
REKAYASA 

TEKNIK INDUSTRI 

 
 

 

LAPORAN AKHIR PENELITAN HIBAH BERSAING 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PENGEMBANGAN POTENSI BISNIS  
DAUR ULANG SAMPAH PLASTIK DENGAN SISTEM PADU - 

UNTUK KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA DAN IKM 

 
 
 
 
 

Erwin Maulana Pribadi, Ir., MT. 
Rizki Wahyuniardi, Ir., MT. 

 
 

Dibiayai Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal 
Pendidikan Tinggi Surat Perjanjian No. 0900/KL/2013 

KEMENTRAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
 
 
 
 
 
 

JURUSAN TEKNIK INDUSTRI 
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG 

September  2013 



HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR 

Judul Penelitian  :   Pengembangan Potensi Bisnis Daur Ulang Sampah Plastik 
Dengan Sistem PADU – Untuk Wirausahaan Mahasiswa 
dan IKM 

1. Ketua Penelitian 
a. Nama Lengkap  :   Erwin Maulana Pribadi, Ir.,MT 
b. Jenis Kelamin  :   Laki -laki 
c. NIPY    :   1511.0309 
d. Pangkat/ Golongan  :   3-B 
e. Jabatan Fungsional  :   Lektor 
f. Fakultas/ Jurusan  :   TEKNIK / TEKNIK  INDUSTRI 
g. Perguruan Tinggi  :   UNIVERSITAS PASUNDAN 
h. Pusat Penelitian  :   LPM - UNPAS 

2. Jumlah Tim Penelitan  :   2 (dua)  orang 
3. Lokasi Penelitian   :   Bandung 
4. Kerjasama dengan Instansi lain 

a. Nama Instansi  :  Yayasan PADU 
b. Alamat   :‟ Kompl. Margahayu - Bandung 

5. Masa Penelitian   :  1 (satu)  tahun 
6. Biaya yang Diperlukan  :  Rp  46.000.000,- 

 

Bandung, September 2013 

Mengetahui,  

Dekan Fakultas Teknik, 
Universitas Pasundan 

 
 
 
 

(Dr. Ir. Yudi Garnida, MS) 
NIYP : 151 102 29 

Ketua Peneliti, 
 
 
 
 
 

(ir. Erwin Maulana Pribadi) 
NIYP : 

 
 

Menyetujui, 
Ketua Lembaga Penelitian Univesitas Pasundan 

 
 
 
 

(Dr. H. Aan Burhanuddin, Sh., Mh.) 
NIYP : 131 414 822 

 



i 

 

DAFTAR ISI 

 

DAFTAR ISI ............................................................................................................  i 

DAFTAR GAMBAR  ...............................................................................................  ii 

BAB I   PENDAHULUAN  .......................................................................................  I-1 

1.1 Latar Belakang .........................................................................................  I-1 

1.2 Tujuan ......................................................................................................  I-4 

1.3 Urgensi Penelitian  ...................................................................................  I-4 

1.4 Output yang Diharapkan ..........................................................................  I-5 

BAB II  METODOLOGI PENELITIAN ...................................................................  II -1 

2.1 Metode Observasi Langsung ....................................................................  II -1 

2.2 Pengisian Kuesioner .................................................................................  II -2 

2.3 Metode Pelatihan – Konsep PADU..........................................................  II -3 

2.4 Desain Produk – Daur Ulang Sampah  ....................................................  II -5 

2.5 Analisis Pemasaran  .................................................................................  II -11 

BAB III   PELAKSANAAN PELATIHAN  .............................................................  III -1 

3.1 Pelatihan Teknik PADU  ..........................................................................  III -1 

3.2 Program Pelatihan ....................................................................................  III -2 

BAB IV EVALUASI HASIL PELATIHAN DESAIN DAN MANAJEMEN 

PEMASARAN PRODUK PADU ...............................................................  IV -1 

4.1 Pemahaman Konsep QFD (Qulaity Function Deployment) ....................  IV -1 

4.2 Evaluasi terhadap Produk Desain Daur Ulang Sampah Plastik  ..............  IV -3 

4.3 Evaluasi Manajemen Pemasaran Produk PADU  ....................................  IV -7 

BAB V STRATEGI PROSES PEMASARAN PRODUK  .......................................  V-1 



ii 

 

5.1 Marketing Mix  ....................................................................................................  V-1 

5.2 Evaluasi Terhadap Bauran pemasaran produk olahan daur ulang samapah plastik 

dengan teknik PADU  ...........................................................................................  V-5 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 2.1 Contoh Matriks House of Quality  ......................................................... II -10 

Gambar 2.2 Empat Komponen P dalam Bauran Pemasaran  ..................................... II -11 

Gambar 3.1 Pelatihan hari pertama (1)  ..................................................................... III -2 

Gambar 3.2 Pelatihan hari pertama (1)  ..................................................................... III -2 

Gambar 3.3 Pelatihan hari kedua  .............................................................................. III -3 

Gambar 3.4 Pelatihan hari ketiga (1)  ........................................................................ III -4 

Gambar 3.5 Pelatihan hari ketiga (2)  ........................................................................ III -4 

Gambar 3.6 Pelatihan hari ketiga (3)  ........................................................................ III -4 

Gambar 3.7 Pelatihan hari keempat  .......................................................................... III -5 

Gambar 3.8 Produk yang dibuat (1)  .......................................................................... III -5 

Gambar 3.9 Produk yang dibuat (2)  .......................................................................... III -5 

Gambar 3.10 Produk yang dibuat (3)  ........................................................................ III -5 

Gambar 3.11 Produk yang dibuat (4)  ........................................................................ III -5 

Gambar 4.1 Contoh Format HOQ  ............................................................................. IV -2 

Gambar 4.2 Proses Daur Ulang Sampah dengan Teknik Padu  ................................. IV -4 

Gambar 4.3 Matriks HOQ Produk Daur Ulang Sampah Plastik  .............................. IV -5 

Gambar 4.4 Contoh Alur Perhitungan Harga Pokok Penjualan  ............................... IV -8 

Gambar 5.1 Pola Marketing Mix (Menurut Kotler, 1987).........................................  V-2 



I-1 

  

     B A B. 01  

PENDAHULUAN 
 

 

a. Latar Belakang  

b. Maksud dan Tujuan  

c. Ruang Lingkup Pekerjaan 

d. Output Yang Diharapkan  

e. Keluaran  

 

 

1.1 Latar Belakang 

Tidak dapat dipungkiri bahwa  Sampah telah menjadi masalah utama di banyak 

kota Indonesia, khususnya sampah plastik.  Sampah plastik yang kotor, bau, jorok 

dan tidak berharga harus disingkirkan (paradigma 4P), melalui perlakuan spesifik 

yang menghasilkan manfaat ekonomis, sampah plastik bisa dijadikan sebagai 

stand point (titik pijak) terkait pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi, 

pembentukan kelompok mahasiswa berwawasan wirausaha dan upaya institusi 

perguruan tinggi menuju green university. 

Menurut Data Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), setiap individu di 

Indonesia setiap harinya menghasilkan 0,8 kg sampah, 15% di antaranya berupa 

sampah plastik. Dengan asumsi penduduk Indonesia sebanyak 220 juta jiwa, 

setiap harinya terkumpul 26.500 ton sampah plastik. Di dalam sampah plastik 

tersebut terdapat sekitar 11 miliar bekas bungkus mi instan, juga plastik bekas 

bungkus kemasan lainnya. Semua jenis sampah plastik ini selama ini dianggap 

tidak bisa didaur ulang karena nilai ekonomisnya rendah. Baru sekitar 0,5% dari 

total sampah plastik yang telah didaur ulang. 

Setiap Pemerintah Daerah berupaya semaksimal mungkin menangani masalah 

sampah plastik di wilayahnya masing-masing, namun masalah sampah plastik 

terus menumpuk. Masalah intinya terletak pada : 
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 Pola pikir konvensional Pemerintah Daerah dalam mengatasi masalah 

sampah yang  masih terfokus kepada membuang sampah ke TPS berlanjut 

ke TPA (Paradigma 4P). Solusi demikian tidak akan mampu 

menyeimbangkan antara sampah yang diproduksi warga dengan daya 

tampung TPS dan TPA. Maka terus menerus harus dibuat TPA baru yang 

sering menimbulkan masalah dengan warga sekitarnya. Solusi lain adalah 

dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang 

memerlukan investasi sampai ratusan miliar rupiah. Solusi ini masih 

diperdebatkan karena menggunakan teknik pembakaran sampah skala 

raksasa yang menghasilkan racun yang berbahaya bagi masyarakat. Faktor 

yang kurang dipahami adalah jenis  sampah di seluruh Indonesia adalah 

heterogen, basah, yang menyulitkan dalam proses  pembakaran dan 

mempercepat rusaknya mesin. 

 Kurangnya kepedulian masyarakat untuk turut terlibat dalam mengatasi 

masalah sampah. Mereka merasa cukup berbuat dengan membuang 

sampah ke TPS, jika TPS sudah penuh, dibuang ke sembarang tempat. 

Solusi penegakan hukum bagi masayarakat  yang membuang sampah 

sembarangan terbukti tidak efektif. 

 Pemerintah Daerah pun kurang perhatian kepada warga masyarakat yang 

melakukan aktivitas daur ulang sampah secara mandiri. Kebanyakan 

mereka bergerak atas    kemampuannya sendiri, namun setelah kelihatan 

berhasil, baru Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan mengklaim 

sebagai keberhasilan Pemerintah Daerah. 

Jika pola penanganan masalah sampah masih berlangsung seperti keadaan di atas,  

masalah sampah plastik sampai kapan pun tidak akan tuntas tertangani, maka 

dalam  beberapa tahun ke depan setiap kota di Indonesia benar-benar akan 

dipenuhi timbunan sampah plastik. 

Perlu diupayakan penanganan masalah sampah berbasis masyarakat, dimana 

keberhasilannya ditentukan oleh empat  pilar utama : 
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1. Peran Pemerintah Daerah yang betul-betul tulus untuk menangani masalah 

sampah 

2. Adanya kandungan nilai ekonomis yang kuat dalam mendaur ulang 

sampah, sehingga masyarakat bergairah melakukan aktivitas 

berkelanjutan 

3. Menghasilkan produk jadi hasil daur ulang sampah plastik yang dapat 

memenuhi kebutuhan konsumen, baik dalam soal harga, kualitas dan 

penampilan produk 

4. Terbukanya jaminan pemasaran hasil produksi daur ulang sampah plastik, 

minimal pada wilayah kota yang bersangkutan. 

