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ABSTRAK 
 

Manfaat  aromaterapi  sudah  banyak  diketahui  oleh  sebagian  masyarakat 

seperti membantu memberikan penyegaran dan relaksasi, meningkatkan stamina 

tubuh,  meningktkan  semgat,  mengurangi  tekanan  jiwa,  dan  lain-lain.  Agar 

manfaat  aromaterapi  ini  dapat  dirasakan  oleh  banyak  orang  maka  dibuatlah 

inovasi  baru  pemanfaatan  aromaterapi  yang  mudah  digunakan  kapan  saja  dan 

dimana  saja  yaitu  pulpen  aromaterapi.  Pulpen  aromaterpi  ini  diberikan  nama 

dagang  Extic  Pen.  Aromaterapi  yang  asalnya  berbentuk  cair  dibuat  menjadi 

berbentuk gel agar mudah dimasukkan ke dalam pulpen. Extic pen hadir dengan 

berbagai macam design unik yang disukai konsumen. Kegiatan pemasaran yang 

telah dilakukan selama kurang lebih empat bulan ini sudah membuat extic pen 

dikenal di masyarakat luas seperti di kampus IPB Dramaga, masyarakat daerah 

Dramaga, hingga ke masyarakat di Jakarta. 
 

Kata kunci: Pulpen, aromaterapi, manfaat



 
 
 

  
 

  
 

KATA PENGANTAR 
 

Program kreatifitas mahasiswa (PKM) semakin dirasakan manfaatnya dan 

telah membudaya khususnya bagi mahasiswa IPB. Mengingat berbagai macam 

keuntungan  yang  dapat  kita  rasakan  dengan  mengikuti  program  kreatifitas 

mahasiswa, membuat kami terpanggil untuk menjadi salah satu kelompok yang 

diberi kesempatan mengukir prestasi didalamnya. 

Melalui program ini, kami yang terdiri dari empat mahasiswa Departemen 

Agribisnis   dan   satu   mahasiswa   Departemen   Komunikasi   Pengembangan 

Masyarakat  akhirnya  mampu  menyelesaikan  sebuah  karya  inovatif  di  bidang 

PKM  kewirausahaan,  yaitu Exotic Aromatic Pen.  Pulpen  aromaterapi  ini  akan 

sangat bermanfaat bagi masyarakat baik sebagai alat tulis maupun sebagai aroma 

penenang dari wangi aromaterapinya. 

Produk  yang  telah  kami  cita-citakan  dapat  muncul  dimasyarakat  tidak 

pernah luput dari kerja keras kelima tim PKM berserta bantuan seorang dosen 

pembimbing   yang   selalu   memberikan   ilmu   pengetahuan,   pengalaman   dan 

semangat untuk kemajuan serta kesuksesan PKMK Exotic Aromatic Pen, yaitu 

Bapak Arif Karyadi Uswandi, SP selaku dosen pembimbing dan Dr. Ir. Nunung 

Kusnadi, MS selaku Ketua Departemen Agribisnis. 

Kesempurnaan dari sebuah karya dapat tercapai jika karya tersebut telah 

mendapat  masukan-masukan  yang  membangun  dari  berbagai  pihak.  Sehingga, 

saran  serta  kritik  selalu  kami  nantikan  untuk  kemajuan,  perkembangan  dan 

kesuksesan  produk  pulpen  Exotic  Aromatc  Pen  menjadi  pulpen  yang  dapat 

diterima oleh semua kalangan masyarakat. 

. 
 
 
 

Bogor, 3 Juni 2010 

 
 
 

Tim PKMK Exotic Aromatic Pen



 
 
 

  
 

  
 

LATAR BELAKANG MASALAH 
 

Aromaterapi ialah istilah generik bagi salah satu jenis pengobatan alternatif 

yang mengunakan bahan cairan tanaman yang mudah menguap, dikenal sebagai 

minyak esensial, dan senyawa aromatik lainnya dari tumbuhan yang bertujuan 

untuk   mempengaruhi   suasana   hati   atau   kesehatan   seseorang   yang   sering 

digabungkan dengan praktek pengobatan alternative 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Aromaterapi ). 
Sifat  unik  dari  aromaterapi  yang  mudah  larut  dalam  lemak  dan  minyak 

