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I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar ke
empat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Berdasarkan data dari
Sensus Penduduk 2010 Badan Pusat Statistik Nasional, jumlah penduduk
Indonesia mencapai 237.641.326 orang. Berdasarkan jumlah penduduk yang
besar, maka kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap alat transportasi juga
sangat besar. Alat transportasi ini dibutuhkan untuk berpindah dari satu tempat ke
tempat lain baik di dalam maupun ke luar negara Indonesia.

Kendaraan umum adalah salah satu alat transportasi yang banyak
digunakan oleh masyarakat Indonesia disamping kendaraan pribadi. Berdasarkan
data dari Organda (Organisasi Pengusaha Angkutan Darat ) Indonesia  tahun
2012, total kendaraan umum yang tercatat sebanyak lima juta unit. Sebagian
besar penduduk Indonesia bergantung kepada angkutan umum dalam menjalankan
aktivitas sehari-hari, terutama bagi mereka yang hidup di kota besar. Namun,
kebutuhan yang tinggi tersebut tidak diimbangi dengan pelayanan yang memadai
dan kelayakan kendaraan bagi para pengguna kendaraan umum. Organda
mengidentifikasi sekitar 58 persen  dari total kendaraan umum di seluruh
Indonesia berusia 30-40 tahun.

Jumlah kendaraan umum yang semakin banyak dan tidak layak pakai
dapat menyebabkan kemacetan arus lalu lintas yang berakibat pada peningkatan
polusi terutama di kota-kota besar. Tingkat kemacetan yang semakin parah dapat
menyebabkan pengguna kendaraan umum merasa stres karena lingkungan yang
semakin kacau. Rasa stres yang meningkat ini dapat mengurangi produktivitas
kerja mereka. Sedangkan polusi yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor dapat
meningkatkan resiko terkena penyakit pernapasan pada pengguna kendaraan
umum. Ada berbagai cara yang dilakukan oleh pengguna kendaraan umum untuk
mengurangi resiko-resiko tersebut, diantaranya dengan menggunakan masker kain
untuk menutup hidung dan mulut agar tidak menghirup udara yang berpolusi serta
adapula yang menggunakan aroma terapi untuk menyegarkan pikiran dan
mengurangi rasa stres.

Masker kain umumnya berfungsi sebagai pelindung saluran pernapasan
dari berbagai polusi maupun zat-zat berbahaya. Masker ini biasa digunakan oleh
masyarakat umum saat berkendara maupun oleh laboran saat melakukan
penelitian di laboratorium. Para ahli medis juga biasa menggunakan masker kain
ketika bekerja.

Aromaterapi dikenal sebagai salah satu cara terapi kesehatan yang aman
dan nyaman dengan menggunakan minyak esensial (sari pati) hasil ekstraksi
bunga, daun, buah, dan bagian lain tumbuhan. Banyak produk aroma terapi yang
populer di masyarakat. Sifat unik dari aromaterapi yang mudah larut dalam lemak
dan minyak membuat senyawa aromatik dapat dengan mudah terserap ke dalam
kulit sehingga dapat meningkatkan aliran darah, mengurangi stres, dan
memberikan kenyamanan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kami membuat produk yang
menggabungkan manfaat antara masker dengan aroma terapi agar penggunaannya
lebih praktis. Nama produk tersebut adalah KEROPHY (masker aroma therapy).
Masker kain dipilih karena melihat begitu banyaknya para pengguna jasa
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kendaraan umum yang menggunakannya untuk menghindari polusi. KEROPHY
juga sangat efektif dijadikan sebagai salah satu produk aromaterapi bagi pengguna
kendaraan umum. Selain dapat mengurangi tingkat stres, produk ini juga memiliki
harga yang terjangkau sehingga dapat digunakan oleh semua lapisan di
masyarakat. Penggunaan aromaterapi pada masker kain ini menjadi daya tarik
tersendiri bagi penggunanya. Penggabungan konsep masker yang unik dan adanya
penambahan aroma terapi membuat para pengguna angkutan umum menjadi lebih
rileks sehingga tingkat stres dapat dikurangi dan produktivitas pekerja dapat
meningkat.
B. Perumusan Masalah

1. Kemacetan lalu lintas yang sering terjadi menyebabkan peningkatan polusi
yang dapat mengganggu sistem pernapasan.

2. Semakin meningkatnya kondisi stres bagi para pengguna kendaraan umum
yang disebabkan oleh kemacetan.

3. Penggunaan masker kain di kalangan pengguna kendaraan umum selama
ini hanya berfungsi untuk menghindari polusi saja tanpa mengurangi
tingkat stres.