Solusi penanganan masalah sampah plastik berbasis masyarakat melalui 

penerapan teknik inovatif-komprehensif Daur Ulang Sampah Plastik secara 

terpadu, diyakini dapat menangani masalah sampah plastik suatu perkotaan, sebab 

memenuhi kriteria keberhasilan sebagaimana pada poin 2 dan 3.  

Kami, sebagai peneliti dari jurusan Teknik Industri Unpas bekerjasama dengan 

Paguyuban Daur Ulang Sampah (PADU), di dalam program Penelitian Hibah 

Bersaing ini akan menerapkan Konsep Ekonomisasi Sampah melalui penerapan 

teknik inovatif daur ulang sampah (saat ini baru untuk sampah plastik) yang bisa 

mengubah sampah plastik menjadi ratusan jenis barang fungsional yang cantik, 

menarik, unik, eksklusif, disukai pasar dan bernilai ekonomis tinggi. Melalui 

Ekonomisasi Sampah Plastik ini diharapkan   dapat menghasilkan banyak 

kelompok-kelompok mahasiswa yang berwirausaha dalam bidang produk hasil 

daur ulang sampah plastik. Selain itu juga diharapkan dapat melakukan 

Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kampus.  

Proposal ini lebih difokuskan kepada Ekonomisasi Sampah Plastik yang ada di 

kampus dan wilayah sekitarnya dalam rangka menumbuh kembangkan mahasiswa                                   

untuk berwirausaha di bidang daur ulang sampah plastik, pemberdayaan dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar Universitas Pasundan dan 

pencitraan Universitas Pasundan sebagai Green University.  
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I.2. Tujuan 

  

Tujuan yang diharapkan tercapai dalam Program Ekonomisasi Sampah Plastik ini 

adalah; 

1.  Melahirkan kelompok mahasiswa Universitas Pasundan yang mampu 

berwirausaha     dibidang daur ulang sampah plastik yang berlandaskan 

pada konsep Technopreneur Teknopreneur) 

2. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar 

Universitas   Pasundan – Kelompok IKM/UKM  baru. 

Merubah sampah plastik yang ada di lingkungan Universitas Pasundan pada 

khususnya dan disekitar kota Bandung pada umumnya, menjadi barang-barang 

ekonomis sehingga tidak sampai terbuang dengan menerapkan konsep Product 

Design – Green Design. 

 

1.3 Urgensi Penelitian 

Sebagai bekal kepada mahasiswa Unpas, khususnya jurusan Teknik Industri untuk 

menghadapi dunia usaha yang sebenarnya, sehingga para lulusan ini mampu 

menciptakan lapangan kerja, tidak mencari lapangan kerja yang sudah semakin 

kompetitif – konsep Quality Function Deployment (QFD). 

Memberikan dampingan/Pelatihan kepada kelompok mahasiswa dan para 

IKM/UKM, dengan materi yang terdiri dari: 

 Teknik produksi daur ulang sampah plastik dengan sistem heat transfer 

dan Melting system. 

 Manajemen Produksi – Eco Design/Green Design Concept. 

 Alur kerja wirausaha daur ulang sampah plastik – dengan Konsep 

Teknopreneur. 

 Pembuatan produk jadi hasil daur ulang sampah plastik 
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 Konsep Pemasaran (Marketing Mix) 

 

1.4 Output yang Diharapkan 

Konsep penanganan sampah dengan paradigma 3 R (reuse – recycle – reduce) 

merupakan program pemerintah yang harus dilaksanakan secara full commmited 

dan fuIl dedicated bersama masyarakat luas. Karena dengan cara ini proses 

pengolahan sampah sudah harus dimulai pada saat di tempat awal terjadinya 

potensi timbulan, yaitu ditempat pembuangan sampah rumah tangga. Dengan 

demikian sampah-sampah yang dibuang/dikirim ke tempat pembuangan akhir 

sudah tersortir terlebih dahulu diperjalanan awalnya. 

Di dalam rangka membantu program tersebut di atas, maka kami mengajukan 

proposal penelitian tentang pembentukan wirausahawan baru yang bergerak di 

bidang pengelolaan daur ulang sampah plastik dari kelompok mahasiswa dan 

kalangan IKM, bekerjasama dengan yayasan Paguyuban Daur Ulang Sampah – 

Indonesia.  
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a. Metode Observasi Langsung 

b. Pengisian Kuesioner dan Wawancara 

c. Metode Pelatihan – Konsep PADU 

d. Desain Produk – Daur Ulang Sampah 

e. Analisis Pemasaran 

 

2.1 Metode Observasi Langsung 

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau 

peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam 

hal ini, peneliti dengan berpedoman kepada desain penelitiannya perlu 

mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai hal atau 

kondisi yang ada di lapangan. Penemuan ilmu pengetahuan selalu dimulai dengan 

observasi dan kembali kepada observasi untuk membuktikan kebenaran ilmu 

pengetahuan tersebut. 

Tujuan Observasi 

Dengan observasi kita dapat memperoleh gambaran tentang objek teliti yang 

sukar untuk diketahui dengan metode lainnya. Observasi dilakukan untuk 

menjajaki sehingga berfungsi eksploitasi. Dari hasil observasi kita akan 

memperoleh gambaran yang jelas tentang masalahnya dan mungkin petunjuk-

petunjuk tentang cara pemecahannya. Jadi, jelas bahwa tujuan observasi adalah 

untuk memperoleh berbagai data konkret secara langsung di lapangan atau tempat 

penelitian. 

 

Instrumen yang Digunakan dalam Melakukan Observasi 

Instrumen yang digunakan dalam melakukan observasi, yaitu checklist, rating 

scale, anecdotal record, catatan berkala, dan mechanical device. 
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a) Check list, merupakan suatu daftar yang berisikan nama-nama responden 

dan faktor- faktor yang akan diamati. 

b) Rating scale, merupakan instrumen untuk mencatat gejala menurut 

tingkatan- tingkatannya. 

c) Anecdotal record, merupakan catatan yang dibuat oleh peneliti mengenai 

kelakuan-kelakuan luar biasa yang ditampilkan oleh responden. 

d) Mechanical device, merupakan alat mekanik yang digunakan untuk 

memotret peristiwa- peristiwa tertentu yang ditampilkan oleh responden. 

 

Keuntungan Penggunaan Observasi dalam Pengumpulan Data 

Kelebihan dari observasi, antara lain: 

a) Pengamat mempunyai kemungkinan untuk langsung mencatat hal-hal, 

perilaku pertumbuhan, dan sebagainya, sewaktu kejadian tersebut masih 

berlaku, atau sewaktu perilaku sedang terjadi sehingga pengamat tidak 

menggantungkan data-data dari ingatan seseorang. 

b) Pengamat dapat memperoleh data dan subjek, baik dengan berkomunikasi 

verbal ataupun tidak, dalam melakukan penelitian. Sering subjek tidak 

mau berkomunikasi secara verbal dengan peneliti karena takut, tidak 

punya waktu atau enggan. Namun, hal ini dapat diatasi dengan adanya 

pengamatan (observasi) langsung. 

 

2.2 Pengisian Kuesioner  

 

Salah satu teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan kuesioner atau 

lebih dikenal sebagai angket. Angket adalah teknik pengumpulan data dengan 

menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi sendiri oleh 

responden. Penggunaan angket merupakan hal pokok pada penelitian survei untuk 

pengumpulan data. 

 

Isi dari kuesioner berupa: 

 

1) Pertanyaan tentang fakta 
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Fakta yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang berhubungan dengan 

responden, seperti umur, pendidikan, agama. Informasi yang diketahui 

oleh responden juga dikategorikan dalam fakta. 

2) Pertanyaan tentang pendapat 

Menyangkut perasaan dan sikap responden tentang sesuatu. 

3) Pertanyaan tentang persepsi diri 

Mengenai cara responden menilai sesuatu tentang perilakunya sendiri 

dalam hubungannya dengan orang lain atau lingkungan. 

 

2.3 Metode Pelatihan – Konsep PADU 

 

Mengingat besarnya manfaat penerapan Teknik PADU untuk mengatasi masalah 

sampah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kami bermaksud 

menyebarluaskan teknik inovatif daur ulang sampah plastik yang kami 

kembangkan ini kepada sebanyak mungkin masyarakat Indonesia. 

 

Program Pelatihan yang kami lakukan berkaitan dengan Proposal Penelitian ini 

terdiri dari dua kelompok (berdasarkan tahun kegiatan) : 

 

Tahun Pertama:   

Pelatihan Personal, yaitu pelatihan daur ulang sampah plastik yang ditujukan 

untuk peserta individu agar bisa mendaur ulang sampah plastik untuk kepentingan 

sendiri, berkemampuan sebagai instruktur atau menghasilkan produk hasil daur  

ulang sampah plastik untuk bisnis pribadi, ini ditujukan kepada kelompok 

mahasiswa di lingkungan Universitas Pasundan Bandung 

 

Tahun Kedua: 

Pelatihan Bisnis dan Teknik Produksi Daur Ulang Sampah Plastik, pelatihan ini 

ditujukan  bagi mereka yang berminat berbisnis daur ulang sampah plastik skala 

IKM/UKM. 
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Di dalam pelaksanaannya, pelatihan ini dilakukan secara berkelompok, hal ini 

dimaksudkan untuk menghemat biaya kegiatan. Sebagai gambaran pelaksanaan 

pelatihan ini maka dapat disampaikan beberapa hal  sebagai berikut : 

 

a. Tujuan Pelatihan:  

1. Agar peserta mempunyai kemampuan mendaur ulang sampah plastik dan  

mengajarkannya kepada orang lain 

    2.  Agar peserta memiliki unit bisnis sendiri 

    3.  Bisa menghasilkan dan memproduksi sendiri barang-barang hasil daur 

ulang sampah plastik siap jual 

    4. Mengenal potensi bisnis daur ulang sampah plastik 

    5.  Mengetahui manajamen produksi daur ulang sampah plastik 

 

b. Sasaran 

    -  Bisa memproduksi sendiri 1.000 lembar plastik hasil daur ulang siap jual 

    -  Bisa memproduksi sendiri 200 buah produk siap jual berbagai model 

 

c. Peserta 

    Kelompok terdiri dari 6 orang 

    - 1 orang Manajer 

      - 3 orang Pendaur ulang  

    - 2 orang Penjahit 

 

e. Lama Pelatihan :  

     64 jam efektif ( 8 x pertemuan), atau disesuaikan dengan kondisi. 

