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RINGKASAN 

 Proposal ini bertujuan untuk membuat produk minuman yaitu sirup dengan 

meanfaatkan kelopak bunga mawar. Sirup dari kelopak bunga mawar ini berguna untuk 

melangsingkan berat badan. Karena, Kelopak mawar mengandung senyawa yang 

meningkatkan metabolisme selain membersihkan racun dari rubuh, sehingga membantu dalam 

penurunan berat badan. Terlepas dari ini, mengonsumsi segenggam kelopak mawar akan 

mencegahmu makan terlalu banyak.  

Lebih jauh, bisa berdampak penurunan berat badan secara alami. Tips cara pembuatan 

sirup ini adalah dengan cara memasukkan sekitar 10-15 kelopak mawar segar ke dalam segelas 

air mendidih. Tunggulah sampai air berubah warna menjadi pink. Dan juga bisa menambahkan 

madu dan sejumput bubuk kayu manis. Minum sirup mawar ini secara teratur, terutama pada 

pagi hari, bisa meluruhkan timbunan lemak. Lalu di lakukan pengemasan, sirup kelopak mawar 

ini terbuat dari bahan alami ehingga dapat bertahan berminggu-minggu hingga berbulan-bulan, 

Jika di masukan kedalam lemari pendingin. Metode yang di lakukan adalah dengan melakukan 

tinjauhan pustaka, penelitian, perancangan, pembuatan produk, hingga uji coba. Diharapkan 

luaran dari produk proposal ini dapat digunakan secara massif yang nantinya akan bisa 

menguntungkan masyarakat luas untuk lebih memanfatkan bunga dan menjaga kesehatan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kesehatan adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi manusia untuk menghadapi 

beraktivitas. Dunia globalisasi yang semakin menuntut semua orang untuk bergerak sesuai 

dengan zaman yang semakin dinamis. Keadaan ini menuntut semua orang untuk menjaga 

kesehatannya dengan baik. Kesehatan adalah harta yang tak ternilai harganya, kesehatan 

bisa mendukung berbagai aktivitas kita dalam meraih keberhasilan dan kebahagiaan hidup. 

Tentu merupakan hal yang sangat penting untuk mengetahui bagaimana seharusnya kita 

menjaga kesehatan. Cara yang murah dan mudah untuk mencapai kesehatan yang optimal 

adalah mencegah penyakit yang menyerang kita yaitu dengan pola hidup sehat, 

berolahraga dan mengkonsumsi makanan/minuman kesehatan. 

Makanan/minuman kesehatan adalah makanan dan minuman yang dikonsumsi 

secara teratur dan dapat meningkatkan kesehatan yang optimal, semula pemanfaatannya 

ditujukan untuk mencegah timbulnya berbagai penyakit dan meningkatkan daya tahan 

tubuh. Namun, sesuai perkembangannya makanan/minuman kesehatan dimanfaatkan 

sebagai pendamping dari pengobatan medis dalam membantu proses penyembuhan suatu 

penyakit. Seiring dengan perkembangan zaman, telah banyak tersedia banyak 

makanan/minuman kesehatan. Beberapa diantaranya mengandung zat-zat kimia yang bila 

dikonsumsi secara lama akan menimbulkan efek samping bagi tubuh. 

Disekitar kita, banyak dijumpai tanaman yang memiliki khasiat untuk berbagai 

penyakit. Salah satunya adalah bunga mawar. Tanaman bunga mawar selain untuk produk 

kecantikan bunga mawar juga memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh yaitu memperkuat 

pencernaan, membantu membuang limbah pencernaan, hingga memelihara mukosa 

lambung tidak hanya itu Bunga mawar memiliki kandungan berbagai vitamin dan mineral 

yang dibutuhkan oleh tubuh dan dapat menjadi antioksidan. Salah satunya adalah vitamin 

E dan C yang dapat bertindak sebagai antioksidan. Manfaat bunga mawar sebagai 

antioksidan paling banyak dimanfaatkan dalam dunia kecantikan. Antioksidan berguna 

untuk menangkal radikal bebas yang merupakan salah satu penyebab utama penuaan dini. 