membuat senyawa aromatik dapat dengan mudah terserap ke dalam kulit sehingga 

meningkatkan aliran darah, mencegah timbulnya berbagai penyakit karena bersifat 

anti bakteri, menetralisir ketegangan, mengurangi sress dan memberi kenyamanan 

(http://www.ciptapangan.com).  Manfaat  aromaterapi  tersebut  dapat  dirasakan 

melalui aroma minyak esensial yang terhirup sehingga menormalisasi 

metabolisme  dan  pernafasan  seluler,  meningkatkan  vitalitas  dan  membantu 

pembakaran  produk  lemak  yang  berlebihan,  melembapkan  dan  meningkatkan 

kandungan oksigen serta menghilangkan racun pada kulit, membantu mengatur 

keseimbangan  tubuh  dan  menstimulasi  proses  terapi.  Aromaterapi  juga  dapat 

meningkatkan   semangat   sehingga   dikenal   dapat   mengurangi   tekanan   jiwa, 

frustasi, kesedihan, hysteria, kegelisahan, kesulitan tidur dan bahkan ingatan yang 

lemah. Sehingga manfaat dari aromaterapi ini dapat dirasakan dari segi medis 

maupun psikis (http://udarasehat.blogspot.com/2008/03/manfaat-aromaterapi). 

Oleh karena itu, aromaterapi banyak dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan 

ataupun   tempat-tempat   kesehatan   yang   menyediakan   produk-produk   yang 

memiliki khasiat sebagai aromaterapi. Seperti halnya Martha Tilaar Group yang 

mengetahui khasiat aromaterapi tersebut dan memanfaatkannya dengan 

menyediakan produk-produk kecantikan dan kesehatan dengan bahan dasar buah, 

bunga dan tumbuhan apa saja yang dapat digunakan dalam aromaterapi beserta 

khasiatnya (http://www.marthatilaar.com/tips2.html). 

Produk-produk aromaterapi tersebut menjadi sangat popular di masyarakat 

dengan  keistimewaan  khasiat  yang  dikandungnya.  Produk  aromaterapi  yang 

dipasarkan saat ini masih terhitung mahal sehingga cenderung dipasarkan untuk 

kalangan  menengah  ke  atas.  hal  ini  sangat  disayangkan  karena  tidak  hanya 

kalangan menengah ke atas saja yang membutuhkan aromaterapi. Namun karena 

keterbatasan kemampuan untuk membeli produk-produk yang memiliki khasiat 

aromaterapi tidak semua orang dapat menikmatinya. 

Salah satu kalangan yang juga rentan dalam menghadapi gejala stress adalah 

mahasiswa. Kebanyakan mahasiswa ketika mengikuti perkuliahan sering diikuti 

oleh perasaaan stress. Stress seringkali timbul sehingga menyebabkan mahasiswa 

tidak dapat mengikuti perkuliahan secara efektif. Gejala stress muncul akibat dari 

ketidak harmonisan pemenuhan keinginan dan kemampuan untuk 

menghadapinya. Stress pada mahasiswa seringkali muncul akibat adanya tekanan 

yang mereka hadapi dan mereka tidak sanggup menghadapi tekanan tersebut atau 

bisa juga muncul akibat rutinitas yang menjemukan dan salah satu cara untuk 

menghilangkan stress adalah dengan cara menggunakan aromaterapi. 

Selama  ini  pemanfaatan  aromaterapi  untuk  terapi  stress  belum  optimal 

khususnya untuk kalangan mahasiswa. Oleh karena itu, munculah sebuah gagasan 

dari  kami  untuk  membuat  sebuah  media  yang  dapat  dijadikan  sebagai  alat



 
 
 

  
 

  
 

aromaterapi bagi mahasiswa. Sebelumnya telah ada media tersebut yang dijadikan 

sebagai alat aromaterapi yaitu pin. Pin memang merupakan suatu aksesoris yang 

biasa digunakan oleh para mahasiswa sebagai pelengkap pakaian kemudian diberi 

nilai tambah dengan penambahan unsur aromaterapi didalamnya. Sehingga minat 

mahasiswa menjadi meningkat dengan adanya pin yang beraromaterapi tersebut. 

Dengan  melihat  peluang  dari  bisnis  pin  beraromaterapi  tersebut  membuat 

kami  berpikir  bahwa  kami  bisa  menyediakan  media  yang  lebih  tepat  untuk 

memberikan  kenyamanan  aromaterapi  pada  mahasiwa,  dengan  media  yang 

mudah,  berguna,  dan  dengan  harga  yang  terjangkau  yaitu  pulpen.  Pulpen 

merupakan alat tulis yang digunakan oleh semua orang tak terkecuali mahasiswa 

karena mahasiwa adalah salah satu civitas akademika yang selalu membutuhkan 

alat  tulis.  Pulpen  akan  semakin  menarik  minat  para  mahasiwa  dengan  adanya 

inovasi penambahan unsur aromaterapi di dalamnya seperti halnya pin. Namun, 

pin  tak  selalu  dipakai  oleh  mahasiswa,  berbeda  dengan  pulpen  yang  selalu 

digunakan.  Sehingga  kami  yakin  pulpen  beraromaterapi  yang  kami  beri  nama 

“Exotic Aromatic Pen” ini, akan terjual di kalangan mahasiswa. 
 

