban operasi Rp (755.000,00) Rp (295.000,00) Rp   (310.000,00) Rp   (300.000,00)

Beban administrasi dan promosi

Fotokopi Rp                     -   Rp                     -   Rp                       -   
Rp      

(65.000,00)
Pembelian 
perlengkapan Rp (147.500,00) Rp                     -   Rp                       -   Rp                       -   
Pembelian buku-
buku

Rp    
(33.000,00) Rp                     -   Rp                       -   Rp                       -   

Cetak X-banner Rp                     -   Rp   (110.000,00) Rp                       -   
Brosur Rp                     -   Rp (110.000,00) Rp   (110.000,00) Rp                       -   

Internet Rp                     -   Rp                     -   Rp                       -   
Rp      

(10.500,00)
Pendaftaran stand 
bazar Rp                     -   Rp (450.000,00) Rp                       -   Rp                       -   
total beban adm & 
adv Rp (180.500,00) Rp (560.000,00) Rp   (220.000,00)

Rp      
(75.500,00)

TOTAL BEBAN Rp (935.500,00) Rp (855.000,00) Rp   (530.000,00) Rp   (375.500,00)

LABA BERSIH Rp (935.500,00)
Rp    

105.900,00 Rp  1.150.500,00 Rp  1.905.600,00 



Lampiran 4

Hasil Pengujian di Laboratorium Bakteriologi
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Lampiran 5

Hasil Pengujian Lapang

Pengujian dengan CMT (California Mastitis Test)
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Lampiran 6

Surat Kerjasama Mitra
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Lampiran 7

Surat keterangan Join CV.BIO APPLY
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Lampiran 8

Surat keteranagn pendaftaran MERK DAGANG
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Lampiran 9
Dokumentasi Kegiatan 

                   Rapat Internal        Pendaftaran merk dagang

                  Proses Ekstraksi                  Proses Maserasi

               Proses Formulasi
            Bazar PENAS XIV

         Penjualan produk Kerjasama dg UD.Sumber Makmur
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Lampiran 12

Foto Produk

Lampiran 13
Desain Media Promosi

          X-Banner                                              BROSUR                        

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears,  
you may have to delete the image and then insert it again.
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Lampiran 14

Publikasi Media Massa

Website Kementerian Riset dan Teknologi RI

Website OKEZONE.COM
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Website Prasetya UB

Website Teknologi Indonesia.com
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Website Duniasapi.com
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