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ABSTRAK 
 

Kota Malang merupakan penghasil bunga yang besar di 
Jawa Timur dimana harga bunga di Malang juga relatif lebih 
murah daripada daerah-daerah yang lain, adanya jumlah produksi 
bunga yang melimpah dan harga yang terjangkau tentu saja bisa 
memberikan kesempatan yang lebih luas untuk dijadikan sebagai 
ladang usaha, sehingga kami sangat optimis untuk menjadikan 
bunga mawar sebagai bahan dasar dalam produk yang akan kami 
pasarkan ini. Dari bunga mawar ini akan dibuat produk bedak, 
yang nantinya akan kami namakan  produk bedak mawar tradisio-
nal khas Kota Malang. 

Tujuan yang ingin kami capai dari program kreatifitas 
mahasiswa ini adalah untuk mengetahui pengolahan bedak mawar 
yang lebih efektif agar bisa memiliki nilai guna dan nilai jual yang 
lebih tinggi di masyarakat, untuk mengetahui teknik pemasaran 
yang dapat dijalankan dalam memasarkan produk bedak mawar 
ini agar dapat dikenal dan laku di masyarakat, dan untuk me-
ngetahui strategi memperoleh keuntungan yang berkelanjutan 
dalam usaha pemanfaatan bunga mawar sebagai produk bedak 
mawar tradisional khas Kota Malang. 

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini antara lain: 
melakukan perencanaan awal dan  realisasi rencana yang terdiri 
dari penyiapan bahan baku, pengolahan bahan baku, pembuatan 
produk, desain kemasan, dan pengemasan. 

Hasil yang tealh kami capai dari kegiatan ini yaitu, bisa 
memproduksi produk bedak mawar sesuai dengan luaran yang 
hendak dicapai, dan masih kami teruskan pemasaran sampai 
sekarang dan telah mencapai tahap pemasaran dan penjualan, 
yang kami lakukan dalam lingkup kampus, kos-kosan, dan toko-
toko. 

 
 Kata kunci: mawar, Malang, bedak, dan tradisional. 
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ABSTRACT 
 
 Malang is the biggest Rose producer in East Java with the price of flower 
which is cheaper than the other place. The abundant flower production and its 
cheap price make it possible to widen this business, so we are very optimistic to 
market this product. This flower will be made as special and traditional face 
powder in Malang. 
 The purposes of this programme are to be able to know the effective 
exploration of this flower to become usefull and economical face powder, 
understanding the marketing technique to sell this product, and also to know the 
manner to get continuesly profit from this business. 
 The methods used in this programme are doing first planning and its 
realization namely raw materials preparation, materials exploration, production 
step, packaging design, and packaging step. 
 The result is special and traditional face powder which had been sold in 
campus, educated boarding house, and stores and it is still done until now. 
 
Key Words: Rose, Malang, Face powder, traditional.  
 
 
PENDAHULUAN 
 

Kota Malang merupakan penghasil bunga yang besar di Jawa Timur 
dimana harga bunga di Malang juga relatif lebih murah daripada daerah-daerah 
yang lain, dimulai dari bunga mawar, bunga hiasan rumah, bunga kenanga, bunga 
anggrek, dan berbagai jenis bunga yang lain. Begitu banyak jenis bunga yang ada 
dan kelimpahan ini tentu saja merupakan aset dan potensi yang harus kita 
manfaatkan. Kita tahu selama ini bunga kebanyakan hanya dijadikan hiasan 
rumah, pengharum, hadiah, lambang cinta dan kasih sayang, kurang dimaksimal-
kan sebagai bahan dasar untuk dijadikan sebagai produk yang lebih tahan lama 
dan bernilai jual yang lebih tinggi, padahal dengan adanya jumlah produksi bunga 
yang melimpah dan harga yang terjangkau tentu saja bisa memberikan kesempat-
an yang lebih luas untuk dijadikan sebagai ladang usaha, sehingga kami sangat 
optimis untuk menjadikan bunga mawar sebagai bahan dasar dalam produk yang 
akan kami pasarkan ini. 