 

d. Materi Pelatihan 

    1. Paparan Potensi Bisnis Daur Ulang Sampah Plastik 

    2.  Informasi penyediaan bahan baku 

    3.  Teknik Heat Transfer 

    - Mengenal jenis sampah plastik yang bisa didaur ulang 

    - Teknik pencucian dan pengeringan manual sampah plastik 
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    - Teknik potong sampah plastik 

    - Teknik daur ulang sampah plastik 

    - Membuat lembaran tipis 

    - Membuat lembaran tebal polos 

    - Membuat lembaran tebal bermotif 

    - Membuat lembaran tebal ganda dan kaku 

    - Teknik membuat produk jadi (taplak meja, tas serba guna, celemek) 

    4.  Teknik pola dan potong bahan 

    5.  Teknik menjahit plastik 

    6.  Teknik Pembakaran Sampah Plastik 

    7.  Manajemen Produksi   

    8.  Akses Pasar 

    9.  Akses permodalan   

   10.  Pengembangan Diri dan Kewirausahaan   

e. Peralatan dan bahan baku 

      - Gunting (disediakan peserta) 

     - Setrika (disediakan peserta) 

     - Plastik tahan panas (disediakan oleh PADU) 

     - Tempat pembakaran sampah plastik (disediakan oleh PADU) 

     - Bahan baku sampah plastik untuk menghasilkan produk siap jual  

 

2.4 Desain Produk – Daur Ulang Sampah 

2.4.1 Green Design 

Green Design adalah desain yang memperhatikan lingkungan 

hidup (ramah lingkungan). Sedangkan Eco Design (ekologikal 

desain) adalah suatu penggunaan prinsip-prinsip serta strategi-

strategi  desain secara ekologi dalam merancang suatu produk 

atau bangunan yang ramah lingkungan dan cara hidup manusia 

sehingga dapat berintegrasi dengan baik terhadap lingkungan 

alam sekitarnya. 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-zdVyUHvBUzA/TvBVu8xL3lI/AAAAAAAAAMk/z3ZI1FNOeXs/s1600/reuse_reduce_recycle.jpg
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Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai seorang desainer pada saat 

proses desain, antara lain: 

 Memperhatikan kualitas produk dan material yang ramah lingkungan 

(sustainable design ) 

 Memperhatikan dampak kesehatan ( health  issues )  

 Menggunakan tumbuhan / tanaman untuk menetralkan udara dan 

memproduksi O2 dan mengeluarkan gas carbon, khususnya pada design 

interior healthcare  

 System sanitasi yang baik.  

 Water conservation.  

 Desain untuk masa yang akan datang harus mempertimbangkan water 

conservation dan penggunaan daur ulang air (water recycling). Karena 

diketahui, cadangan air makin lama makin menipis.  

 Think smart.  

 Smart dalam memilih atau menentukan produk-produk yang hendak 

digunakan  

 Energy conservation  

 Mendesain dengan meminimalisasikan penggunaan energy. (Less energy).  

 Memanfaatkan cahaya alami semaksimal mungkin  

 Memperhatikan berapa banyak sampah „waste‟ yang diproduksi dalam 

setiap desain yang dikerjakan.  

 Desain Interior yang tercipta  diharapkan mempertimbangkan sustainable 

spaces‟, kebersihan dan segi  higienis, eco friendly, dan proses /system 

daur ulang. 

 

Desain ekologis bertujuan untuk mencapai perancangan yang ramah lingkungan 

dengan menerapkan secara total baik itu integrasi fisik, sistem, dan temporal. Eko 

desain didasarkan pada konsep ekosistem. 

Sustainable Design adalah usaha untuk memperhatikan seluruh aspek desain 

mulai dari perancangan, eksekusi, pemilihan material, pencetakan, dan pendaur-

ulangan setelah suatu produk dipakai. Semuanya dilakukan untuk mengurangi 

efek negatif dari pembuatan produk terhadap lingkungan. 
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Prinsip sustainable design: 

 Material dengan dampak samping yang rendah 

 Efisiensi energi saat memproduksi suatu desain 

 Tahan lama agar tidak perlu berkali-kali dicetak ulang 

 Memungkinkan digunakan ulang dan didaur ulang 

 Dampak keseluruhan terhadap lingkungan 

 Didukung pembuktian melalui riset ilmiah dan mengikuti kaidah 

sustainable design yang ada 

 Meniru kehidupan biologis yang alami.  

 Mengurangi kepemilikan privat menjadi fasilitas bersama 

 Dengan mudah diperbaharui 

 Tidak mencelakai penggunanya dan lingkungan di sekitar 

 

Reduce adalah mengurangi pemakaian sesuatu yang bisa menyebabkan limbah 

baru (pencegahan atau memperkecil dampak terhadap lingkungan) 

 

Reuse adalah penggunaan kembali limbah dengan tujuan yang sama tanpa melalui 

proses tambahan secara kimia, fisika, biologi, dan/atau secara termal 

 

Recycle adalah mendaur ulang komponen-komponen yang bermanfaat melalui 

proses tambahan secara kimia, fisika, biologi, dan/atau secara termal yang 

menghasilkan produk yang sama ataupun produk yang berbeda. 

 

Pemahaman mendasar tentang ke enam aspek ini, yaitu: 

 Green Design dapat diwujudkan dengan Reduce  

 Eco Design dapat diwujudkan dengan Reuse  

 Sustainable Design dapat diwujudkan dengan Recycle 

 

2.4.2 Quality Function Deployment (QFD) 

Quality Function Deployment (QFD) adalah metodologi dalam proses 

perancangan dan pengembangan produk atau layanan yang mampu 

mengintegrasikan „suara-suara konsumen‟ ke dalam proses perancangannya. QFD 
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sebenarnya adalah merupakan suatu jalan bagi perusahaan untuk mengidentifikasi 

dan memenuhi kebutuhan serta keinginan konsumen terhadap produk atau jasa 

yang dihasilkannya. 

Tahap perencanaan dan pengembangan fase model QFD dapat disebut juga 

Matriks Perencanaan, adapun matriks perencanaan dan pengembangan QFD 

adalah sebagai berikut: 

1. Matriks perencanaan produk (house of quality). 

Menjelaskan tentang customer needs, technical requirements, co-

relationship, relationship, customer competitive evaluation, competitive 

technical assement, dan targets. HOQ terdiri dari tujuh bagian utama 

tersebut. 

 

2. Matriks perencanaan part (part of deployment). 

Merupakan faktor-faktor teknis yang critical terhadap pengembangan 

produk. 

3.  Matriks perencanaan proses (process planning). 

Merupakan matriks proses pembuatan pengembangan suatu produk. 

4.  Matriks perencanaan produksi (production plannning). Memaparkan 

tindakan yang perlu diambil didalam perbaikan kualitas produk. 

 

Implementasi QFD secara garis besar dibagi dalam 3 (tiga) tahap, tetapi sebelum 

memasuki ketiga tahap tersebut selalu ada Tahap Perencanaan dan Persiapan. 

Adapun ketiga tahap tersebut adalah: 

 

* Tahap pengumpulan Voice of Customer 

* Tahap penyusunan House of Quality 

* Tahap analisa dan interpretasi 

 

Tahap pengumpulan Voice of customer 

Pada tahap ini akan dilakukan survey untuk memperoleh suara pelanggan yang 

tentu membutuhkan waktu dan ketrampilan untuk mendengarkan. Proses QFD 
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membutuhkan data konsumen yang ditulis sebagai atribut-atribut dari suatu 

produk atau jasa. Tiap atributmempunyai data numerik yang berkaitan dengan 

kepentingan relatif atribut bagi konsumen dan tingkat performansi kepuasan 

konsumen dari produk yang dibuat berdasarkan atribut tadi. 

 

Tahap penyusunan House of Quality 

Menurut Cohen (1992) tahap-tahap dalam menyusun rumah kualitas adalah 

sebagai berikut: 

1. Tahap I Matrik Kebutuhan Pelanggan, tahap ini meliputi: 1) Memutuskan 

siapa pelanggan, 2) Mengumpulkan data kualitatif berupa keinginan dan 

kebutuhan konsumen, 3) Menyusun keinginan dan kebutuhan tersebut, dan 

4) Pembuatan diagram afinitas 

2. Tahap II Matrik Perencanaan, tahap ini bertujuan untuk mengukur 

kebutuhan-kebutuhan pelanggan dan menetapkan tujuan-tujuan 

performansi kepuasan. 

3. Tahap III Respon Teknis, pada tahap ini dilakukan transformasi dari 

kebutuhan-kebutuhan konsumen yang bersifat non teknis menjadi data 

yang besifat teknis guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. 

4. Tahap IV Menentukan Hubungan Respon Teknis dengan Kebutuhan 

Konsumen. Tahap ini menentukan seberapa kuat hubungan antara respon 

teknis (tahap 3) dengan kebutuhan-kebutuhan pelanggan (tahap 1). 

5. Tahap V Korelasi Teknis, tahap ini memetakan hubungan dan kepentingan 

antara karakterisitik kualitas pengganti atau respon teknis. Sehingga dapat 

dilihat apabila suatu respon teknis yang satu dipengaruhi atau 

mempengaruhi respon teknis lainnya dalam proses produksi, dan dapat 

diusahakan agar tidak terjadi bottleneck. 

6. Tahap IV Benchmarking dan Penetapan Target, pada tahap ini perusahaan 

perlu menentukan respon teknis mana yang ingin dikonsentrasikan dan 

bagaimana jika dibandingkan oleh produk sejenis 
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Tahap analisa dan interpretasi 

Tahap analisa dan interpretasi merupakan tahap teknis dari Implementasi Quality 

Function Deployment. Disini dilakukan analisis dan interpretasi terhadap rumah 

kualitas yang sudah disusun pada tahap sebelumnya. Dan bila dilanjutkan pada 

pembuatan suatu produk/jasa, maka akan dapat dihasilkan produk/jasa yang 

mempunyai karakteristik yang kuat dalam memenuhi keinginan konsumen. 