PERUMUSAN MASALAH 

Masalah-masalah  yang  akan  dianalisis  dan  dipecahkan  dalam  program 

kewirausahaan ini dirangkum dalam beberapa hal berikut: 

1. Pemahaman orang terhadap aromaterapi adalah bahan yang mahal 

2. Meningkatnya beban psikologis dalam rutinitas sehari-hari yang 

mengakibatkan  tingginya  kadar stress  di  kalangan  mahasiswa  dan 

masyarakat pada umumnya. 
 

TUJUAN PROGRAM 

Tujuan dari kegiatan PKMK ini adalah : 
1.  Memperkenalkan  pada  masyarakat  kegunaan  aroma  terapi  dalam 

kehidupan sehari-hari 

2. Memberi kemudahan pada masyarakat untuk mendapatkan aroma terapi 

yaitu dengan menggunakan “Exotic Aromatic Pen” ini. 

3. Mengembangkan bisnis berbasis Aroma terapi 
 

LUARAN YANG DIHARAPKAN 

Dalam perencanaan penjualan produk “Exotic Aromatic Pen”, terdapat 

target   luaran   yang   telah   dirancang   sebelumnya.   Target   luaran   tersebut 

diantaranya adalah: 

1.   Produk  “Exotic  Aromatic  Pen”  dapat  dipakai  oleh  semua  kalangan. 

Indikator  keberhasilannya  adalah  terjualnya  produk  ini  kepada  setiap 

kalangan, tidak hanya terbatas pada satu atau dua kalangan saja. 

2.   Produsen  dapat  memproduksi  produk  “Exotic  Aromatic  Pen”  sebanyak 

200 buah per dua minggu. Indikator keberhasilannya adalah tersedianya 

produk ini sebanyak 200 buah per minggunya. 

3.   Memasarkan produk melalui swalayan, toko alat tulis, bazar di kampus 

IPB, dan direct selling. Indikator keberhasilannya adalah produk “Exotic 

Aromatic Pen” dapat dijual di tempat-tempat tersebut. 

4.   Tersampaikannya  informasi  mengenai  produk  “Exotic  Aromatic  Pen” 

kepada  masyarakat  melalui  media  promosi.  Indikator  keberhasilannya



 
 
 

  
 

  
 

adalah adanya media promosi berupa pamflet, brosur, standing banner, dan 

melalui media elektronik seperti Facebook, kaskus, dan lain-lain. 

5.   Masyarakat dapat memilih wangi aromaterapi yang diinginkan. Indikator 

keberhasilannya  adalah  masyarakat  dapat  menentukan  atau  memesan 

sendiri wangi aromaterapi yang diinginkan. 

6.   Tersedia berbagai macam bentuk pulpen. 
 

KEGUNAAN PROGRAM 

a. Manfaat bagi mahasiswa 

 Menumbuhkan dan meningkatkan kreatifitas mahasiswa serta jiwa 

kewirausahaan 

 Media pengembangan serta penerapan ilmu dan teknologi dari 

disiplin ilmu yang telah diperoleh 

 Merangsang mahasiswa untuk berpikir kreatif, inovatif, dan 

dinamis 

 Meningkatkan kerjasama team dalam memasarkan produk pin 

beraromaterapi 

 Mengetahui proses pembuatan pin beraromaterapi 

b. Manfaat bagi perguruan tinggi 

 Meningkatkan   citra   positif   perguruan   tinggi   sebagai   salah   satu 

pencetak generasi perubah yang positif bagi bangsa 

 Menambah khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

dikembangkan oleh perguruan tinggi 

c. Manfaat bagi masyarakat 

 Membuka lapangan pekerjaan baru 

 Menggali potensi aromaterapi menjadi produk yang bermanfaat bagi 

kesehatan 

 Meningkatkan taraf hidup masyarakat 
 

GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 

Produk pulpen aromaterapi ini merupakan perkembangan produk 

beraromaterapi sebelumnya yaitu pin aromaterapi. Kami memilih pulpen sebagai 

perkembangan produk aromaterapi dikarenakan pulpen merupakan salah satu alat 

tulis  yang  banyak  digunakan  oleh  masyarakat  dalam  kehidupan  sehari-harinya 

