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ABSTRAK ( Tidak lebih dari 250 kata) 
 

Perkembangan kesukaan masyarakat terhadap minuman ringan sedang marak. Hal ini 

merupakan  peluang  bisnis  yang  menjanjikan,  akan  tetapi  sebagian  besar  bisnis  minuman 

terpusat pada jenis teh saja. Bir pletok diangkat sebagai minuman kesehatan alternatif yang 

menjanjikan dilihat dari prospek pasar, brand image kuat, rasa yang unik, dan jumlah pesaing 

yang  rendah.  Dibuat  dari  aneka  rempah-rempah  khas  Indonesia  yakni  jahe,  kayu  manis, 

cengkeh, biji pala, pandan, kayu secang, serai, dan gula merah juga gula pasir, menjadikan bir 

pletok minuman yang kaya manfaat untuk kesehatan, baik sebagai penghangat badan, sumber 

antioksidan,  memperlancar  sistem  pencernaan,  pelega  tenggorokan,  dan  beragam  manfaat 

lainnya.  Hasil  penjualan  selama  kurang  lebih  3  bulan  dengan  waktu  efektif  14  hari 

menghasilkan laba Rp 389.742,00 dengan omzet mencapai hampir Rp 2.041.000,00. Luaran 

yang diharapkan secara umum sudah tercapai dengan cukup baik, meskipun terdapat beberapa 

kendala  yang  tetap  dapat  diatasi  seperti  kurang  kompaknya  tim,  jadwal  produksi  dan 

pemasaran yang sering bentrok dengan jadwal akademik tim. 
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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikamt-Nya sehingga kami 

dapat  menyusun  laporan  akhir  Pogram  Kreativitas  Mahasiswa  bidang  Kewirausahaan  tahun 

2010. Laporan ini kami susun setelah melaksanakan program tersebut selama kurang lebih enam 

bulan. Memang pada pelaksanaannya ada beberapa kendala yang kami hadapi, tetapi semoga itu 

semua bisa menjadi cambuk agar kami tetap berusaha yang lebih baik lagi setelah ini. Terima 

kasih kami ucapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu pelaksanaan program ini. Semoga 

program ini tidak tehenti sampai disini. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan 

agar ke depannya kami bisa lebih  baik lagi. 