 

Gambar 2.1.  Contoh Matriks   House of Quality 



[Fakultas Teknik - unpas] 

[ Pengembangan Potensi Bisnis  Daur Ulang Sampah Plastik Dengan Sistem Padu - Untuk 

Kewirausahaan Mahasiswa Dan IKM] 

II-11 

 

 

 

Laporan Akhir  

Hibah Penugasan Program Penelitian 

2.5 Analisis Pemasaran 

 

Anaisis pasar merupakan bagian penting dalam manajemen pemasaran, karena 

dalam konsep pemasaran adalah memberikan kepuasan pada konsumen 

(kebutuhan dan keinginan). Pemahaman terhadap pasar sangat penting agar dapat 

memilih dan menetapkan keputusan-keputusan pemasaran yang efektif/tepat. 

Strategi Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

 

 

Gambar 2.2.  Empat Komponen P dalam Bauran Pemasaran 

 

Marketing mix atau bauran pemasaran adalah perangkat alat pemasaran taktis 

yang dapat dikendalikan, yang dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan 

respon yang diinginkan pasar sasaran. 
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Marketing mix adalah semua faktor yang dapat dikuasai oleh seseorang manajer 

pemasaran dalam rangka mempengaruhi permintaan konsumen terhadap barang 

dan jasa  

Faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu: Product, Place, Price, Promotion. 

Sementara itu, sebagai tambahan dari 4P di atas, Booms & Bitner telah menambah 

3P lagi kepada bauran pemasaran tersebut yaitu People (faktor manusia yang 

terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam , Process (proses/prosedur 

kerja) dan Physical Evidence.  

  

People: Faktor manusia (yang terlibat secara langsung & tidak langsung) dalam 

aktiviti penyampaian produk di pasaran tidak patut dikecualikan. Peranan 

kakitangan yang menjalankan pelbagai aktiviti berkaitan pemasaran perlu 

dijadikan sebagai strategi. Oleh itu inisiatif dari aspek kebolehan, kemampuan dan 

kepakaran para pekerja dan pihak pengurusan di industri perlu juga di beri 

perhatian dalam strategi meningkatkan keupayaan pemasaran.  

  

Process: Proses / aliran kerja termasuk arahan dan prosedur yang bertepatan bagi 

setiap aktiviti merupakan elemen yang akan menentukan keberkesanan dan 

kejayaan pemasaran. Oleh itu, ianya juga adalah inisiatif yang strategik sesebuah 

industri untuk memasukkan unsur „process‟ ini kedalam strategi pemasarannya. 

  

 Physical Evidence: Kebolehan dan keupayaan industri dalam penyampaian 

perkhidmatan mestilah dipadankan bersesuaian dengan persekitaran pasaran di 

mana perkhidmatan diberikan. Ini akan meningkatkan lagi keberkesanan dalam 

berkomunikasi dan melaksanakan penyampaian produk, khasnya dalam aspek 

kepuasan kepada pengguna sasaran.  
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Strategi pemasaran 4 P boleh dikatakan sebagai tindakan empat serangkai oleh 

pemasar untuk menawarkan produk kepada pelanggan sasaran dengan cara yang 

lebih efektif. Sementara tambahan 3P lagi kepada bauran tersebut adalah sebagai 

pelengkap yang khususnya disarankan bagi industri yang menawarkan produk 

jenis perkhidmatan/servis.    

 

Strategi Marketing Mix 

Tujuan strategi pemasaran : 

1. untuk mendapatkan calon pembeli. 

2. untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah pelanggan. 

3. untuk memenangkan persaingan. 

 



III -1 

     B A B. 03  

PELAKSANAAN PELATIHAN 

 

3.1 Pelatihan Teknik PADU 

Di dalam proses pelatihan ini, selain dilaksanakan oleh tim internal Jurusan Teknik Industri 

Unpas, juga kami telah bersepakat bekerjasama dengan pihak Yayasan PADU (Paguyuban 

Daur Ulang Sampah) – Indonesia, terutama di dalam proses produksi teknik pembuatan 

lembaran plastik hasil daur ulang dengan teknik heat transfer dan teknik melting secara 

sederhana. Dan keseluruhan teknik ini dinamakan teknik PADU. 

Adapun keunggulan dari pengolahan daur ulang sampah plastik dengan teknik PADU ini 

diantaranya adalah; 

1.   Memadukan dua jenis teknik daur ulang sampah plastik, yaitu Teknik Heat Transfer    

dan Teknik Pembakaran sehingga mampu mendaur ulang seluruh jenis sampah plastik 

2.    Output : 

Teknik heat transfer menghasilkan lembaran plastik yang solid, kuat dengan motif 

dan warna yang bisa dimodifikasi. Bisa dibuat menjadi alat tulis kantor, berbagai    

jenis tas, celemek, dompet, karpet mobil, sandal, tikar, topi dsb. 

3.  Kualitas dan penampilan produk jadi bisa disesuaikan dengan keinginan konsumen 

bahkan melebihi keunggulan produk sejenis berbahan baku plastik atau kertas 

(Konsep Teknopreneur) 

4.  Menggunakan peralatan yang murah dan mudah diperoleh, terutama setrika 

5. Mudah dioperasikan 

6.  Biaya bahan baku dan operasi cukup murah 

7.  Margin keuntungan bisa mencapai 100% 

8.  Bisa dijadikan sebagai suatu bisnis dengan investasi cukup kecil 

9.  Berdampak signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja baru, perbaikan kualitas 

lingkungan hidup dan pengurangan penggunaan plastik dan kertas baru 
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3.2 Program Pelatihan 

Pelatihan yang dilakukan pada program ini terdiri dari lima (5) orang mahasiswa teknik 

Industri, pelatihan ini bertujuan untuk melahirkan kelompok mahasiswa Universitas 

Pasundan yang mampu berwira usaha di bidang daur ulang plastik. Adapun bentuk pelatihan 

yang diberikan yaitu memberikan wawasan dan kemampuan dalam mengelola sampah plastik 

serta melatih bagaimana  cara memasarkan produk-produk hasil pengolahannya.  

 

3.2.1 Pelatihan Hari Pertama 

Paparan masalah sampah yang belum teratasi. 

 Menjelaskan kondisi sampah yang begitu memprihatinkan, terutama di daerah 

Bandung. Dengan demikian perlu adanya solusi untuk mengatasi masalah tersebut, salah 

satunya yaitu dengan membuat sistem pengelolaan dan pengolahan sampah yang didasarkan 

pada prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle). 

 

 

 

Gambar 3.1 Pelatihan hari pertama (1) 

 

Gambar 3.2 Pelatihan hari pertama (2) 
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3.2.2 Pelatihan Hari Kedua 

Paparan potensi bisnis daur ulang sampah plastik. 

 Dengan banyaknya sampah yang belum dapat diolah, maka hal tersebut dapat menjadi 

suatu potensi bisnis daur ulang sampah. Dari sampah kita dapat melihat bahan baku yang 

begitu melimpah dan murah, dengan pengelolaan dan pengolahan sampah yang baik akan 

dapat menghasilkan berbagai produk baru yang dapat di terima oleh pasar.  

 

 

Gambar 3.3 Pelatihan hari kedua 

 

 

3.2.3 Pelatihan Hari Ketiga 

Pelatihan proses pengolahan sampah dengan teknik heat transfer 

 Proses pengolahan dengan teknik heat transfer marupakan salah satu cara mengolah 

sampah plastik dengan cara memanaskan lembaran plastik yang berlapis. Alat yang 

digunakan cukup sederhana yaitu : setrika, gunting,dan plastik tahan panas. Output dari 

proses ini berupa lembaran plastik yang dapat dibentuk menjadi produk kreasi apapun seperti 

tas belanja, jas hujan, dompet, dan lain-lain. 
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Gambar 3.4 Pelatihan hari ketiga (1) 

 

Gambar 3.5 Pelatihan hari ketiga (2) 

            

 

 

Gambar 5.6 Pelatihan hari ketiga (3) 

 

 

3.2.4 Pelatihan Hari Keempat 

Pelatihan cara membuat produk kreatif dari hasil pengolahan sampah teknik heat transfer 

 Lembaran plastik yang didapat dari pengolahan sampah dengan teknik heat transfer 

dapat diolah menjadi produk kreasi apa pun. Lembaran plastik ini dapat dibuat jadi tas 

belanja, tas sekolah, tas laptop, jas hujan dan lainnya.  
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Cara pembuatan 

1. Membuat pola dan pada lembaran plastik hasil olahan sesuai dengan pola produk 

yang akan dibuat 

2. Memotong sesuai dengan pola 

3. Menjahit potongan-potongan plastik menjadi produk yang akan dibuat 

 

 

Gambar 3.7 Pelatihan hari keempat  

 

Gambar 3.8 Produk yang dibaut (1) 

 

Gambar 3.9 Produk yang dibuat (2) 

 

 

 

 

 

         Gambar 3.10 Produk yang dibuat (3)                 Gambar 3.11 Produk yang dibuat (4) 
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3.2.5 Pelatihan Hari Kelima 

Pelatihan Strategi Pemasaran Produk daur ulang sampah – Produk Kreatif 

Memberikan paparan mengenali marketing mix, dimana dalam memasarkan produk yang 

harus diperhatikan yaitu 4 P (Price, Place, Promotion, Produc). 

Memulai bisnis kerajinan daur ulang sampah plastik sama sekali tidak memerlukan modal 

besar, dengan investasi sebesar Rp 1.000.000, dikerjakan di rumah sendiri, sudah bisa 

menghasilkan sekitar 100 tas belanja, dengan harga jual Rp 10.000 sampai tertinggi 

tergantung kualitas dan penampilan serta siapa yang membuatnya. Margin keuntungan mulai 

100% sampai berkali-kali lipat. 

Contoh Perhitungan Ekonomis dalam Kondisi Optimal 

1.  Produk dibuat : Tas Belanja 

2.  Harga rata-rata : Rp 15.000 

3.  Kebutuhan bahan : 2,5 ons 

4.  Jumlah bahan baku : 35.000 kg x 0,6% = 21.000 kg/hari. 1 kg sampah plastik bisa 

dibuat menjadi   4 tas. Total produksi 84.000 tas belanja 

5.  Jumlah transaksi 84.000 x Rp 15.000 = Rp 1.260.000.000/hari 

6.  Jumlah UKM = 500. Pendapatan tiap UKM Rp 1.260.000.000 : 500 = Rp 

25.200.000/hr 

7.  Lapangan kerja tercipta. Untuk memproduksi 1.000 tas/hari dibutuhkan 70 tenaga 

kerja. 