terutama  untuk  kalangan  mahasiswa.  Perlu  diketahui  bahwa  beberapa  manfaat 

aromaterapi   diantaranya   adalah   dapat   meningkatkan   semangat,   mengurangi 

kelelahan, memurnikan udara, serta meningkatkan mutu udara. Pemberian aroma 

terapi pada pulpen ini diharapkan dapat membuat pengguna menjadi lebih rileks 

dalam   mengerjakan   tugasnya   serta   dapat   meningkatkan   daya   ingat.   Pada 

umumnya  mahasiswa  lebih  cepat  stress  dan  bosan  apabila  dihadapkan  dengan 

berbagai macam tugas serta kuliah yang tidak terlalu diminati. Dengan adanya 

pulpen  aromaterapi  ini  mahasiswa  yang  tadinya  tidak  memiliki  gairah  untuk 

belajar menjadi bersemangat lagi setelah menghirup aromaterapi ini. 

Produk  beraromaterapi  sebelumnya  yaitu  pin  aromaterapi  cukup  laku  di 

pasaran dengan jumlah penjualan sebesar 1.653 buah pin dalam waktu tiga bulan 

(Laporan terakhir PKMK Pin Aromaterapi 2009). Oleh karena itu dilakukanlah



 
 
 

  
 

  
 

perekembangan terhadap produk beraromaterapi yaitu berupa pulpen aromaterapi. 

Melihat besarnya respon konsumen terhadap produk pin aromaterapi, kami yakin 

bahwa  produk  pulpen  aromaterapi  paling  tidak  akan  menyamai  sukses  pin 

aromaterapi  di  pasaran  bahkan  bisa  melebihi   suksesnya.  Hal  ini  dikarenakan 

sasaran  pasar  kami  yaitu  mahasiswa  membutuhkan  pulpen  dalam  kehidupan 

sehari-harinya. Selain itu juga pulpen dibutuhkan baik oleh wanita maupun pria 

sehingga setiap mahasiswa dapat merasakan manfaat aromaterapi. 
 
METODE PENDEKATAN 

Analisis Produksi 

a.   Lokasi produksi 

Lokasi  yang  digunakan  untuk  memproduksi  “Exotic  Aromatic 

Pen” adalah rumah kontrakan salah satu anggota tim dan rumah kontrakan 

mitra kerja di daerah Babakan Tengah IPB Dramaga Bogor. 

b.   Perencanaan Produksi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Proses Produksi 

Pembuatan gel aromaterapi 
 

Keragenan Air 

 
 
 
 

Dicampur dengan perbandingan 95:5 
 
 

Direbus hingga suhu 40o – 50o C 

 
 

Campurkan parfume aromaterapi dan terus diaduk 

 
 

Gel karagenan beraromaterapi 
 

 

Gambar 1. Diagram alir pembuatan gel aromaterapi

Bahan Alat dan Mesin Produksi 

          Agar keragenan 

          ParfumeAromaterapi 

          Air 

          Pulpen 

          Stiker merk pulpen 

          Kain kasa 

 Timbangan 

 Gelas ukur 

 Printer 

 Pipet tetes 

 Cetakan 

 Pengaduk 

 Kompor 

 Pengukur suhu 

 



 
 
 

  
 

  
 

Pembuatan Stiker Merk 

Pembuatan design stiker merk 

 
 

Print design stiker merk dengan kertas stiker 

 

Pembuatan Pulpen aromaterapi 
 

Rangkai bahan pembuatan pulpen menjadi pulpen siap pakai 
 
 

Masukkan gel aromaterapi yang telah dibungkus kain kasa kedalam ruangan 

tempat aromaterapi yang ada dibagian pulpen 
 
 

Tempelkan stiker merk pulpen di tabung luar pulpen 
 
 

Pulpen aromaterapi 
 

Gambar 2. Diagram alir pembuatan pulpen aromaterapi 

c. Kapasitas produksi 

Produksi pulpen rutin dilakukan setiap dua minggu sekali dengan 

kapasitas   produksi   200   buah   pulpen   aromaterapi.   Produk   pulpen 

beraromaterapi  dujual  seharga  Rp.  5.000  dengan  analisis  keuntungan 

terlampir. 
 