C. Tujuan Program
1. Menyediakan alternatif aroma terapi dalam bentuk yang lebih praktis,

ekonomis, dan efisien melalui bisnis KEROPHY (masker aroma therapy).
2. Meminimalisasi tingkat stres bagi pengguna kendaraan umum yang rata-

rata disebabkan oleh kemacetan dan polusi udara.
3. Memberikan efek rileks bagi pengguna kendaraan umum, sehingga mereka

merasa nyaman meskipun tidak menggunakan kendaraan pribadi.
D. Luaran yang Diharapkan

1. Terciptanya masker kain yang memiliki daya saing tinggi dengan konsep
penambahan aroma terapi.

2. Menyajikan variasi produk aroma terapi yang lebih bermanfaat bagi
pengguna angkutan umum.

3. Memperluas daerah produksi dan pemasaran produk KEROPHY (masker
aroma therapy).

4. Menciptakan lapangan pekerjaan baru berbasis Usaha Kecil Menengah
(UKM) sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran.

F. Kegunaan Program
Program ini dapat digunakan sebagai sarana mengasah kemampuan

mahasiswa dalam berwirausaha. Program ini juga akan melatih dan
meningkatkan kemampuan bersosialisasi dan bekerja sama di dalam tim serta
meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berinteraksi dengan masyarakat
luas. Selain itu, KEROPHY (masker aroma therapy) juga memiliki keunggulan
ganda bagi pengguna kendaraan umum, yaitu menghindari polusi dan
meminimalasi stres sehingga pengguna kendaraan umum menjadi lebih rileks
dan produktivitas kerja menjadi meningkat. Modifikasi masker kain dalam
bentuk KEROPHY menjadikan produk ini lebih praktis, efisien, dan ekonomis
dalam memanfaatkan aroma terapi. Di samping itu, masker kain dalam bentuk
KEROPHY juga dapat dimanfaatkan oleh penderita penyakit flu sebagai usaha
pengobatan, karena sifat alami dari aroma terapi yang dapat menormalisasi
metabolisme
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II. GAMBARAN UMUM USAHA
KEROPHY merupakan masker kain yang dimodifikasi dengan

penambahan aroma terapi, yaitu lavender, lemon,  apel, blueberry, menthol, dan
melon. Pemilihan aroma terapi tersebut sesuai dengan manfaatnya. Efek positif
dari penambahan aroma terapi tersebut semakin menambah keunggulan dari
KEROPHY (masker aroma therapy). Selain itu, desain yang unik dan lebih tahan
lama (desain bordiran) dapat menarik perhatian konsumen sehingga dapat
meningkatkan profitbagi produsen.KEROPHY dipasarkan menggunakan beberapa
teknik pemasaran, yaitu sistem konsinyasi, sistem direct selling, sistem pengadaan
agen (reseller), dan melalui media sosial.

Usaha KEROPHY diproduksi sendiri dengan memanfaatkan beberapa
tenaga kerja. Produsen memberikan desain yang telah dirancang sendiri dengan
konsep penambahan aroma terapi pada proses produksinya. Sasaran utama dari
penjualan KEROPHY adalah para pengguna jasa kendaraan umum kecuali wanita
hamil, penderita astma, dan balita.

III. METODE PENDEKATAN

1. Pemilihan desain gambar

Gambar 1. Contoh desain KEROPHY
Gambar awal KEROPHY adalah edisi kartun yang lucu-lucu dan edisi sport

untuk laki-laki.
2. Survey Bahan Baku

Setelah desain KEROPHY siap, dilakukan survey bahan baku yang akan
dipakai dalam pembuatan masker kain. Pembelian kain disekitar Dramaga,
yaitu di toko kain sindangbarang. Sedangkan untuk pembeliaan aromaterapi di
salon Marun Aromaterapi di jalan baru, lebih tepatnya disebelah Balai
Penelitian Veteriner. . Salon ini memang khusus melayani para konsumennya
dengan menggunakan aromaterapi. Kami mendapatkan informasi pembeliaan
aromaterapi ini dari internet. Keperluan lainnya seperti kain viselin dan plastik
kemasan kami membelinyadi pasar Anyar Bogor. Pembuatan gambar masker
kami lakukan di penjahit bordir di Sindangbarang blok mega Motor No.362.