Hal ini yang membuat bunga mawar sering kali terkandung dalam produk kosmetik yang 

memiliki klaim anti-aging. 

Tidak hanya dalam bidang kesehatan dan kecantikan, namun juga dalam hal 

melalui wirausaha. Hal ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam segi 



ekonomi ataupun peningkatan kesehatan karena manfaat bunga mawar yang begitu besar. 

Oleh karena itu kami akan mengoptimalkan pemanfaatan bunga mawar dalam bentuk 

sebuah minuman  ” Rose Slim Sebagai Alternatif Obat Penurun Berat Badan. 

Jus sendiri adalah minuman yang terbuat dari berbagai macam bahan buah-buahan 

atau sayur-sayuran. Di mana jus ini memiliki banyak peminat dari semua kalangan anak-

anak hingga orang dewasa. Rose Slim sendiri disini adalah varian jus namun memiliki 

khasiat layaknya obat diet bagi para remaja maupun orang dewasa.  

 

1.2 Identifikasi masalah  

1) Ada berbagai macam jenis buah yang dapat dijadikan sebagai jus kesehatan . 

2) Bunga mawar sebagai alternative obat penurun berat badan yang alami. 

1.3 Batasan Masalah  

1) Bagian bunga mawar yang diambil untuk pembuatan minuman adalah sari 

bunganya. 

2) Proses pembuatan rose slim dari bunga mawar. 

1.4 Rumusan masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang 

dibahas adalah : 

1) Bagaimana cara pemanfaatan bunga mawar secara optimal di daerah Lamongan 

Kota? 

2) Bagaimana proses pembuatan  rose slim sebagai alternatif obat penurun berat 

badan yang alami dan bermutu tinggi, aman dan mempunyai keunikan tersendiri ? 

3) Bagaimana menciptakan peluang usaha dikalangan mahasiswa untuk 

menumbuhkan keterampilan berwirausaha yang berorientasi pada profit? 

1.5 Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut : 

1) Pengoptimalan bunga mawar di daerah Lamongan kota. 

2) Memberikan alternatif baru dalam menjaga kesehatan dengan produk olahan yang 

alami dan minim efek samping. 

3) Memanfaatkan kersen sebagai alternatif kesehatan yang dapat dikonsumsi oleh 

masyarakat dengan biaya yang terjangkau. 

4) Menumbuhkan budaya kewirausahaan di kalangan mahasiswa untuk mendorong 

terciptanya wirausaha baru. 

 



1.6 Luaran penelitian 

 Luaran yang diharapkan dalam penelitian ini adalah 

1) Terciptanya produk berupa jus berbahan dasar bunga mawar  

2) Produk mampu memberikan manfaat bagi konsumen dalam hal kesehatan 

3) Produk permen buah kersen mampu menjadi peluang bisnis bagi masyarakat 

1.6 Manfaat penelitian  

1.7 Mengetahui bahwa tanaman bunga mawar yang lebih dikenal sebagai tanaman 

untuk kecantikan, ternyata dapat dibuat menjadi minuman kesehatan. 

1.8 Meningkatkan karya kreativitas inovatif mahasiswa dalam rangka bereksperimen 

dan menemukan hasil karya yang bermanfaat dan tepat guna bagi masyarakat. 

1.9 Mengetahui kandungan dan manfaat dari bunga mawar. 

1.10 Dapat dijadikan salah satu bisnis wirausaha dengan prospek yang baik. 

Mengingat tanaman dapat dijumpai dimana-mana dan tidak kenal musim. 

 

 

 

 

  



BAB II 

GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 

 

2.1 Kondisi Umum 

Mawar yang di kenal dengan nama bunga rose atau ratu bunga datang dari dataran 

Cina, Timur Tengah, serta Eropa Timur. Mawar adalah satu diantara type tanaman hias 

favorite serta popular di kelompok orang-orang. Hal semacam itu lantaran bunga mawar 

adalah bunga yang unik. Kekhasan bunga mawar bisa diliat dari susunan bunganya, 

macam warna bunga yang indah, serta macam warna yang melambangkan perasaan. 