    Total lapangan kerja tercipta 82.000 : 1.000 x 70 = 5.740  

  

Dari contoh perhitungan kasar di atas,  nampak bahwa potensi peluang pasar dan pemasaran 

produk kreatif – daur ulang sampah dengan metode PADU ini cukup memberikan harapan 

yang menggembirakan bagi masyarakat kalangan menengah bawah dan juga kelompok 

mahasiswa untuk mencoba mengupayakan potensi bisnis/usaha yang tidak terlalu memakan 

resiko yang besar dengan tingkat kesulitan yang tidak terlalu kompleks. 
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Alur kerja wirausaha daur ulang sampah plastik – model PADU 

 Product 

Produk merupakan salah satu unsur bauran pemasaran yang paling mendasar, karena aktivitas 

pemasaran dimulai dari perencanaan produk atau jasa yang ditujukan untuk memuaskan 

kebutuhan dan keinginan konsumen.  

  

Menurut Philip Kotler (2002:13) menyatakan bahwa : 

“Produk adalah setiap tawaran yang memuaskan kebutuhan dan keinginan” 

 

Menurut Basu Swasta (2003:165) menyatakan bahwa : 

Produk adalah suatu sifat yang kompleks baik dapat diraba maupun tidak diraba, termasuk 

bungkus, warna, harga, prestise perusahaan dan pengecer, pelayanan perusahaan dan 

pengecer yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan atau kebutuhannya. 

 

Hirarki Produk 

Tiap produk berkaitan dengan produk – produk  tertentu lainnya. Menurut Kotler yang 

diterjemahkan oleh Hendra Teguh dan Ronny A Rusly (2002:38), ada tujuh tingkatan hirarki 

produk yaitu : 

 

1. Keluarga kebutuhan (need family) 

Adalah kebutuhan inti yang mendasari keberadaan suatu kelompok produk. 

 

2. Keluarga produk (product family) 

Adalah kebutuhan semua kelas produk yang dapat memenuhi suatu kebutuhan inti 

dengan efektivitas memadai. 

 

3. Kelas produk(product class) 

Adalah sekelompok produk dalam keluarga produk yang diakui mempunyai 

kesamaan fungsional. 

 

 

4. Lini produk (product line) 



[Fakultas Teknik - unpas] 

[ Pengembangan Potensi Bisnis  Daur Ulang Sampah Plastik Dengan Sistem Padu - Untuk Kewirausahaan 

Mahasiswa Dan IKM] 

III-8 

 

 Laporan Akhir  

Hibah Penugasan Program Penelitian 

Sekelompok produk dalam suatu kelas produk yang berkaitan erat karena mereka 

melaksanakan suatu fungsi yang serupa, dijual kepada kelompok konsumen yang 

sama dipasarkan melalui saluran distribusi yang sama atau berada dalam rentang 

harga tertentu. 

 

5. Jenis produk (product type) 

Adalah satu kelompok produk dalam satu lini produk yang sama – sama memiliki 

bentuk tertentu dari berbagai kemungkinan bentuk produk tersebut. 

 

6. Merek (brand) 

Adalah suatu nama yang dapat diasosiasikan dengan satu atau beberapa produk dalam 

lini produk yang digunakan untuk mengidentifikasikan sumber atau karakter produk 

tersebut. 

 

7. Unit produk (item) 

Adalah satu unit tersendiri dalam suatu merek atau lini produk yang dapat dibedakan 

menurut ukuran, harga, penampilan atau atribut lain. 

 

Klasifikasi Produk 

Yang termasuk klasifikasi produk menurut Djaslim saladim dan Yevis Marty Oesman 

(2002:72) adalah berikut  : 

 

1. Berdasarkan Karakteristik/sifat 

a. Barang Tahan Lama (Durable goods), yaitu barang berwujud yang biasanya bisa 

bertahan lama dengan banyak sekali pemakaian. 

b. Barang Tidak Tahan Lama (non Durable goods), yaitu barang berwujud yang 

biasanya dikonsumsi satu atau beberapa kali. 

c. Jasa (Service), yaitu kegiatan, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk 

dibeli. 

2. Berdasarkan wujud 

a. Barang nyata atau tidak berwujud (tangible goods) 

b. Barang tidak nyata atau tidak berwujud (intangible goods) 

3. Berdasarkan tujuan atau pemakaian 
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a. Barang Konsumsi (costumers goods), yaitu barang yang digunakan oleh 

konsumen akhir atau rumah tangga dan tidak untuk dikomersilkan. 

 

1. Barang kebutuhan sehari-hari (Convenience goods), yaitu barang yang 

pada umumnya seringkali dibeli, seketika, hanya sedikit membanding-

bandingkan, dan usaha membelinya minimal. 

2. Barang belanjaan (shopping goods), yaitu barang yang dalam proses 

memilih dan membelinya sangat dipengaruhi oleh pengaruh mode dan 

konsumen membandingkannya berdasarkan kesesuaian, mutu dan harga. 

3. Barang khusus (speciality goods), yaitu barang yang memiliki ciri unik 

dan merek khas dimana kelompok konsumen bersedia berusaha lebih keras 

untuk membelinya. 

4. Barang yang tidak dicari (unsought goods), yaitu barang dimana konsumen 

tahu atau idak tahu mengenai barangnya, tetapi pada umumnya tidak 

berfikir untuk membelinya. 

 

b. Barang Industri (Industrial goods), yaitu barang yang dibeli atau diproses lebih 

lanjut atau dipergunakan dalam menjalankan bisnis. 

1) Barang dan suku cadang (material and parts), yaitu barang yang 

seluruhnya masuk ke dalam produk jadi. 

2) Barang modal (capital items), yaitu barang-barang berat atau modal. 

3) Perbekalan dan pelayanan (supplies and services). 

 

 

Dari jenis dan karakteristik produk, Barang olahan – Produk daur ulang sampah plastik yang 

kita olah dan dilatihkan ini, termasuk Barang Tahan Lama (Durable goods), yaitu barang 

berwujud yang biasanya bisa bertahan lama dengan banyak sekali pemakaian. 

 

Sedangkanb tujuan atau pemakaian, produk olahan ini termasuk ke dalam; Barang Konsumsi 

(costumers goods), yaitu barang yang digunakan oleh konsumen akhir atau rumah tangga dan 

tidak untuk dikomersilkan. Untuk produk – produk yang bisa dibuat dari bahan olahan plastic 

ini, bisa bermacam-macam produk seperti telah diutarakan pada bab-bab terdahulu. 
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 Place 

Place atau tempat merupakan gabungan antara lokasi dan keputusan atas saluran distribusi, 

dalam hal ini berhubungan dengan bagimana cara penyampaian kepada para konsumen dan 

dimana lokasi yang strategis. 

 

Dalam penyaluran barang dari produsen ke konsumen ada faktor penting yang sangat 

berpengaruh terhadapnya, yaitu kegiatan pemilihan saluran distribusi yang tepat untuk 

menyampaikan barang dari produsen ke konsumen. Banyak perusahaan yang menggunakan 

saluran distribusi yang tidak tepat hal ini menyebabkan produk yang dihasilkan perusahaan 

tidak menjangkau konsumen yang menjadi sasaran. 

 

Di dalam memasarkan produk PADU ini, banyak saluran distribusi yang bisa digunakan 

diantaranya; melalui distribusi langsung ke konsumen akhir, spreading ke pusat-pusat 

distribusi, melalui jasa pihak ketiga, distribusi melalui kelompok-kelompok social, melalui 

jejaring sosial di media internet dan yang lainnya. 

 

 

 Promotion 

Promosi merupakan kegiatan terpenting, yang berperan aktif dalam memperkenalkan, 

memberitahukan dan mengingatkan kembali manfaat suatu produk agar mendorong 

konsumen unluk membeli produk yang dipromosikan tersebut. Untuk mengadakan promosi, 

setiap perusahaan harus dapat menentukan dengan tepat alat promosi manakah yang 

dipergunakan agar dapat mencapai keberhasilan dalam penjualan. 

 

Fungsi Promosi 

 

Adapun fungsi dari promosi yaitu: 

 

1.   Mencari dan mendapatkan perhatian dari calon pembeli. Perhatian calon pembeli harus 

diperoleh, karena merupakan titik awal proses pengambilan keputusan di dalam membeli 

suatu barang dan jasa. 
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2. Menciptakan dan menumbuhkan interest pada diri calon pembeli. Perhatian 

yang sudah diberikan oleh seseorang mungkin akan dilanjutkan pada tahap 

berikutnya atau mungkin berhenti. Yang dimaksudkan dengan tahap 

berikutnya ini adalah timbulnya rasa tertarik dan rasa tertarik ini yang akan 

menjadi fungsi utama promosi. 

3.  Pengembangan rasa ingin tahu (desire) calon pembeli untuk memiliki barang yang 

ditawarkan. Hal ini merupakan kelanjutan dari tahap sebelumnya. Setelah seseorang 

tertarik pada sesuatu, maka timbul rasa ingin memilikinya. Bagi calon pembeli merasa 

mampu (dalam hal harga, cara pemakaiannya, dan sebagainya), maka rasa ingin 

memilikinya ini semakin besar dan diikuti oleh suatu keputusan untuk membeli. 

 

 

Tujuan Promosi 

 

Ada beberapa tujuan yang terdapat dalam promosi yaitu: 

 

1.  Menginformasikan, maksudnya adalah menginformasikan pasar tentang produk baru, 

mengemukakan manfaat baru sebuah produk, menginfonnasikan pasar tentang 

perubahan harga, menjelaskan bagaimana produk bekerja, menggambarkan jasa yang 

tersedia, memperbaiki kesan yang salah, mengurangi ketakutan pembeli, membangun 

citra perusahaan. 

2.  Membujuk, maksudnya mengubah persepsi mengenai atribut produk agar diterima 

pembeli. 

3. Mengingatkan, maksudnya agar produk tetap diingat pembeli sepanjang 

masa, mempertahankan kesadaran akan produk yang paling mendapat 

perhatian. 