PELAKSANAAN PROGRAM 

A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Kegiatan  ini  telah  dilaksanakan  selama  empat  bulan.  Adapun 

waktu dan tempat kegiatan tersebut tercantum dalam tabel berikut:

Rencana 

Bulan 
Februari 

Bulan 
Maret 

Bulan 
April Bulan Mei 

Tempat 

Pelaksanaan 

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

Uji         pembuatan 

produk 

             Rumah 
kontrakan 
tim PKMK 

   

Pengadaan         alat 
dan bahan 

                Pasar    Anyar 
Bogor 

Pembuatan 

publikasi            dan 
promosi 

                Fotokopi 
kampus, 
Percetakan 
Akar 
Printing 

Produksi                 
Rumah 
kontrakan 

 



 
 
 

  
 

  
 

tim PKMK 

Kerjasama Kondisional 

dengan pihak lain 

Kampus, 

Penjualan Produk pasar, rumah 

Evaluasi Bulanan Kampus 

Laporan   Evaluasi 

PKMK 
 

B. Pelaksanaan 

Uraian Pelaksanaan Program Lebih Lanjut : 
a. Uji Pembuatan Produk 

Kegiatan  yang  dilaksanakan  dalam  tahap  ini  yaitu  melakukan  uji  coba 

pembuatan produk yang sesuai dengan keinginan konsumen dengan biaya 

paling rendah. Uji pembuatan produk ini menggunakan berbagai macam 

bentuk pulpen yang memenuhi kriteria untuk dijadikan pulpen 

aromaterapi. Jenis pulpen yang kami gunakan untuk melakukan uji coba 

yaitu  pulpen  gendang,  pulpen  bambu,  pulpen  odol,  dan  aneka  macam 

bentuk  pulpen  berbentuk  kartun.  Dari  berbagai  bentuk  pulpen  tersebut, 

bentuk pulpen yang cocok untuk casing pulpen aromaterapi adalah pulpen 

odol, karena pulpen tersebut mudah dimasukkan gel aromaterapi dan juga 

desain gambar yang tersedia beraneka ragam untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen. 

Selain bentuk pulpen, kami juga melakukkan uji coba pembuatan 

merk  pulpen  yang  paling  menarik  dengan  biaya  paling  murah.  Pada 

awalnya kami menggunakan merk pulpen yang diprint pada kertas stiker. 

Namun  kertas  stiker  tidak  bisa  menempel  sempurna  di  pulpen  odol, 

sehingga kami memesan merk pulpen kepada mitra kerja lain. 

b. Pengadaan alat dan bahan 

Sampai saat ini alat yang telah kami miliki adalah kompor, printer, 

timbangan, pipet tetes, panci, sendok, termometer, gelas ukur dan cartridge 

untuk printer. Sedangkan bahan yang telah kami beli antara lain kain kaca, 

pulpen odol dengan aneka desain, aromaterapi dengan berbagai macam 

rasa, dan agar keragenan. 

c. Pembuatan publikasi dan promosi 
Publikasi yang telah kami buat adalah pembuatan iklan di koran kampus 

IPB,  media  bisnis  kita,  mengikuti  bazar  mahasiswa  selama  dua  kali  dikoridor 
FEMA, bazar seminar nasional di Auditorium Abdul Muis Nasution, bazar PKM 
di  koridor  dan  promosi  secara  langsung  kepada  rekan,  saudara  serta  dosen.  Alat 
promosi   yang   kami   gunakan  yaitu   banner,   facebook,   dan   pamflet.   Selain   itu 
promosi atau penjualan produk akan dilakukan di tempat-tempat berikut: 
1.  Bekerja  sama  dengan toko-toko  di  lingkup  kampus,  seperti  di  toko  LSI,  dan 
toko al Hurriyah. 
2.  Menjalin  kerja  sama  dengan  distributor  di  wilayah  Jakarta  dan  Bogor  dengan 
jangkauan toko-toko suvenir di wilayah bogor dan Jakarta. Melakukan 
kesepakatan  untuk  melakukan  berbagai  kegiatan  bazar  sebagai  promosi.  Salah 
satunya adalah Bazar di UNJ pada tanggal 17 mei 2010. 

d. Produksi 



 
 
 

  
 

  
 

Kami   telah   melakukan   produksi   selama   lima   kali   dan   menghasilkan 
pulpen aromaterapi yang siap dipasarkan. 