3. Pembuatan Produk
Pembuatan produk KEROPHYbekerjasama dengan 2 penjahit di daerah

sindangbarang dan di daerah babakan tengah, Dramaga-Bogor. Selama
pembuatan KEROPHY (masker kain aromaterapi) banyak penyesuaian antara
desain dengan bahan baku sehingga tercipta produk yang sesuai, bagus dan
siap untuk diuji coba serta dipasarkan.
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4. Pembuatan Kemasan Produk

Gambar 2. Kemasan KEROPHY

Pembuatan kemasan didesain semenarik mungkin supaya konsumen lebih
tertarik untuk membelinya. Desain produk lebih ditonjolkan fungsi dari
pemakaian masker. Selain itu juga terdapat contact person, konsumen yang tidak
boleh menggunakan aromaterapi, dan pilihan aromaterapi sesuai dengan selera
konsumen.
5. Pemasaran Produk

Produk dipasarkan menggunakan beberapa teknik pemasaran, yaitu sistem
konsinyasi, sistem direct selling, sistem pengadaan agen (reseller), dan melalui
media sosial. Pemasaran produk juga bekerjasama dengan pihak green tv IPB.
Sampai saat ini KEROPHY sudah melakukan sistem konsinyasi dengan 2 toko,
yaitu Vakuola Shop di Dramaga dan toko Pratama helm di Madura. Sistem
pengadaan agen juga sudah kami lakukan kepada saudara Fahmi Firdaus yang
merupakan mahasiswa ITS dan saudara Angger (Jakarta). Untuk sistem direct
selling, kami melakukan penjualan disekitar kampus IPB dan di CFD Bogor ( Car
FreeDay) setiap hari Minggu serta beberapa acara-acara di kampus IPB.

Gambar 3. Proses penjualan KEROPHY

IV. PELAKSANAAN PROGRAM

A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Pelaksanaan program berlangsung selama 4 bulan di beberapa tempat,

yaitu: 1) Wisma Sari, babakan Raya-Dramaga, Kota Bogor Barat; 2) Kampus
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IPB Dramaga, Bogor; 3) Mitra penjahit di Sindangbarang dan babakan tengah
4) Mitra penjahit bordir di Sindangbarang blok mega Motor No.362.

B. Tahapan Pelaksanaan
1. Pembuatan desain

Waktu : Maret (minggu pertama) 2013
2. Survey bahan baku

Waktu : Maret (minggu kedua-minggu ketiga) 2013
3. Pembuatan produk

Waktu : April-Mei 2013
4. Pemasaran produk

Waktu : 30 April-10 Juli 2013
C. Instrumen Pelaksanaan

1. Anggota kelompok PKM
Kelompok PKM terdiri dari ketua dan 4 orang anggota dengan
pembagian tugas sesuai dengan kapasitas masing-masing anggota.

2. Tempat
Tempat produksi dilakukan di 3 tempat yang berbeda. 2 tempat untuk
produksi masker, yaitu di sindangbarang dan babakan tengah.
Sedangkan 1 tempat sebagai tempat pengemasan KEROPHY. Tempat
pemasaran dilakukan di tempat yang mudah dijangkau oleh
konsumen seperti kelas-kelas kuliah, daerah di sekitar kampus IPB,
CFD Bogor ( Car FreeDay). Kami juga sudah melakukan sistem
konsinyasi di toko pratama helm, daerah Pamekasan, Madura dan
Vakuola Shop di Dramaga.

3. Media Promosi dan Pemasaran
Beberapa media promosi dan pemasaran yang digunakan antara lain
x-banner, poster, katalog, dan word of mouth. Media elektronik yang
digunakan melalui jejaring sosial facebook, twitter, dan blog.

