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ABSTRAK 

Program Kreativitas Mahasiswa CERMAT (CELEMEK BANNER HEMAT DAN 

KUAT) telah berjalan selama hampir 2 bulan, beberapa persiapan pemasaran telah diselesaikan, 

beberapa target sudah berhasil dicapai. Pembelian barang dan alat produksi telah dilakukan serta 

pembuatan sample untuk menguji kualitas dan kelayakan harga celemek yang akan dijual.  

 Telah berlangsung konsultasi sebanyak 4 kali pertemuan, dosen pembimbing 

memberikan masukan yang baik untuk PKM ini. Mulai dari penentuan sampel, bahan tambahan 

untuk banner, penentuan harga penjualan serta pemasaran yang akan dilakukan nantinya. PKM 

berjalan sedikit lambat karena ada beberapa kendala yang kita hadapi dalam pelaksanaan, seperti 

kesulitan dalam pencarian bahan tambahan yaitu kain yang sesuai dengan budget dan tekstur 

banner, mahalnya harga mesin jahit, kesulitan dalam pencarian bahan banner, tidak sesuai 

perkiraan sehingga banyak banner yang dibeli melebihi budget yang k ita miliki dan keterbatasan 

dana yang didapat untuk saat ini. Untuk harga persatuan celemek sebesar Rp 20.000,-. 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga Penulis 

dapat menyelesaikan Laporan Akhir PKMK yang berjudul “CERMAT (CELEMEK BANNER 
HEMAT DAN KUAT) : SEBAGAI PENGGUNAAN KEMBALI SISAAN BANNER YANG 

TIDAK TERPAKAI MENJADI BARANG BERMANFAAT”, dengan baik. 
Dalam penyusunan Laporan Akhir PKMK ini, Penulis mendapatkan bantuan dan 

bimbingan dari  berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua  

pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini. Penulis berharap Laporan Akhir PKMK ini 
dapat bermanfaat bagi diri Penulis dan semua pihak. Terima kasih. 

 
Bogor, 25 Juli 2014 
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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Banner adalah salah satu media untuk memperkenalkan atau mempromosikan sesuatu 

kepada masyarakat. Sejauh ini banner lebih banyak dimanfaatkan untuk mengiklankan produk-
produk tertentu. Banyak civitas akademika seperti mahasiswa atau dosen membuat suatu acara 
atau kegiatan yang menggunakan pengumuman dengan menggunakan spanduk atau banner. 

Banner atau spanduk ini sebaiknya bisa digunakan kembali serta mendaur ulang untuk 
mendapatkan manfaat lain  dari banner itu sendiri. Dengan kombinasi dan modifikasi banner 

yang tidak terpakai dapat menjadi barang yang bernilai jual. 

Celemek masak merupakan alat yang digunakan untuk melindungi pakaian ketika 
seseorang sedang memasak untuk menghindari pakaian menjadi kotor akibat cipratan minyak, 
noda makanan dll. Pengunaan celemek masak sangat bermanfaat namun untuk 

membersihkannya susah karena terbuat dari kain dan harganya tidak terlalu ramah untuk ibu 
rumah tangga atau mahasiswa yang gemar memasak. Alternatif bahan baku pembuatan celemek 

dapat diganti dengan banner. Celemek masak yang berbahan dasar banner ini telah dibuat 
beberapa sample sebelum dilakukan pemasaran, keseluruhan persiapan yang telah dilakukan 
seperti pembelian barang investasi, pembelian barang produksi dan lainnya. Dengan sedikit 

sentuhan seni dan kreativitas, barang yang tidak dipakai lagi dapat dijaadikan barang dengan 
nilai jual yang tinggi serta menjadi bahan dasar alternatif pembuatan celemek masak yang 

terjangkau dan berkualitas untuk ibu rumah tangga atau pemilik warung makan yang ingin 
memasak tanpa harus khawatir baju kotor ataupun berminyak.  