e. Kerjasama dengan Pihak Lain 
Kegiatan pencarian kerjasama dengan pihak lain terus dijalankan sebagai 

cara untuk memperluas pasar produk extic pen. Kita telah membangun kerjasama 
dengan  berbagai  distributor  seperti  di  toko  LSI,  toko  Al-Hurriyah,  distributor 
yang telah menjangkau toko-toko souvenir di Bogor dan Jakarta. Pengembangan 
kerjasama yang ingin dilakukan adalah dengan pihak pengrajin mainan sehingga 
produsen dapat memesan sendiri bentuk pulpen yang diinginkan. 

f. Penjualan Produk 
Produk  pulpen  aromaterapi  yang  telah  kami  pasarkan  sampai  saat  ini 

adalah  pulpen  aromaterapi  yang  berbentuk  odol  dengan  beraneka  macam  desain 
kartun seperti Ben10, princess, winny the pooh, car, Hello Kitty, transformer, dan 
lain-lain. 

g. Evaluasi Bulanan 

Meliputi  pengecekan  kembali  kegiatan  yang  telah  dilakukan, 

apakah sesuai dengan rencana awal atau menyimpang. Untuk itu, kami 

melakukan beberapa kali konsultasi kepada dosen pembimbing dan rapat 

evaluasi dengan tim PKM. 

h. Laporan Evaluasi PKMK 

Merupakan kegiatan pelaporan yang harus kami lakukan selama 

tiga  kali.  Laporan  pertama  merupakan  pelaporan  kepada  departemen 

Agribisnis,   dimana   ketua   kelompok   kami   merupakan   mahasiswa 

Departemen Agribisnis. Laporan kedua kepada IPB dan laporan terakhir 

berupa laporan kepada DIKTI. 

D. Rancangan dan Realisasi Biaya 

Perencanaan pengeluaran hingga Bulan Mei 2010

Penerimaan dana DIKTI 5.000.000 

Pengeluaran  

-Investasi 1.540.000 

- Biaya operasional  

a. Biaya administrasi 64.000 

b. Biaya bahan baku 1.331.800 

c.  Biaya Promosi 500.200 

Total pengeluaran 3.436.000 

Saldo 1.564.000 

 



 
 
 

  
 

  
 

Perencanaan pengeluaran hingga Bulan  Agustus 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel cashflow dapat dilihat di lampiran. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Ketercapaian Target Luaran

No Targetan Realisasi/Capaian Rencana yang akan 

datang 

1 Produk Extic Pen 

dapat dipakai oleh 

semua kalangan. 

Sebagian besar konsumen 

adalah kalangan mahasiswa 

dan sebagian kecil lagi 

adalah siswa SMA, guru, dan 

siswa SD. 

Di pasarkan kepada 

masyarakat untuk 

souvenir. 

2 Produsen dapat 

memproduksi 

Extic Pen 

sebanyak 200 

buah per dua 

minggu. 

Belum konsisten untuk 

memproduksi sebanyak 200 

buah per dua minggu, masih 

disesuaikan dengan 

permintaan dan ketersediaan 

waktu dari produsen. 

Mempekerjakan 

orang untuk dapat 

menghandle masalah 

produksi. 

3 Memasarkan 

produk melalui 

swalayan, toko 

alat tulis, bazaar di 

kampus IPB, dan 

direct selling. 

Baru dapat dipasarkan pada 

bazaar yang diselenggarakan 

oleh mahasiswa IPB dan 

direct selling. 

Dapat bekerjasama 

dengan pihak IPB 

untuk dapat 

mempermudah 

mendapatkan 

perijinan untuk 

menaruh barang di 

swalayan atau toko 

alat tulis. 

4 Tersampaikannya 

informasi 

mengenai produk 

Extic pen kepada 

masyarakat 

melalui media 

promosi 

Baru membuar brosur, 

leaflet, media cetak (koran 

kampus) dan iklan di 

facebook. 

Membuat standing 

banner, promosi 

melalui media 

elektronik (radio) dan 

cetak, kontes 

penjualan, dan paket 

harga. 

5 Masyarakat dapat 

memilih wangi 

aromaterapi yang 

Saat ini produsen telah 

menyediakan berbagai aroma 

dan konsumen hanya dapat 

Produsen menerima 

pesanan aroma yang 

diinginkan oleh 

 

Penerimaan Dana DIKTI 5.000.000 

Pengeluaran  

-Investasi 1.540.000 

- Biaya operasional  

a. Biaya administrasi 64.000 

b. Biaya bahan baku 2.115.800 

c.  Biaya Promosi 1.280.200 

Total pengeluaran 5.000.000 

Saldo 0 

 



 
 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Permasalahan dan Penyelesaiaannya 