Selain itu melihat kenyataan bahwa saat ini usaha rumah tangga memiliki 
peluang yang lebih besar untuk bertahan terhadap himpitan ekonomi yang ada 
serta adanya program pemerintah untuk mengembangkan industri rumah tangga 
untuk membantu perkembangan dunia industri di Indonesia, maka kami ingin 
menciptakan produk yang tidak hanya bisa dilakukan oleh pengusaha menengah 
maupun pengusaha atas tapi juga dapat dilakukan oleh pengusaha kecil dan rumah 
tangga, karena modal yang diperlukan untuk membuat produk atau membuka 
usaha ini tidak terlalu besar serta bahan mentah yang mudah didapat dan ter-
jangkau, apalagi tempat memproduksi produk ini di Kota Malang yang merupakan 
kota bunga sehingga penyediaan salah satu bahan mentah berupa bunga tidak akan 
mengalami kesulitan. Bahan dasar yang akan dipakai untuk pembuatan produk ini 
antara lain terdiri dari bunga mawar, bunga kenanga, beras, dan kunyit. Dan untuk 
masalah penyediaan  beras dan kunyit akan sangat mudah juga, karena memang 
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Indonesia kaya akan rempah-rempahnya dan salah satu produsen beras, sehingga 
untuk pengadaan bahan mentah pun tidak menjadi kendala dalam pembuatan 
produk ini. 

Dari bunga mawar ini akan dibuat produk bedak, yang nantinya akan kami 
namakan  produk bedak mawar tradisional khas Kota Malang. Sebenarnya bedak 
mawar ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat tradisional, sudah banyak orang-
orang dulu yang memakai bedak buatan mereka sendiri, sehingga tidak lagi perlu 
membeli di toko-toko atau pasaran, tapi hal tersebut kurang dikenal masyarakat 
umum dan sudah mulai luntur pula kebiasaan ini. Oleh karena itu kami merasa ini 
merupakan peluang untuk membangun dan membuka sebuah usaha dengan men-
jual produk bunga mawar khas Kota Malang ini selain untuk memanfaatkan 
sumber daya yang ada juga untuk menjaga kebudayaan yang kita miliki.  

Sedangkan sasaran yang menjadi target dalam pembuatan produk ini 
adalah untuk masyarakat umum, namun akan lebih kami fokuskan pada ibu-ibu 
rumah tangga, karena pada umumnya kebutuhan akan produk bedak paling 
banyak didominasi oleh ibu-ibu rumah tangga, dimana mereka gunakan untuk ke-
butuhan bayi mereka, anak-anak mereka, kadang juga untuk para suami yang juga 
senang memakai bedak, dan tentu saja untuk dipakai mereka sendiri, apalagi 
bedak ini berasal dari bahan-bahan alami sehingga sangat aman untuk dipakai 
oleh semua jenis kalangan. Selain itu nantinya produk bisa dijadikan salah satu 
produk khas Kota Malang yang dijadikan oleh-oleh bagi para pelancong. 

Rumusan masalah dari kegiatan ini, yaitu mencari pengolahan bedak 
mawar yang lebih efektif agar bisa memiliki nilai guna dan nilai jual yang lebih 
tinggi di masyarakat, mencari teknik pemasaran yang dapat dijalankan dalam 
memasarkan produk bedak mawar ini agar dapat dikenal dan laku di masyarakat, 
dan mencari strategi memperoleh keuntungan yang berkelanjutan dalam usaha 
pemanfaatan bunga mawar sebagai produk bedak mawar tradisional khas Kota 
Malang. 

Tujuan yang diharapkan dari program kreativitas mahasiswa ini adalah 
untuk mengetahui pengolahan bedak mawar yang lebih efektif agar bisa memiliki 
nilai guna dan nilai jual yang lebih tinggi di masyarakat, untuk mengetahui teknik 
pemasaran yang dapat dijalankan dalam memasarkan produk bedak mawar ini 
agar dapat dikenal dan laku di masyarakat, untuk mengetahui strategi memperoleh 
keuntungan yang berkelanjutan dalam usaha pemanfaatan bunga mawar sebagai 
produk bedak mawar tradisional khas Kota Malang. 
 
 
METODE  
 
 Tempat- tempat yang digunakan beserta waktu yang berhubungan dengan 
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan antara lain: 

1. Melakukan konsultasi pada tanggal 1 Maret 2009, 25 Maret 3009, 15 April 
2009 di gedung C1 UM. 

2. Melakukan rapat koordinasi pada tanggal 27,28 Februari 2009, 14 Februari 
2009 di kosan ketua kelompok.  

3. Observasi dan survei bahan baku pada tanggal 6,7 Maret 2009 di daerah 
Batu. 

4. Pengumpulan bahan baku pada tanggal 13,14 Maret 2009 
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5. Pengolahan bahan baku pada tanggal 15 Maret 2009 di kosan anggota 
kelompok. 