 

Setelah diadakan Promosi diharapkan audiens, yaitu adanya pembelian dan kepuasan yang 

tinggi. Pembelian adalah akhir dari proses komunikasi. Pembeli juga memiliki keterikatan 

yang tinggi dengan produk yang dikonsumsinya. 

 

Ada enam hal yang dapat menjelaskan komunikasi tersebut yaitu: 
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a. Kesadaran(Awareness) 

Jika sebagian besar audiens sasaran tidak menyadari obyek tersebut, maka tugas 

komunikator adalah membangun kesadaran dari mengenai produk dan terus 

mengenalkan produk ke audiens. 

 

b.  Pengetahuan (Knowledge) 

Diharapkan audiens memiliki kesadaran tentang perusahaan atau produk yang telah 

dikeluarkan dan jangan sampai audiens tidak mengetahui produk tersebut. 

 

c. Menyukai (Liking) 

Dapat mengetahui perasaan mereka terhadap produk yang dikonsumsi oleh audiens, 

sehingga audiens dapat menyukai produk tersebut. 

 

d. Preferensi (Preference) 

Dapat dikatakan audiens menyukai produk tersebut dan lebih memilih produk itu 

dibanding produk lain. 

 

e. Keyakinan (Conviction) 

 Audiens diharapkan yakin untuk membeli produk yang sudah dipilihnya. 

 

f.  Pembelian (Purchase) 

  Pembelian yang dilakukan audiens, adalah tahap terakhir dalam komunikasi. 

 

 

Promosi yang dilakukan untuk memasarkan  produk olahan ini, memang merupakan hal 

terpenting di dalam kegiatan pelatihan dan pembelajaran ini, hal ini dikarenakan bahwa 

masyarakat kita (Indonesia) masih memandang sebelah mata terhadap produk-produk 

consumer goods yang berbahan baku dari „daur ulang sampah‟. Oleh karenanya saluran-

saluran promosi yang ‘cerdas’ perlu diciptakan untuk mensiasati capaian target pasar yang 

telah dicanangkan di awal produksi. 

 

Salah satu saluran promosi yang sekiranya dapat dimanfaatkan adalah media komunikasi di 

berbagai smartphone,  dan media komunikasi lain yang banyak dipergunakan oleh 
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masyarakat. Selain itu, juga bisa memanfaatkan media on-line yang lebih murah dan bisa 

mencapai luasan promosi lintas Negara. 

 

 

 Price 

Harga merupakan suatu elemen marketing mix yang menghasilkan penerimaan penjualan, 

sedangkan elemen-elemen lainya hanya menimbulkan biaya. Kerena menghasilkan 

penerimaan penjualan, maka harga mempengaruhi tingkat penjualan, tingkat keuntungan, 

serta share pasar yang di dapat oleh perusahaan (Assauri, 2004:233). 

 

Harga juga merupakan salah satu elemen bauran pemasaran yang paling fleksibel. Harga 

dapat di ubah dengan cepat, tidak seperti ciri khas produk dan perjanjian distribusi (Kotler, 

2000:519). 

 

Menurut Swastha (2005) mengatakan bahwa harga adalah Jumlah uang (ditambah beberapa 

barang kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang 

beserta pelayanannya. 

Menurut Alma (2004:169) pengertian harga yaitu Suatu atribut yang melekat pada suatu 

barang yang memungkinkan barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan (needs), keinginan 

(wants) dan memuaskan konsumen (satisfaction) yang dinyatakan dengan uang. 

Di dalam marketing mix disebutkan bahwa, Bauran harga berkenaan dcngan kebijakan 

strategis dan taktis seperti tingkat harga, struktur diskon, syarat pembayaran dan tingkat 

diskriminasi harga diantara berbagai kelompok pelanggan. Harga menggambarkan besarnya 

rupiah yang harus dikeluarkan seorang konsumen untuk memperoleh satu buah produk dan 

hendaknya harga akan dapat terjangkau oleh kons umen. 

Untuk strategi penetapan harga produk Daur Ulang ini, memang harus sedemikian rupa 

melakukan pengkajian yang seksama, untuk permulaan bisa dikakukan dengan melakujkan 

perbandingan harga untuk produk sejenis dengan bahan baku yang lain. 

Penetapan harga dapat juga dilakukan dengan melakukan perhitungan ongkos produksi 

ditambah dengan %tase keuntungan (margin) yang ingin diperoleh. Oleh karena produk 
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customer goods – olahan daur ulang sampah ini merupakan barang yang mengandung unsure 

seni (art) nya, maka penetapan harga dapat dilakukan dengan variasi yang beragam 

tergantung pada ketajaman unsure seni dan jumlah pemakaian bahan baku yang dipergunakan 

untuk membuat produk yang dimaksud. 

 

Penetapan harga untuk produk PADU, dapat juga ditentukan atas dasar kompromi antara 

direktur / pimpinan usaha dengan tenaga langsung dan supervisor yang ada terelibat di 

dalamnya. 

 



IV-1 

 B A B. 04  

EVALUASI HASIL PELATIHAN DESAIN DAN MANAJEMEN 

PEMASARN PRODUK PADU 

 
 

4.1  Pemahaman Konsep   QFD   (Quality Function Deployment) 

Agar produk berhasil di pasaran maka harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

konsumen. Oleh karenanya proses pencipataan daya kreasi perancang di dalam 

menentukan hasil karyanya harus disesuaikan dengan berbagai metoda normatif yang 

berlaku dimasyarakat ilmiah. 

Salah Satu metoda untuk membantu proses perancangan adalah metode QFD (Quality 

Function Deployment). Metode ini pertama kali dikembangkan di Jepang pada tahun 

1972 oleh Yoji Akao, di perusahaan Mitsubishi Heavy Industries Kobe Shipyard. 

Yoji Akao mendefiniskan  QFD sebaggai berikut;  "a method for developing a design 

quality aimed at satisfying the consumer and then translating the consumer's demands 

into design targets and major quality assurance points to be used throughout the 

production phase".  

Di dalam pelaksanaannya QFD menggunakan suatu Matrik yang biasa disebut sebagai 

„Tabel Qquality‟ yang diperlukan oleh organisasi kerja agar memuaskan customer, yang 

disebut sebagai „House of Quality (HOQ)‟. 

Matrik ini dikembangkan untuk men-generate konsep, mengevaluasinya dan 

mengusulkan parameter proses untuk men-deliver atau menghasilkan produk desain 

paling bagus yang memenuhi keinginan konsumen. 

Definisi HOQ menurut Yoji Akao adalah sebagai berikut;     The "House of Quality" 

matrix is the most recognized form of QFD. It is utilized by a multidisciplinary team to 

translate a set of customer requirements, drawing upon market research and 

benchmarking data, into an appropriate number of prioritized engineering targets to be 

met by a new product design. There are many slightly different forms of this matrix and 
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Customer Requirements 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 CP A B

1 doesn't slide when using 0.10 9 3 3 3 9 1 3 3 0.9

2 needs little insertion force 0.05 9 9 0.8

3 requires little insertion torque 0.05  9 0.9

4 operates when pencil is inserted 0.15 9 9 1.0

5 collects pencils shavings well 0.05 9 1 1.0

6 empties shavings easily 0.20 3 9 1 3 -3 0.6

7 plugs into wall socket easily 0.05 9  0.9

8 cord is long enough 0.05 9 0.8

9 grinds pencil to sharp point 0.20 9 3 0.7

10 needs only one hand two operate 0.10 3 9 3 0.8

Total Importance 1.00

Performance current product(CP)

competitior A: Model #25 N 1 0 0 0 0 2 6 Y 6 20 1 20 6
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New Product Targets N 1 0 0 0 0 3 4 Y 6 18 1 18 5
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this ability to be adapted to the requirements of a particular problem or group of users 

forms one of its major strengths. The general format of the "House of Quality" is made 

up of six major components which are completed in the course of a QFD project   

 

Contoh format HOQ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1  Contoh Format HOQ 
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 Proses QFD 

o HOQ (House of Quality) mempunyai beberapa sub-matrik yang secara 

bersamaan bergabung, menghubungkan antara technical requirement dan 

technical target terhadap kebutuhan customer. 

o Rangkaian matrik tersebut dibuat untuk menghubungkan antara apa yang 

diinginkan customer dengan bagaimana teknik implementasinya. 

o Matrrik yang lainnya dikembangkan untuk men-generste konsep desain, 

meng-evaluasinya dan mengusulkan parameter-parameter yang 

menghasilkan perancangan yang paling baik.  

  Keuntungan QFD 

 Mempersingkat waktu  produk masuk ke pasar  ( Reduced time to market) 

 Mengurangi waktu perubahan perancangan (Reduction in design changes) 

 Mengurangi biaya akibat proses perancangan dan pembuatan  (Decreased 

design and manufacturing costs) 

 Meningkatkan kualitas (Improved quality) 

 Meningkatkan kepuasan pelanggan (Increased customer satisfaction) 

 

4.2  Evaluasi terhadap Produk  Desain Daur ulang Sampah Plastik 

 Penerapan Konsep HOQ Terhadap Teknik Daur Ulang Sampah Plastik 

Di dalam kehidupan sehari-hari dimasyarakat dewasa ini, kita jumpai bahwa benda 

produk yang dihasilkan oleh proses-sistem pabrikasi merupakan benda produk yang 

mempunyai nilai jual dan bisa memenuhi selera konsumen, hal ini bisa terlaksana, oleh 

karena pabrikan telah memenuhi kriteria dan daya dukung faktor produksi yang cukup 

mumpuni, seperti faktor; Dana, Sistem Produksi, SDM, Teknologi, Marketing, dll.  

Disisi lain, sistem kerajinan meski populer dikerjakan di banyak tempat, namun lemah 

dalam pemasaran, dan kadang-kadang tidak memenuhi persyaratan faktor produksi, 
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seperti aspek controlling, sehingga produknya kurang disukai konsumen dan harganya 

relatif mahal, oleh karena hal tersebut, terdapat beberapa cara untuk membantu 

meningkatkan nilai jual benda produk hasil kreatifitas perorangan dan kelompok– 

kerajinan tangan. 

Di dalam laporan ini dijelaskan tentang konsep pengembangan benda produk hasil 

kerajinan tangan – manual, khusunya untuk bahan olahan sampah plastik hasil daur 

ulang dengan teknik PADU dengan pendekatan konsep desain QFD - HOQ.. 