1. Hambatan Teknis: 

a.   Penentuan pulpen yang digunakan sebagai Extic Pen: Tidak ada hambatan 

dalam pembuatan gel aromaterapi hanya saja cukup sulit mencari pulpen 

yang  cocok  dan  dapat  digunakan  untuk  Extic  Pen.  Sebelumnya,  kami 

memiliki banyak alternatif bentuk pulpen, namun yang menjadi masalah 

adalah tempat menaruh gel aroma terapi tersebut agar terlihat apik. Selain 

itu,  tertera  merek  dalam  beberapa  pulpen  alternatif  tersebut.  Sehingga 

hanya dua pulpen yang dapat kami gunakan yaitu yang tidak ada tulisan 

mereknya dan yang memiliki ruang yang memungkinkan untuk menaruh 

gel  aroma  terapi.  Lalu  kami  mencoba  bentuk  pulpen  baru  yang  dapat 

dipesan dan terbuat dari bambu yang terukir batik dengan maksud untuk 

lebih mencirikan kekhasan Indonesia . Namun pulpen tersebut tidak dapat 

kami  pakai  karena  aroma  bambu  nya  tidak  dapat  hilang  meski  sudah 

dijemur  berhari-hari  yang  menyebabkan  bau  aromaterapinya  pun  jadi 

tercampur. 

b.   Pembuatan  stiker  :  Ketika  Extic  Pen  mulai  di  pasarkan  ternyata  stiker 

merek Extic Pen banyak yang terlepas dikarenakan bentuk pulpen yang 

tidak datar. Sehingga kami tidak memasarkannya lagi dan mencari kertas 

stiker  yang  lebih  erat,  Namun  masih  tetap  dapat  terlepas.  Lalu  kami 

mencoba mencoba cara lain yaitu dengan menyablonnya tetapi tidak ada 

tempat sablon yang bisa dikarenakan bentuk pulpen yang tidak datar dan 

sulit untuk disablon. Selama beberapa waktu kami sempat terhenti karena 

hal tersebut dan kami berinisiatif untuk memperkecil logo kami sehingga 

memungkinkan  untuk  tertempel  erat  dan  tidak  terlepas  karena  lekukan 

pulpen. 

2. Hambatan Pemasaran : 
Karena hambatan teknis di atas maka kami sangat terhambat dalam hal 

pemasaran.   Pulpen   baru   dapat   dipasarkan   kembali   setelah kekurangan- 

kekurangannya kami perbaiki. Setelah beberapa kali trial and eror atau terdapat 

kekurangannya, kami baru dapat membuat Extic Pen yang terkemas dengan rapi 

dan stikernya pun tidak terlepas lagi yaitu pertengahan Maret kemarin sehingga 

kami belum melakukan pemasaran ke tempat-tempat lainnya  sesuai dengan yang 

direncanakan   di   awal.   Hambatan   lainnya   adalah   persepsi   pembeli   yang 

menganggap Extic Pen ini sama dengan pulpen wangi dari cina yang dulu sempat 

beredar.  Selain  itu,  pembeli  juga  merasa  pulpen  ini  sangat  mahal  sebesar 

Rp.5000/pulpen padahal biaya produksi per pulpen adalah Rp.4.000.

 diinginkan. memilih aroma yang 

disediakan saja oleh 

produsen. 

konsumen jika dalam 

jumlah yang banyak. 

6. Menyediakan 

berbagai bentuk 

pulpen 

Hanya menjual satu bentuk 

pulpen. 

Menjalin kerjasama 

dengan pengrajin 

pulpen untuk 

mendesain pulpen 

buatan sendiri. 

 



 
 
 

  
 

  
 
 

3. Hambatan Organisasi : 

Hambatan   yang   paling   utama   adalah   pada   sumberdaya   anggota. 

Sebenarnya seluruh anggota masih menjalankan kegitan ini hanya saja hambatan 

yang sangat terasa saat semuanya mulai sibuk di organisasi masing-masing dan 

kurangnya komitmen untuk memprioritaskan PKMK ini. 
 