6. Pengeringan bahan baku pada tanggal 16-19 Maret 2009 di kosan ketua 
kelompok. 

7. Produksi pertama 20-21 Maret 2009. Adapun proses produksi bedak mawar, 
yaitu: 
a Rendam beras  selama 12 jam, setelah itu ditiriskan  
b Kelopak bunga mawar dan bunga kenanga dikeringkan, dengan cara 

dijemur di bawah terik matahari 
c Kunyit dan kencur dikupas lalu dibakar  
d Setelah kelopak bunga mawar dan bunga kenanga, beras, kunyit dan 

kencur  diproses bahan-bahan tersebut dihaluskan bersama-sama dan 
terkahir dikeringkan.. 

 Adapun komposisi bahan-bahan tersebut yaitu: 1 ons beras dicampur 
dengan ½  ruas kencur, 1 ruas kunyit, 5 tangkai atau lebih bunga mawar 
(semakin banyak semakin baik) dan 5 tangkai bunga kenangan. untuk 
jumlah yang lebih banyak bisa kita kalkulasikan dengan komposisi di 
atas. Setelah proses tersebut selesai maka kita tiba  pada tahap pengemas-
an, dan produk bedak mawar tradisional khas Kota Malang pun telah siap 
dipasarkan. 

8. Desai kemasan pada tanggal 27,28 Maret 2009 di kosan ketua kelompok. 
9. Pengemasan pada tanggal 3-4 April 2009 
10. Percobaan pada tanggal 8-11 April 2009. 
11. Pemasaran dan penjualan, 17,18 April di rumah penduduk daerah Sumber 

Sari dan Terusan Surabaya, 20-24 April di kampus. 
12. Survei toko dan pasar pada tanggal 25,26 April 2009. 
13. Pemasaran di pasar dan toko pada tanggal 2,3 Mei 2009. 
14. Pengumpulan bahan baku, pengolahan, dan produksi ke dua pada tanggal 

15,16,22,23 Mei 2009. 
15. Pemasaran dan penjualan terus dilakukan pada tanggal 25 Mei – 5 Juni 

2009. 
16.Penyusunan laporan akhir 8-13 Juni 2009. 

 
 Alat yang dibutuhkan dalam kegiatan ini terdiri dari: alat selip, alat pengering, 
kain lap, tempeh, ember, gunting, saringan, wadah , timbangan, pisau, sendok. 
 Sedangkan untuk bahan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah bunga 
mawar, bunga kenanga, beras, kunyit, kencur, dan daun kemuning. 
 Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan dalam penyelesaian program ini, 
yaitu: 
1. Melakukan perencanaan awal 
 Pada tahap ini kita melakukan obsevasi dan survei pasar untuk melihat 

bagaimana keadaan pasaran jika kita memasarkan produk ini, menentukan 
tempat kita memasarkan, melihat kendala yang mungkin akan kita hadapi dan 
mencari solusinya, melihat minat, selera, dan kebutuhan masyarakat. 
Memperhitungkan laba yang akan diperoleh sehingga merencanakan dengan 
tepat segala pengeluaran dalam pembuatan produk, jangan sampai pengeluaran 
nanti akan melebihi dari pendapatan yang diperoleh 

2. Realisasi rencana 
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a. Penyiapan bahan baku 
Pengumpulan bahan baku dilakukan dengan membeli bahan-bahan seperti 
bunga mawar, bunga kenanga, daun kemuning yang kami beli di daerah 
batu, desa Sidomulyo sebagai daerah pertanian bunga. Sedangkan bahan 
lain seperti beras, kunyit, dan kencur kami beli di pasar Dinoyo. Hal lain 
yang dilakukan adalah pencarian dan pengumpulan peralatan-peralatan 
yang diperlukan dalam produksi, misalnya alat slip, tempeh, alat 
pengering. 

b. Pengolahan bahan baku 
Setelah bahan baku terkumpul terlebih dahulu kami harus menyeleksi 
bahan baku yang akan gunakan, sehingga nantinya bahan baku yang 
digunakan tidak ada yang cacat, tidak merusak kualitas produk yang akan 
kami buat. Misalnya saja mawar dan bunga bunga kenanga yang telah 
kami beli, kami pilah dan pilih bunga mawar yang harum, kelopaknya 
bagus, dan tidak busuk. Beras yang kami gunakan beras yang tidak kotor 
dan putih. Kunyit dan kencur yang kami gunakan dipilih yang besar dan 
tidak busuk. 
 