 

 Proses Daur Ulang Sampah dengan Teknik Padu 

 

Gambar 4.2 Proses Daur Ulang Sampah dengan Teknik Padu 

Dari urutan proses pembuatan benda produk seperti di atas, maka dapat dilihat bahwa 

pelakasanaan kegiatan pembutan benda-benda, seperti ; Tas belanja, Jas hujan, Tas 

laptop, Tas koper, berbagai produk asesoris, dll. Dilaksanakan dan dikembangkan 

melalui proses pembuatan yang cukup sederhana 

Konsep perancangan yang diterapkan terhadap desain produk daur ulang sampah plastik 

yang dilakukan, adalah suatu upaya untuk mengangkat para perancang pemula untuk 
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memahami proses perancancangan desain secara sains dan juga sekaligus teknis 

praktisnya.  

Pemahaman dan penerapan awal proses perancangan Daur ulang produk dengan bahan 

dasar sampah plastik ini dilakukan dengan mengedepankan metode QFD dengan konsep 

HOQ nya. 

Berdasarkan analisis QFD yang telah dilakukan terhadap komponen pembentuk produk 

daur ulang sampah plastik ini, maka dapat digambarkan matrik HOQ nya sebagai 

berikut; 
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Gambar 4.3   Matriks HOQ Produk Daur Ulang Sampah Plastik 

Keterangan. 

A : Produk Daur Ulang Sampah 
B : Produk Non Daur Ulang  
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Dari matrik HOQ  yang dikembangkan berdasarkan data primer yang ada, maka dapat 

diketahui beberapa point yang sudah bagus dan beberapa point lain yang masih perlu 

ditingkatkan, diantaranya; 

 Target kulitas yang perlu di perbaiki dari rancangan :  

Target I-III   :  Perbaikan kualitas dari produk akhir, dibuat lebih menarik dan 

sesuai fungsi 

Target IV  :  Perbaikan pada proses penjahitan, dibuat lebih rapi  

Target V  :   Perbaikan teknik PADU, bahan dibuat lebih rapi dengan corak 

menarik 

Target VI-VII :   Perbaikan pada variasi warna dan asesoris 

 

 Penilaian produk daur ulang sampah terhadap  kompetitor : 

Desain   :  Produk daur ulang sampah masih cukup jauh untuk dapat 

menyaingi produk non daur ulang 

Handal :  Produk daur ulang sampah dapat menyaingi produk non daur 

ulang. 

Sesuai fungsi :  Produk daur ulang sampah dapat menyaingi produk non daur 

ulang. 

Dari matriks HOQ di atas, dapat diambil kesimpulan bahw afaktor kualitas yang menjadi 

prioritas utama yang perlu dilakukan perbaikan, adalah pada kualitas desain produk 

akhir daur ulang agar dapat lebih bersaing dengan produk non daur ulang. 
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4.3  Evaluasi Manajemen Pemasaran Produk PADU 

Penentuan Harga Pokok Penjualan 

Harga pokok penjualan adalah harga pokok produk yang sudah terjual dalam 
periode waktu berjalan yang diperoleh dengan menambahkan harga pokok produksi 
dengan persediaan produk selesai awal dan persediaan produk selesai akhir.  

Harga Pokok produksi adalah kumpulan biaya produksi yang terdiri dari bahan baku 
langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik ditambah persediaan produk 
dalam proses awal dan dikurangi persediaan produk dalam proses akhir. Harga pokok 
produksi terikat pada periode tertentu. Harga pokok produksi akan sama dengan biaya 
produksi apabila tidak ada persediaan produk dalam proses awal dan akhir. 

Penentuan harga pokok adalah bagaimana  memperhitungkan biaya kepada suatu produk 
atau pesanan atau jasa, yang dapat dilakukan dengan cara  memasukkan seluruh biaya 
produksi atau hanya  memasukkan unsur biaya produksi saja. Dalam penentuan harga 
pokok tersebut dapat  digunakan dua cara, yaitu : 

1. Metode Kalkulasi Biaya Penuh (Full Costing). 

2. Metode Kalkulasi Biaya variabel (Variabel Costing). 

 Kalkulasi biaya penuh adalah suatu metode dalam penentuan harga pokok suatu 
produk dengan memperhitungkan semua biaya produksi, seperti biaya bahan baku 
langsung, tenaga kerja langsung, biaya overhead variabel dan biaya overhead tetap. 

 

 Kalkulasi biaya variabel adalah suatu metode dalam  penentuan harga pokok suatu 
produk, hanya  memperhitungkan biaya produksi yang bersifat variabel saja. Dalam 
metode ini biaya overhead tetap tidak diperhitungkan sebagai biaya produksi tetapi 
biaya diperhitungkan sebagai biaya periode yang akan dibebankan dalam laporan 
laba rugi tahun berjalan. 

Contoh skematis alur perhitungan Harga Pokok Penjualan 
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Gambar 4.4   Contoh Alur Perhitungan  Harga Pokok Penjualan 

Dari contoh di atas dapat dilihat bahwa di dalam penentuan HPP, dipengaruhi oleh ; 

1) Saldo persediaan bahan baku 

2) Bahan baku yang digunakan 

3) Total biaya produksi 

4) Harga pokok produksi 

Dari pengamatan kami, nampak bahwa penentuan HPP di dalam produk barang hasil 

olahan sampah plastik ini penentuan harga pokok penjualannya ditentukan belum 

mengikuti standar yang berdasar kepada teknik manajemen pemasaran yang baku, 
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sehingga beberapa item produk yang sama dijual dengan harga yang bervariasi 

tergantung kedekatan, dan hubungan baik antara pembeli dengan penjualnya. 

Dengan konsep penjualan – pemasaran yang baku, kami menawarkan dan mengarahkan 

para pelaku usaha – wirausaha baru (WUB) ini dengan metode pamasran yang lebih 

produktif. 
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B AB.  05 

STRATEGI  PROSES PEMASARAN PRODUK 

 

5.1  Marketing Mix 

Produk bauran pemasaran (marketing mix) adalah suatu proses pemasaran produk yang 

pada awalnya memperhatikan kepada empat faktor yang mempengaruhinya, yaitu; (a) 

Product, (b) Price, (c) Place, (d) Promotion. Akan tetapi pada perkembangannya faktor 

yang terkait di dalam marketing Mix ini bertambah menjadi 7 (tujuh) faktor, yaitu; (e) 

People, (f) Process, (g)  Physical Environment/Evident. 

Berdasarkan teori pemasaran yang ada, dapat didefinisikan bahwa Bauran pemasaran 

merupakan seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai 

tujuan pemasaran dalam memenuhi target pasarnya. Merupakan alat yang sesuai untuk 

sebuah bisnis guna mendapatkan reaksi dari target pasar dalam kaitannya dengan tujuan 

pemasaran 

Menurut Kotler (1997:92), Bauran pemasaran adalah sejumlah alat-alat pemasaran yang 

digunakan perusahaan untuk menyakinkan obyek pemasaran atau target pasar yang dituju 

Proses kegiatan pemasran ini disebut  sebagai Marketing Mix, dikarenakan konsep ini 

mempunyai variabel-variabel ukur sebagai berikut; 

o Marketing objectives (tujuan pemasaran) 

o Type of product (jenis produk) 

o Target market (target pasar) 

o Market structure (struktur pasar) 

o Rivals‟ behaviour (perilaku pesaing) 

o Global issues – culture/religion (isu global, misalnya: budaya/agama) 

o Marketing position (posisi pasar) 

o Product portfolio (portofolio produk) 
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Untuk lebih jelasnya, variabal  dari Bauran Pemasaran menurut Kotler (1997), dapat 

digambarkan sebagai berikut; 

)  

Gambar 5.1    Pola Marketing Mix (menurut Kotler, 1987 

 

 PRODUK 

1. Design (desain) 

2. Technology (teknologi) 

3. Usefulness (kemanfaatan) 

4. Convenience (kenyamanan) 

5. Value (nilai) 

6. Quality (kualitas) 

7. Packaging (kemasan) 

8. Branding (merek) 

9. Acceccories (asesori) 

10. Warrantie (garansi) 

Dapat dikatakan bahwa terkait dengan Prodak, ada pemahaman tentang metode yang 

digunakan untuk memperbaiki/ membedakan produk dan meningkatkan target penjualan 

yang lebih efektif untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, misalnya: 

Marketing 
Mix

Product

Price

Promotion

PlacePeople

Prosess

Physical 
Envidence
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– Extension strategies  (strategi perluasan) 

– Specialised versions (versi khusus) 

– New editions (edisi baru) 

– Improvements – real or otherwise (perbaikan-nyata atau yang lainnya) 

– Changed packaging (perubahan kemasan) 

– Technology (teknologi) 

– Dll 

–  

 PRICE 

1. Skimming (peluncuran) 

2. Penetration (penetrasi) 

3. Psychologycal (psikologikal) 

4. Cost-plus (beaya tambahan) 

5. Lost leader (kehilangan arah) 

Di dalam penetapan harga, terdapat strategi yang harus diperhatikan, diantaranya;    

1. Knowing the market (memahami pasar) 

2. Elasticity (elastisitas) 

3. Keeping an eye on rivals (menaruh perhatian terhadap kompetitor) 

 

 PROMOTION 

1. Special  offers (penawaran khusus) 

2. Advertising (iklan) 

3. User n trials (ujicoba) 

4. Direct mailling (surat langsung) 

5. Leaflet/posters  

6. Free gifts (hadiah) 

7. Competitions (persaingan) 

8. Joint ventures (patungan) 

Pada hakekatnya „Promotion‟ adalah strategi untuk membuat konsumen sadar akan 

keberadaan produk atau jasa „NOT just advertising‟ (tidak sekedar promosi) saja. 
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 PLACE 

Merupakan sarana di mana produk dan jasa dari produsen sampai ke konsumen, atau di 

mana produk dan jasa tersebut dapat diakses oleh konsumen. Semakin banyak tempat 

yang mudah untuk mendapatkan atau membeli produk/jasa, semakin baik bagi bisnis 

Beberapa hal penting yang dapat diperhatikan, terkait dengan factor „PLACE‟ ini 

diantarnya; 

1. Retail (eceran) 

2. Wholesale (besar-besaran) 

3. Mail order (pesanan lewat surat) 

4. Internet 

5. Direct sales (penjualan langsung) 

6. Peer to peer (orang ke orang) 

7. Multi channel (berbagai saluran) 

 

 PEOPLE 

Dapat dipahami bahwa People (orang) akan merepesentasikan bisnis apa yang 

dibawanya, bahwa image apa yang dibawanya akan menjadi hal yang sangat penting bagi 

keberlangsungan bisnis yang diembannya. 