1.2 Perumusan Masalah 
1.  Banyak sisa banner yang tidak digunakan dan dibuang begitu saja.  

2.  Banyak pelaku rumah tangga yang tidak menggunakan celemek masak saat memasak.  

3.  Bahan baku celemek masak yang tidak tahan terhadap minyak dan air dan sulit dibersihkan.  

1.3 Tujuan Program 

1.  Menggunakan kembali bahan sisaan banner menjadi barang bernilai jual yaitu celemek 
masak.  

2.  Membiasakan para pelaku rumah tangga untuk memakai celemek masak, agar terhindar dari 

hal-hal yang tidak diharapkan seperi terkena cipratan minyak panas.  
3.  Membuat celemek masak dengan bahan baku yang mudah dibersihkan dan awet untuk 

dipakai.  

1.4 Luaran Yang Diharapkan 

Adanya pelaksanaan program kreativitas ini, diharapkan dapat menghasilkan luaran, 
seperti: (1) pengurangan limbah dengan adanya pengolahan dan penggunaan kembali (re-use) 
banner bekas menjadi barang yang memiliki nilai jual lebih, (2) adanya pemasaran produk 

kerajinan inovatif berupa apron berbahan banner, sehingga dapat memberi keuntungan baik bagi 
penjahit maupun para konsumen, (3) adanya peluang pengembangan usaha mikro bagi kami 

penyusun dalam mengembangkan produk kerajinan inovatif sejenis guna meningkatkan daya 
kreativitas serta nilai ekonomi produk, dan (4) adanya peningkatan nilai jual produk-produk 
kerajinan sejenis kepada konsumen. 
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1.5 Kegunaan Program 

1) Kegunaan bagi mahasiswa  
(1) Program ini dapat memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk berwirausaha, 

melatih mahasiswa untuk merencanakan dan mengembangkan usaha dengan baik dan 
menjadi peluang usaha, (2) Membuat mahasiswa lebih peka untuk memanfaatkan 

sumberdaya apapun untuk menciptakan suatu barang yang bernilai jual, (2) Merangsang 
kreativitas dan daya inovasi mahasiswa untuk menghasilkan produk inovatif yang 
bermanfaat.  

2) Kegunaan program bagi masyarakat  

Membuka wawasan masyarakat untuk memanfaatkanbarang sisa atau tidak terpakai lagi 
menjadi barang yang bermanfaat. Membantu masyarakat mendapatkan produk celemek 

masak berkualitas dengan harga terjangkau dan membuat lapangan pekerjaan yang baru 
bagi masyarakat. 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Gambaran Umum Usaha 

Deskripsi Usaha  

1. Product (Produk) 
Produk ini mengedepankan penggunaan ulang (re-use) sisaan banner yang tidak terpakai 

menjadi bermanfaat, terutama untuk dijadikan celemek masak. Produk celemek ini 
memiliki bahan baku yang berkualitas karena berasal dari sisaan banner, yang seperti 
kami tahu banner merupakan bahan spanduk yang tahan air, panas, serta awet dalam 

pemakaian jangka panjang.  
2. Price (Harga)  

Produk “CERMAT” dijual di pasaran dengan harga Rp. 20.000,00 per buahnya  

3. Promotion (Promosi)  
a. Penyebaran Informasi secara langsung  

 Penyebaran informasi secara langsung dilakukan dengan cara promosi dari mulut ke 
mulut. Dengan begitu, diharapkan dapat memberi kejelasan produk yang lebih efektif 
dan setelah itu, diharapkan konsumen akan dapat menyebarkan keunggulan produk 

kami kepada lebih banyak orang.  
b. Melalui sarana teknologi dan informasi  

 Semakin berkembangnya teknologi, fasilitas internet semakin mudah didapatkan. 
Jadi sudah hal yang lumrah jika memanfaatkan internet sebagia media promosi. 
Promosi dapat dilakukan melalui jejaring sosial seperti facebook dan twitter. Selain 

itu promosi juga dapat dilakukan melalui blog.  
4. People (Orang)  

Target pasar untuk produk celemek ini adalah para pelaku rumah tangga yang biasa 
memasak, para juru masak di rumah-rumah makan, serta para pedagang pasar dan 
pedagang keliling.  