c. Pembuatan produk 
Pada tahap ini baru kami mengolah bahan baku menjadi produk bedak 
mawar sesuai dengan prosedur yang ada dengan memakai komposisi yang 
telah ditentukan yang telah dijelaskan pada gambaran umum rencana 
usaha di atas. 
Adapun prosedur cara pengolahan bedak mawar ini, yaitu: 
Rendam beras  selama 12 jam, setelah itu ditiriskan. Kelopak bunga 
mawar dan bunga kenanga dikeringkan, dengan cara dijemur di bawah 
terik matahari. Kunyit dan kencur dikupas lalu dibakar. Setelah kelopak 
bunga mawar dan bunga kenanga, beras, kunyit dan kencur  diproses 
bahan-bahan tersebut dihaluskan bersama-sama dan terakhir 
dikeringkan.Adapun komposisi bahan-bahan tersebut yaitu: 1 ons beras 
dicampur dengan ½  ruas kencur, 1 ruas kunyit, 15 tangkai atau lebih 
bunga mawar (kami memakai 30 tangkai) dan 10 tangkai bunga kenangan. 
untuk jumlah yang lebih banyak bisa kita kalkulasikan dengan komposisi 
di atas.  

d. Desain Kemasan 
Sebelum menyetak kemasan, kami mendesain kemasan juga poster PKM. 
Desain yang dirancang disesuaikan dengan produk yang kami buat dan 
tujuan yang ingin kami sampaikan. 

e. Pengemasan 
Setelah pembuatan produk selesai baru kita melakukan pengemasan 
produk. Kita akan mengemas produk ini dengan memakai tempat bedak 
yang berbentuk seperti bedak bubuk Viva dan produk jamu, sehingga lebih 
efisien dan harga lebih terjangkau. Untuk pengemasan pertama kami 
lakukan sebanyak 50 bungkus dan dilanjutkan dengan pengemasan ke dua 
dengan jumlah 50 bungkus pula. 

3. Pemasaran 
a. Teknik promosi  
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 Untuk pemasaran kita akan menggunakan teknik promosi, dengan 
memperkenalkan produk secara langsung maupun tidak langsung, langsung 
terjun ke pasar atau promosi dari rumah ke rumah, dan pemberian contoh 
secara langsung.pada masyarakar atau calon pembeli, sedangkan secara 
tidak langsung dengan mengadakan kerasama atau menitipkan pada toko-
toko tertentu. 

b. Memasarkan pada pasar yang dituju 
 Pemasaran tentu akan dilakukan pada pasar yang telah ditarget sebelumnya, 

tempat yang strategis, dan memberikan peluang untuk memasarkan produk 
ini. 

c. Estimasi profit  
 Dalam menjual produk, kita juga harus menentukan batas minimal 

keuntungan yang harus kita peroleh sehingga kita tidak akan merugi.Cara 
penelitian terdiri dari penyediaan sampel yaitu penyediaan daun segar 
mahoni dari daerah Purwokerto, maserasi dan ekstraksi. 

 
 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini bisa dilihat dari terlaksananya tujuan 
yang berhasil kami lakukan yaitu: 
a Bisa memproduksi produk bedak mawar dengan jumlah 300 bungkus. Dan 

masih kami teruskan pemasaran sampai sekarang. Hasil yang dicapai 
memang belum bisa memenuhi target yang diinginkan, karena dalam 
penjualan ini memerlukan waktu yang cukup lama sehingga masih terus 
berlanjut sampai saat ini.  

b Produk yang dihasilkan berupa bedak dengan kemasan yang cantik dan 
kecil, myaitu dengan kemasan dan isi 75 gram. Adapun contoh kemasan 
yang dijadikan bungkus produk bedak mawar ini bisa dilihat di lampiran 
foto-foto. . 

c Telah mencapai tahap pemasaran dan penjualan, yang kami lakukan dalam 
lingkup kampus, kos-kosan, toko-toko, dan pasar tradisional. pemasaran dan 
penjualan ini kami lebih banyak kami lakukan dengan memasarkan pada 
individu dan alangsung terjun ke lapangan dan tempat sasaran.  

d Secara umum pelaksanaan kegiatan berlansung lancar dan baik, meski ada 
beberapa kendala dan hambatan yang dialami namun hal-hal tersebut tidak 
menjadi penghambat yang terlalu besar untuk kegiatan tersebut. 

e Ada respon positif dari masyarakat terhadap pemasaran dan penjualan 
produk bedak mawar ini.  

f Ada beberapa kendala yang dialami di beberapa bidang, antara lain: 
administratif, teknis, organisasi pelaksana, keuangan, pemasaran. 