People, akan menjadi kontak pertama yang akan di dapat oleh konsumen tentang 

gambaran apa yang harus diberikan oleh produsen. Beberapa hal yang terkait dengan 

„PEOPLE‟  diantaranya; 

1. Employees (karyawan) 

2. Management (manajemen) 

3. Culture (kultur) 

4. Customer service (layanan pelanggan) 

 

 PROCESS 



[Fakultas Teknik - unpas] 

[ Pengembangan Potensi Bisnis  Daur Ulang Sampah Plastik Dengan Sistem Padu - Untuk 

Kewirausahaan Mahasiswa Dan IKM] 

V-5 

 

 

 

Laporan Akhir  

Hibah Penugasan Program Penelitian 

 

“PROcess”  disini adalah bagaimana ketika ketika  orang menikmati layanan, bagaimana 

proses untuk mendapatkan layanan,  dan  dimana mereka mendapatkan layanan. 

Beberapa hal yang harus diperhatikan di dalamnya adalah;  

o Contact (mengontak) 

o Reminders (mengingatkan) 

o Registration (mendaftar) 

o Subscription (melanggan) 

o Form filling (mengisi isian) 

o Degree of technology (tingkatan teknologi) 

 

 PHYSICAL EVIDENCE 

Adalah suatu keadaan atau kondisi yang berkaitan dengan suasana hati, suasana 

lingkungan,, beberapa hal yang berkaitan dengan ini diantaranya; 

– Smart/shabby? (cerdas/lusuh?) 

– Trendy/retro/modern/old fashioned? (trendi/moderen/kuno?) 

– Light/dark/bright/subdued? (terang/gelap?) 

– Romantic/chic/loud? (romantis/kasar?) 

– Clean/dirty/unkempt/neat? (bersih/kotor/tidak terawat?) 

– Music? (musik/) 

– Smell? (berbau?) 

Sedangkan yang berpengaruh langsung dengan Physical Evidence adalah; 

1. Smart (cerdas) 

2. Run-down (lesu) 

3. Interface (antar muka) 

4. Comfort (nyaman) 

5. Facilities (fasilitas) 

 

 

5.2 Evaluasi Terhadap Bauran pemasaran produk Olahan daur 

Ulang Sampah Plastik dengan teknik PADU 
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1. Product 

Terkait dengan proses produksi yang ada, teknik pembuatan benda produk consumer 

goods dengan teknik PADU cukup memberikan nilai yang cukup tinggi, karena teknik 

ini cukup unik dibandingkan dengan teknik yang lain (lihat lampiran proses pembuatan). 

Di dalam proses produksi ini peralatan pembantu yang diperlukan adalah ; 

 Seterika pakaian 

 Lembar kertas tahan panaas 

 Lembaran plastik bekas  

 Gunting 

 Mesin jahit untuk penjahitan 

 Pola – desain 

 dll 

Dari aspek PRODUK, pembuatan barang-barang Consumer goods ini telah memenuhi 

beberapa teori Bauran Pemasaran, terutama terkait dengan beberapa hal berikut ini; 

1) Desain,, cukup bagus, terutama untuk produk yang menggunakan kombinasi 

warna dari bekas-bekas plastik pembungkus pemen 

2) Teknologi, sangat sedeerhana, sehingga siapapun orang dewasa-pemuda yang 

mempunyai kecakapan biasa-biasa ssaja dapat mengerjakan pekerjaan ini.dan 

tentunya teknologi ini cukup ramah lingkungan. 

3) Usefulness; kemanfaatan produk ini cukup mempunyai beilai guna yang cukup 

tinggi, karena bisa digunakan dan untuk digunakan sehari-hari. 

Beberapa hal yang belum memenuhi konsep bauran pemasaran, dan masih perlu 

ditingkatkan adalah beberapa hal berikut ini; 

1) Nilai, faktor nilai perlu ditingkatkan lagi 

2) Quality, kualitas perancangan dan teknik jahitan sudah cukup baik hanya perlu 

ditingkatkan di baberapa bagian detil saja 

3) Branding,  hal utama yan g harus ditingkatkan adalah masalah branding, karena 

produk kerajinan yang dibuat dari bahan bekas (daur ulang), pada sebagian 

orang masih mengandung „image‟ yang termarginalkan, sehingga belum bisa 



[Fakultas Teknik - unpas] 

[ Pengembangan Potensi Bisnis  Daur Ulang Sampah Plastik Dengan Sistem Padu - Untuk 

Kewirausahaan Mahasiswa Dan IKM] 

V-7 

 

 

 

Laporan Akhir  

Hibah Penugasan Program Penelitian 

 

diterima pada kelompok masyarakat tertentu, terutama pada gologanga 

menengah – atas. 

4) Packaging, faktor pengemasan produk akhir juga merupakan permasalahan 

tersendi, karena kelompok binaan Wirausaha baru ini, memang belum banyak 

yang tersentuh aspek desain packaging yang up-todate, sehingga diperlukan 

pelatihan tersendiri tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan teknologi 

packaging. 

Jenis – jenis artikel yang dihasilkan dari pelatihan ini, diantaranya adalah; 

A. Jas Hujan 

Jas hujan yang dibuat memiliki ketebalan bahan dan motif  yang berbeda. Produk 

ini cukup kuat, karena terbuat dari beberapa lapisan plastic yang dikerjakan 

dengan teknik PADU, dan sudah barang tentu cukup tahan air. 

B. Tas Belanja 

Dibuat dengan berbagai ukuran dan variasi warna yang cukup menarik, tas belanja 

ini didesain dengan mencontoh berbagai tas belanja yang ada dipasaran. 

Permasalahan utama dari desain ini adalah teknik akhir yang berkaitan dengan 

detil-detil pekerjaan, kebanyakan pelaku kurang bisa memelihara terhadap 

konsistensi pekerjaan yang bersifat detil,  sehingga proses inilah yang harus 

ditingkatkan.  

C. Tas Koper 

Sebagai penuinjang perjalanan jarak jauh, tas kopor ini diirancang dengan struktur 

rangka yang cukup kokoh, pekerjaan ini harus melibatkan para ahli khusus, 

sehingga di dalam pelatihan ini, kami tidak membuat jenis Tas kopor ini, akan 

tetapi di dalam pelatihan teori, teknik pembuatan tas kopor ini.pun diajarkan 

kepada para peserta pelatihan 

D. Tas Laptop 

Jenis produk ini merupakan jenis artikel yang cukup banyak diminati oleh 

konsumen, karena bentuk produk ini cukup leluasa untuk dilakukan proses desain. 
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Dari sisi teknik pembuatannyapun produk ini tidak terlalu rumit. Dan dari sisi 

pasarnyapun cukup bagus. 

E. Aksesoris 

Berbagai produk asesoris bisa dibuat dengan desain yang sangat luas, dari 

lembaran palstik yang dihasilkan dari proses PADU dapat dibuat berbagai asesoris 

bagi keentingan anak remaja hingga orang dewasa, harga nyapun dari artikel 

produk ini sangat terjangkau, berkisar antara Rp 5000,- hingga rp 30.000,- rupiah. 

F. Berbagai benda produk lainnya, yang tidak tertuliskan pada laporan ini, pada 

pokoknya banyak customer goods yang bisa dihasilkan dengan bahan baku dari 

plastic hasil daur ulang ini. 

 

2. Price 

Dari sisi harga yang ditetapkan untuk memperoleh apresiasi dari masyarakat, pihak 

instruktur dari yayasan PADU belum mempunyai standar yang baku, penetapan 

harganya dilakukan berdasarkan intuisi saja, tetapi secara umum penetapn 

marginnya sebasar 20 -30% dari modal awal. 

Satu hal yang perlu dicermati adalah pemikiran bahwa jenis kerajinan tangan ini 

termasuk ke dalam kelompok barang seni, sehingga di dalam penetapan harganya 

tidak mengacu kepada harga patokan yang ada di.pasaran 

Berdasarkan teori bauran pemasaran, teknik penetapan harga terhadap barang-

barang produk daur ulang ini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita bisa 

memahami pasar, kemudian dapat dijaga harga yang elastic, serta tetap 

memperhatikan harga barang-barang sejenis yang berasal dari bahan baku bukan 

dari sampah plaastik dan produknya dibuat darri pabrikan. 

 

3. Promotion 

Berdasarkan teori bauran pemasaran, faktor lain yang menjadi bagian dari 

pembahasan ini adalah masalah „Promotion (aspek Promosi)”. Aspek promosi ini 

akan menjadi tulang punggung kegiatan pemasaran produk baru ataupun produk 
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yang akan mengalami masa „decline‟. Di dalam mempromosikan barang 

„artikel‟nya yang sangat penting adalah bagaimana hakekat “Promotion” 

merupakan strategi untuk membuat konsumen aware/sadar akan keberadaan produk 

atau jasa yang ditawarkan, tidak hanya sekedar promosi saja. 

 

Untuk kasus bisnis ini, sam sekali beleum dilakukan aspek Promosi yang 

dipersyaratkan, proses pelaksanaan pemasaran hanya dilakukan dengan mengikuti 

kegiatan-kegiatan pameran dan event-event pelatihan yang dilakukan oleh 

beberapaa lembaga pemerintahan. Untuk pencapaian target pasar yang diharapkan, 

maka diperlukan proses penjualan melalui berbagai saluran distribusi, seperti  

penjualan langsung (direct selling), penyebaran leaflet/poster, free gift (hadiah), dan 

lainnya. 

 

4. Place 

Seperti telah diulas di atas, bahwa saluran distribusi dan tempat pemasaran prod uk 

ini belum dilakukan sebagaimana mestinya, di dalam konsep pelatihan ini tempat 

saluran distribusi dicobakan untuk dilakukan pemasaran melalui penjualan langsung 

secara eceran (retail).  

Untuk itu perlu diperhatikan juga teknik pemasaran on-line (jalur internet) untuk 

menjangkau calon konsumen dari wilayah yang lebih luas. 

 