D. Rancangan dan Realisasi Biaya
Tabel 1 Rancangan dan realisasi biaya

No Kebutuhan Rancangan Biaya (Rp) Realisasi biaya (Rp)
1 Pembuatan produk 5.300.000 5.255.500
2 Upah pegawai 1.500.000 1.295.000
3 Transportasi 600.000 825.000
4 Telekomunikasi 250.000 325.000
5 Publikasi dan dokumentasi 600.000 550.900
6 Pendaftaran ijin dagang 250.000 0

Total (Rp) 8.500.000 8.251.400
Sisa dana dari DIKTI yang belum terpakai sebesar Rp 248.600 yang

rencananya akan digunakan untuk pendaftaran ijin dagang ke dinas koperasi pada
bulan September 2013.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN
KEROPHY (masker kain aromateraphy) merupakan salah satu usaha yang

menawarkan produk modifikasi masker kain dengan penambahan aromaterapi di
dalamnya. KEROPHY memiliki beberapa produk utama yaitu KEROPHY dengan



6

desain sport dan KEROPHY dengan desain cartoon. Usaha ini didirikan untuk
mencapai luaran program seperti terciptanya masker kain yang memiliki daya
saing tinggi dengan konsep penambahan aroma terapi dan menyajikan variasi
produk aroma terapi yang lebih bermanfaat bagi pengguna angkutan
umum.Berikut ini merupakan segmentasi dariKEROPHY :

Beberapa kegiatan program yang dilakukan seperti kegitan praproduksi,
kegitan produksi, kegiatan promosi, dan pemasaran sudah dilakukan dengan
sangat baik. Selama 4 bulan terakhir KEROPHY sudah berhasil menjual 462
masker dengan total penjualan revil sebanyak 50 buah dan X-banner 1 unit .
Berikut ini merupakan grafik penjualan KEROPHYselama 4 bulan terakhir,
terhitung mulai tanggal 30 April-10 Juli2013.

Gambar 4. Hasil penjualan KEROPHY
Kami menjual produk KEROPHY dengan harga yang berbeda disetiap tipe

pemasaran. Produk KEROPHYdengan sistem direct sellingdijual dengan harga Rp
8000/masker untuk penjualan di sekitar kampus, jika penjualan dilakukan di luar
kampus kami patok harga Rp 10.000/masker. Untuk sistem konsinyasi, kami
menjual KEROPHY dengan harga Rp 7000/masker. Sedangakan dengan sistem
agen atau distributor kami menjual KEROPHY dengan harga Rp 7.500/masker.
Media promosi dan pemasaran yang digunakan antara lain poster, x-banner, dan
word of mouth. KEROPHY juga sudah memiliki beberapa prestasi, diantaranya
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masker dengan total penjualan revil sebanyak 50 buah dan X-banner 1 unit .
Berikut ini merupakan grafik penjualan KEROPHYselama 4 bulan terakhir,
terhitung mulai tanggal 30 April-10 Juli2013.

Gambar 4. Hasil penjualan KEROPHY
Kami menjual produk KEROPHY dengan harga yang berbeda disetiap tipe

pemasaran. Produk KEROPHYdengan sistem direct sellingdijual dengan harga Rp
8000/masker untuk penjualan di sekitar kampus, jika penjualan dilakukan di luar
kampus kami patok harga Rp 10.000/masker. Untuk sistem konsinyasi, kami
menjual KEROPHY dengan harga Rp 7000/masker. Sedangakan dengan sistem
agen atau distributor kami menjual KEROPHY dengan harga Rp 7.500/masker.
Media promosi dan pemasaran yang digunakan antara lain poster, x-banner, dan
word of mouth. KEROPHY juga sudah memiliki beberapa prestasi, diantaranya

• seluruh pengguna jasa kendaraan
umum seperti angkot, busway, dan
kereta api

• Masyarakat umum kecuali wanita
hamil di bawah 3 bulan, penderita
astma, dan balita

• masker kain yang unik, praktis, dan
ekonomis dengan slogan relaxing your
mind

Jumlah Masker
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pernah menjadi sponsor dalam acara seminar pendidikan Nasional IDEA (IPB’s
Dedication For Education). Acara ini merupakan salah satu rangkaian acara dari
BEM KM IPB. Selain itu KEROPHY juga berhasil diliput oleh stasiun green tv
IPB dengan tema “Inovasi untuk Negeri”.