5. Process (Proses)  
 Membuat model percetakan celemek masak, digunting dan diukur lalu proses 

pemotongan,  
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 Bagian depan banner di tutup dengan kain desbo keseluruhan 

 Membuat tali dan sisi – sisi celemek menggunakan motif batik 

BAB 3 METODE PENDEKATAN 

Program kreativitas ini dilaksanakan dengan beberapa metode baik dalam proses produksi 

maupun dalam proses pemasaran. Secara umum, tahapan pelaksanaan kegiatan ini dapat 
disajikan melalui diagram berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.Diagram tahapan pelaksanaan kegiatan 

Sedangkan untuk pemasaran, kami menggunakan metode door to door ke beberapa toko di 

sekitaran Kampus IPB Dramaga, hingga ke pasar-pasar di sekitaran Kabupaten Bogor seperti 
Pasar Ciampea dan Pasar Gunung Batu, serta ke pasar-pasar di Kota Bogor seperti Pasar Anyar 
dan Pasar Merdeka. Selama kegiatan produksi, kualitas akan selalu menjadi perhatian utama 

kami agar tercapai hasil produksi yang sesuai harapan kami. Pengawasan dan evaluasi produk 
dilakukan per produksi sehingga kualitas dapat tetap terjaga dengan baik.  

BAB 4 PELAKSANAAN PROGRAM 

4.1 Waktu dan tempat pelaksanaan 

Waktu pelaksanaan : 5 bulan 
Tempat pelaksanaan produksi : Rumah Penjahit Apron 
Pemasaran : Kampus IPB dan toko-toko 

 

Tahap Awal 

 Pembelian bahan 
baku  

 Penentuan lokasi 
produksi 

 Survei pasar 

Tahap inti 

 Pembuatan produk 

 Promosi produk 

 Pemasaran produk 

Luaran Kegiatan 

 Adanya informasi peluang usaha 
produk kerajinan apron banner 

 Adanya mitra usaha yang dapat 
membantu dalam pemasaran produk 

 Persiapan bahan baku dan peralatan 
operasional 

 Penentuan mitra usaha 
 

Luaran Kegiatan 

 Dihasilkannya produk kerajinan yang 
siap dipasarkan 

 Promosi produk ke calon konsumen 
potensial 

 Pemasaran produk ke konsumen 

Luaran Kegiatan 

 Adanya analisis laba atau rugi dalam 
pemasaran produk 

 Dihasilkannya produk dengan 
kualitas yang lebih baik 

 

Tahap Akhir 

 Evaluasi pemasaran 

 Evaluasi kualitas 
produk 

 Perbaikan mutu 
produk 
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4.2 Tahap Pelaksanaan / Jadwal Pelaksanaan 

Hingga tanggal 24 Juni 2014 ini, kami telah mencapai tahapan pembelian sejumlah 

barang produksi, bahan baku, serta pembuatan sejumlah sampel apron. Kegiatan di atas di 
sajikan dalam tabel berikut. Rincian tabel diatas adalah sebagai berikut: 

No Kegiatan APRIL MEI JUNI JULI 

1. Tes pasar                 

2. Produksi                 

3. Promosi                 

4. Pembuatan design                 

6.  Pemasaran                 

7. Evaluasi                 

 

4.3 Instrumen Pelaksanaan 

 Produksi 

Dalam produksi GREEN APRON ini kami terjadi tiga kali perubahan design berdasarkan 
masukan – masukan dan evaluasi tim. Perubahan terakhir yang dilakukan adalah 
menambahkan motif batik di tiap sisi dan kantong agar GREEN APRON ini semakin 

menarik dan mencirikan produk dalam negeri dengan sentuhan motif batik yang beragam.  

 Pemasaran 

Produk dipasarkan dengan GREEN APRON sebagai produk Apron berbasis Reus yaitu 
memanfaatkan barang yang tak terpakai menjadi suatu produk yang bernilai dan 

bermanfaat. Proses pemasaran dilakukan dengan direct selling ( mulut ke mulut ), dan ke 
toko-toko. 