 
Analisis Biaya  

Perkiraan biaya bedak mawar 
Biaya variable untuk 360 bungkus 
Biaya bahan baku Rp.   900.000 
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Biaya perlengkapan Rp.   600.000 
Biaya transportasi Rp.   200.000 
Biaya listrik  Rp.   100.000 
Biaya telpon  Rp.   150.000 
Biaya konsumsi  Rp.   100.000 
Biaya dokumentasi Rp.   100.000 
    Rp.2.150.000 

Biaya penyusutan peralatan 
4 x @Rp. 47.000  Rp.   178.000 
Biaya Total   Rp.2.328.000 
 
Biaya rata-rata per unit  

Biaya rata-rata perunit  

    

    
   =2.328 
(dibulatkan menjadi Rp. 2.350,00) 
 
Keterangan : 
Diasumsikan peralatan pendukung memiliki umur ekonomis selama 4 tahun, 
dengan menggunakan metode garis lurus dan diperkirakan nilai residu 
peralatan atau nilai sisanya adalah Rp. 0,00 

Maka penyusutan peralatan tiap bulan  

      
     =Rp. 44.700,00 
 
Perkiraan Penjualan 
 
Tabel 1. Perkiraan Penjualan 

Bulan ke I II III IV V VI 
Produksi 50 100 180 200 250 250
Modal Kerja 
untuk 6 bulan 
1000 
x@2.350 

     
Rp. 
2.350.000 

 

Penjualan 50 100 180 200 250 250
Penjualan 
selama 6 
bulan 
1000x@2.500 

     
Rp. 
2.500.000 

 

Laba Usaha     Rp.    
150.000 

 

 
Tabel 2. Proyeksi Cash flow(dalam ribuan rupiah) 
NO URAIAN 0 1 2 3 4 5 6 
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A Penerimaan        
1 Setoran  125 250 450 500 625 625 
B Pengeluaran        
1 Modal 5.000       
2 Biaya 

Pemasaran 
 20 20 20 20 20 20 

3 Biaya 
Transportasi 

 32 32 32 32 32 32 

4 Biaya listrik 
dan telepon 

 10 10 10 10 10 10 

5 Biaya desain 
produksi 

 5 5 5 5 5 5 

6 Biaya 
penyusutan 
peralatan 

 44.7 44.7 44.7 44.7 44.7 44.7 

7 SUB TOTAL 5.000 67 67 67 67 67 67 
C NET BENEFIT 5.000 13.3 138.3 338.3 388.3 513.3 513.3 

 
 
KESIMPULAN 

Dari kegiatan yang telah dilakukan diperoleh beberapa kesimpulan. 
Kesimpulan tersebut antara lain: Pengolahan bunga mawar menjadi bedak mawar 
bisa meningkatkan nilai guna dan harga bunga mawar, tidak hanya menjadi 
penghias atau pengharum ruangan, namun  bisa dimanfaatkan untuk produk yang 
lebih tahan lama dan memiliki daya jual yang lebih tinggi. Bedak bunga mawar 
sebenarnya sudah dikenal oleh masyarakat tradisional, namun kehilangan pamor 
sejak banyaknya produk bedak pabrik lainnya. Kegiatan pengolahan, pemasaran, 
dan penjualan produk bedak bunga mawar ini bisa dikatakan berhasil, karena 
sudah bisa melaksanakan tahap-tahap pelaksanaan dengan baik dan sesuai dengan 
target yang ingin dicapai. Anggaran dana yang diperlukan dalam kegiatan ini 
sebesar Rp. 5.750.000 dengan alokasi waktu empat bulan. Metode pelaksanaan 
yang dilakukan antara lain: melakukan perencanaan awal, realisasi rencana yang 
terdiri dari penyiapan bahan baku, pengolahan bahan baku, pembuatan produk, 
pengemasan, pemasaran, estimasi profit, dan evaluasi 