 
 
 
 

KESIMPULAN 

Program kreatifitas mahasiswa bidang kewirausahaan telah memberikan 

banyak   manfaat   terutama   dalam   pembelajaran   bagaimana   menjadi   seorang 

wirausaha sejak dini, mulai dari mahasiswa yang tidak hanya mengerjakan tugas 

kuliah,  namun  juga  tetap  harus  bisa  membagi  waktu  dalam  hal  lain,  yaitu 

meluangkan waktu untuk mengerjakan PKMK  Exotic Aromatic Pen ini. Produk 

pulpen  yang  kami  nantikan  bentuknya  akhirnya  terwujud  dengan  adanya  dana 

bantuan dari DIKTI diberikan kepada kami sehingga kami mampu 

memperkenalkan kegunaan aromaterapi kepada masyarakat yang umumnya belum 

mengetahui, melalui media pulpen. Dengan pulpen ini, masyarakat relatif mudah 

dan murah dalam menggunakan aromaterapi karena produk pulpen aromaterapi 

memang didesain untuk media praktis penggunaan aromaterapi. Exotic Aromatic 

Pen  merupakan  produk  inovasi  baru  yang  memberikan  pelayanan  aromaterapi 

dalam media  pulpen.  Produk  ini  memiliki  prospek  yang  sangat  baik  untuk  ke 

depannya,  karena  peluang  masyarakat  dalam  penggunaan  pulpen  akan  terus 

digunakan. Selain itu, penyampaian infomasi tentang manfaat aromaterapi pun 

tersampaikan  kepada  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  produk-produk  lain  dari 

aromaterapi masih terbuka lebar untuk dikembangkan dalam menciptakan peluang 

bisnis untuk masyarakat. 
 

SARAN 

Program  Kreatifitas  Mahasiswa  Bidang  Kewirausahaan  yang  diberikan 

oleh DIKTI sudah sangat baik untuk merangsang minat dan kreativitas mahasiswa 

dalam mengembangkan ide-idenya, khususnya dalam ide bisnis untuk 

kewirausahaan. Namun, dalam perkembangannya, diharapkan DIKTI memberikan 

wadah bagi para penerima dana DIKTI tersebut untuk melanjutkan programnya 

walaupun kegiatan PIMNAS telah berakhir.



 
 
 

  
 

  
 

LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Macam-macam design Pulpen Aromaterapi



 
 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Bazar BEM KM IPB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Logo Extic Pen Gambar 4. Leaflet Extic Pen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Iklan Pulpen Aromaterapi di majalah Bisnis Kita dan Koran Kampus 

IPB



 
 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6. Bagan pembuatan Pulpen Aromaterapi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Gambar 7. Banner Promosi Extic Pen



 
 
 

  
 

  
 

Cashflow Extic Pen Januari – Agustus 2010

Bulan (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 

PENERIMAAN         

Dana DIKTI 1000000  2500000 1500000     

Penjualan Pulpen 0 0 150000 186000 300000 300000 500000 500000 

         

TOTAL PENERIMAAN 1000000 0 2650000 1686000 300000 300000 500000 500000 

         

PENGELUARAN         

Biaya Variabel         

a.      Biaya bahan baku         

Pulpen Gendang 100000        

Aromaterapi  42000 12000 72000 72000    

parfum Apel  16000       

Pulpen Bambu  190000       

Pulpen Odol  65000 180000 240000 240000 240000 480000  

Kertas Stiker  2000       

Plastik dan Pita Emas   17000  17000  17000 17000 

Biaya transportasi   8000      

Kertas HVS   3800      

Kertas Foto   20000      



 
 
 

  
 

 

Kertas Vynil   5000      

Stiker Logo   30000   30000   

Total Biaya Bahan Baku 100000 315000 275800 312000 329000 270000 497000 17000 

b.      Biaya Promosi         

Biaya Pendaftaran Bazar    65000 65200 50000 50000 50000 

Biaya Pemasangan Iklan     330000   330000 

Standing Banner     40000    

Pembuatan Poster        300000 

Total Biaya Promosi 0 0 0 65000 435200 50000 50000 680000 

c.   Biaya Administrasi         

Biaya Pembuatan proposal    27000 25000    

CD    6000 6000    

Total Biaya Administrasi 0 0 0 33000 31000 0 0 0 

Biaya Investasi         

Biaya Pendahuluan 60000 15000       

Gelas kaca 37000        

termometer 80000        

karagenan 60000        

gelas ukur 20000        

pipet Tetes 10000        

Printer 700000        

Kompor Gas 90000        



 
 
 

  
 

 

Kain Kassa 3000        

Sendok 5000        

Cetakan 20000        

Panci 25000        

Timbangan 180000        

Cartridge 160000        

Isi Ulang tinta     50000    

Rak    25000     

Total Investasi 1450000 15000 0 25000 50000 0 0 0 

Total Pengeluaran 1550000 330000 275800 435000 845200 320000 547000 697000 

         

Saldo (550000) (330000) (2374200) 1251000 (545200) (20000) (47000) (197000) 



 
 
 

  
 

  