4.4 Rancangan Biaya 

 
Penggunaan Dana PKM Februari-Juni 2014 

  NO Tanggal Keterangan Jumlah Harga 

1 27 Februari 2014 Jahitan Celemek 2 buah Rp55,000 

2 28 Februari 2014 Kwarto Kas 1 buku Rp75,000 

3 6  Maret 2014 BBM Premium 1 motor Rp.10.000 

4 10 Maret Pembelian Banner bekas 
REESA 

20m2  Rp.45.000 

5 11 Maret 2014 - Mesin Jahit Typical 
Espit Komplit 

- BBM Premium 

1 buah Rp.2.250.000 
 

Rp.10.000 
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4.5 Perhitungan Laba 

Perhitungan HPP Total 

No Keterangan Biaya Per Produksi (Rp) 

1 Biaya Bahan 258.000 

2 Ongkos Jahit 100.000 

3 Biaya Penyusutan 2.054,79 

Total Biaya 360.054,79 

 
HPP Per Satuan Produk = HPP Total Harian 

          Jumlah Produksi 
HPP Per Satuan Produk = 360.054,79/20 

      = 18.002,74 
Jumlah Produk yang Dihasilkan = 20 produk 

 Harga jual tiap produk    = 20.000 

 Keuntungan tiap produk = 20.000-18.002,74 

    = 1.997,26 
Keuntungan  = Keuntungan tiap produk x 20 
 = 1.997,26 x 20 

 = 39.945,20 
 = 40.000 

BEP (Break Event Point) = (Investasi + Biaya Produksi)/Keuntungan x Lama Produksi 
  = (2.250.000 + 358.000)/40.000 x 4 bulan 
  = 16,3 bulan 

Rasio Biaya = Hasil usaha / Biaya Produksi 
 = (20x20.000) / 358.000 

 = 1,12 
Artinya setiap 1 rupiah biaya yang dikeluarkan untuk produksi, menghasilkan  penerimaan 
sebesar 1,12  rupiah. 

 

6 13 Maret 2014 KRL Komuter 2 orang Rp.10.000 

7 18 Maret 2014 Bahan Desbo 2,1 kg Rp.79.800 

8 25 Maret 2014 Bahan Desbo 1 kg Rp.35.000 

9 26 Maret 2014 Jahit Celemek 25 buah Rp.175.000 

10 15 Juni 2014 Ongkos Jahit produksi 20 
APRON 

20 buah Rp. 70.000 

11 22 Juni 2014 Bahan Batik BXY 16 meter Rp. 168.000 

   
Total Rp2.852.800 
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BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Program sudah berjalan dengan cukup baik, dengan penjualan yang masih kurang pada 
waktu kegiatan selama kurang lebih lima bulan. Meskipun pemasukan sangat sedikit tetapi usaha 

ini cukup menarik untuk terus dijalankan. 
Dalam program ini terdapat beberapa kendala yang dihadapi : 

ASPEK PERMASALAHAN PENYELESAIAN 

Teknis a. Sulitnya mencari 
banner bekas yang 

berkualitas dan bahan 
penutup banner yang 

murah dan kuat. 
b. Sulitnya menentukan 

design 

 

Terus melakukan evaluasi 
dalam pemilihan bahan dan 

design, serta meminta 
masukan dari orang lain 

Organisasi Pelaksana Sulitnya mengatur jadwal 
kegiatan PKM 

Mengambil waktu kosong 
yang sama 

Keuangan Keterlambatan pemberian 
dana 

Mengambil pinjaman dari 
Kampus 

 
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Program ini berjalan dengan cukup baik, dan layak dikembangkan dikalangan masyarakat 
karena mengingat respon positif dikalangan konsumen.  

 

5.2 Saran 

Kebersamaan dalam tim sangat memiliki pengaruh suksesnya produksi GREEN APRON. 

Dan pemasaran dari GREEN APRON harus bersaing dengan Apron lain dengan berbagai 
macam design yang menarik dengan harga yang murah, sehingga diperlukan suatu inovasi 
yang berbeda GREEN APRON memiliki suatu keunggulan dibanding dengan Apron yang 

beredar di pasaran lain pada umumnya. 
 



i 
 

 

LAMPIRAN 

1. Nota 
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2. Pendukung Kegiatan 

 

 

 

 

 

Foto 1. Mesin Jahit Merk Typical 

Espit 

 

 

 Foto 2. Sampel Apron Banner  

 

 

 

 

 

 

Foto 3. Sampel Apron Banner 

 