Gambar 5. Backdrop IDEA

Gambar 6. Diliput stasiun tv (green tv) IPB
Selain memiliki beberapa prestasi, kami selaku produsen juga berhasil

mendapatkan testimoni dari konsumen KEROPHYyaitu saudari Dewi dan Almira
yang merupakan Mahasiswa IPB. Mereka menyatakan bahwa sangat puas
menggunakan masker kain aroma terapi. Testimoni ini kami buat dalam bentuk
video. Testimoni digunakan untuk semakin meningkatkan daya saing KEROPHY
di pasaran. Sedangkan hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa usaha
KEROPHYmemiliki keunggulan seperti produk lebih praktis, efektif, dan
ekonomis karena masker dan aroma terapi dalam satu penggunaan, belum ada
yang menjalankanusaha serupa, dan minatmasyarakatterhadaparoma terapi cukup
tinggi. Namun kelemahan usaha ini adalah produk ini mudah ditiru, sekali pakai,
dan bukan kebutuhan primer.

Gambar 7. Testimoni dari konsumen
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Hasil analisis keuangan menunjukkan bahwa selama program berlangsung
usaha ini telah menghasilkan omset sebesar Rp 3.351.500. Sedangkan
perhitungan hasil kelayakan usaha menunjukkan bahwa usaha ini sangat layak
dikembangkan karena memiliki perhitungan nilai NPV Rp 1.591.000, dengan
HPP Rp 6.000, net B/C 1,11 dan diasumsikan jika penghasilan perbulan yang
konstan maka akan mengembalikan modal dalam jangka waktu 4,14 bulan.
Berdasarkan target luaran yang telah dicapai maka program ini dapat dikatakan
sudah berhasil 100%.

Keberhasilan pelaksanaan program ini tidak lepas dari kerja sama tim yang
baik dan besarnya peran dosen pembimbing, terutama dalam memberikan saran,
arahan, dan motivasi kepada peserta program. Kebersamaan ini tercermin dalam
meningkatkan motivasidalam berwirausaha.Kegiatan pelaksanaan program ini
tidak lepas dari kendala dan permasalahannya. Beberapa kendala yang dihadapi
antara lain teknologi untuk membuat aromaterapi lebih tahan lama serta
kurangnya pegawai dalam memasukkan aromaterapi ke dalam masker. Namun,
kami sudah berhasil membuat teknologi revil untuk isi ulang KEROPHY yang
kami jual denga harga 1000/revil. Untuk rencana ke depan dari usaha KEROPHY
ini adalah pada bulan Juli, kami akan submit lomba Green Entrepreneurship di
ITB, bulan September kami mempunyai dua agenda yaitu melakukan kerjasama
dengan pengusaha batik di Jakarta Timur yaitu Ajum Collection dan pendaftaran
izin dagang ke dinas koperasi. Serta untuk bulan November kami berencana untuk
melakukan kerjasama dengan komunitas MOGE (motor gede) untuk wilayah
Jabodetabek.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN
Usaha KEROPHY ini memiliki prospek usaha yang baik untuk

dikembangkan karena memiliki beberapa kelebihan baik produk maupun harga.
Desain produk yang unik, tahan lama (memakai gambar bordiran), dan
penambahan aromaterapi di dalamnya, membuat KEROPHY muncul sebagai
produk masker kain yang banyak disukai oleh masyarakat terutama bagi para
pengguna kendaraan umum. Pengembangan usaha sebagai upaya perwujudan
keberlanjutan usaha dilakukan dengan beberapa cara seperti pengadaan revil
aromaterapi dan perluasan pemasaran untuk meningkatkan pemasukan dan
keuntungan. Ijin dagang sebaiknya dilakukan untuk menambah keunggulan dari
produk KEROPHY ini.
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LAMPIRAN

Gambar 8. Berjualan di sempur Gambar 9. Diskusi kelompok

Gambar 10. Konsultasi dengan
pembimbing

Gambar 11. Berjualan di CFD

Gambar 12. KEROPHY di
vakuola Shop

Gambar 13. Konsultasi dengan
laboran aromaterapi

Gambar 14. Ditukang jahit Gambar 15. Berjualan di CFD
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Gambar 16. Monev IPB
Gambar 17. Monev DIKTI

Gambar 18. Pelatihan HAKI

Gambar 19. Scan nota

Gambar 20. Proses pengemasan
Gambar 21. Scan nota 2

Gambar 22. Scan nota 3
Gambar 23. Scan nota 4
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