2.2. Potensi Sumber daya 

Rose Slime adalah minuman yang terbuat dari sari bunga mawar. Bunga  ini 

merupakan bunga yang bermanfaat, bunga mawar ini bermanfaat dan memiliki kandungan 

yang lebih jika dibandingkan dengan berbagai larutan isotonik yang kini banyak beredar 

di pasaran. 

1. Struktur Mawar 

Spesies mawar umumnya merupakan tanaman semak yang berduri atau tanaman 

memanjat yang tingginya bisa mencapai 2 sampai 5 meter. Walaupun jarang ditemui, 

tinggi tanaman mawar yang merambat di tanaman lain bisa mencapai 20 meter. 

Sebagian besar spesies mempunyai daun yang panjangnya antara 5–15 cm 

dengan dua-dua berlawanan (pinnate). Daun majemukyang tiap tangkai daun terdiri 

dari paling sedikit 3 atau 5 hingga 9 atau 13 anak daun dan daun penumpu (stipula) 

berbentuk lonjong, pertulangan menyirip, tepi tepi beringgit, meruncing pada ujung 

daun dan berduri pada batang yang dekat ke tanah. Mawar sebetulnya 

bukan tanaman tropis, sebagian besar spesies merontokkan seluruh daunnya dan hanya 

beberapa spesies yang ada di Asia Tenggarayang selalu berdaun hijau sepanjang tahun. 

Bunganya terdiri dari 5 helai daun mahkota dengan perkecualian Rosa 

sericea yang hanya memiliki 4 helai daun mahkota. Di antara warna yang dimiliki oleh 

mawar adalah putih, merah muda, kuning dan biru pada beberapa spesies. Ovari berada 

di bagian bawah daun mahkota dan daun kelopak. 

2. Penyebaran 

Manusia mengenal mawar diduga sama tuanya dengan perkembangan 

peradaban nenek moyang terdahulu, salah satu bukti yang memperjelas dugaan 

tersebut adalah dengan ditemukannya fosil bunga mawar yang berusia 40 juta tahun di 

Colorado dan Oregon Amerika Serikat (Rukmana, 1995). Popularitas mawar tidak 

https://www.kompasiana.com/tag/mawar
https://www.kompasiana.com/tag/bunga
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tanaman_memanjat&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tanaman_memanjat&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Daun
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Daun_majemuk&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Daun_penumpu
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanaman
https://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Tenggara
https://id.wikipedia.org/wiki/Tahun
https://id.wikipedia.org/wiki/Bunga
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Daun_mahkota&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Warna
https://id.wikipedia.org/wiki/Putih
https://id.wikipedia.org/wiki/Daun
https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkota
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Daun_kelopak&action=edit&redlink=1


pernah pudar sepanjang zaman. Makin kesini bunga mawar lebih banyak diminati 

semua kalangan. Dimanfaatkan untuk produk kecantikan hingga produk kesehatan. 

3. Manfaat dan Kandungan 

Selain keindahan dan keharumannya, ternyata tanaman bunga mawar mengandung 

banyak zat yang sangat berguna. Ada sebagian kelompok yang memanfaatkan mawar 

sebagai perawat kecantikan.  Sebab, di dalam mawar terdapat kandungan vitamin C 

yang bermanfaat guna meningkatkan produksi kolagen yang berfungsi menjaga 

elastisitas  dan kelembaban kulit. Namun, masih banyak masyarakat Indonesia yang 

belum mengetahui khasiat dan kandungan bunga mawar. Selain memiliki vitamin C, 

masih banyak kandungan lain yang terdapat pada bunga mawar. Di dalam bunga 

mawar setidaknya terkandung: 

- Vitamin C.  

- Vitamin E.  

- Vitamin K.  

- Vitamin B.  

- Zat tannin 

- Geraniol  

- Nerol  

- Pectin  

- Terpena dan terpenoid  

- Flavonoid  

- Asam geranik.  

- Polifenol  

- Vanillin  

- Karotenoid  

- Eugenol  

- Farnesol  

- Stearopten  

- Feniletil alkohol.  

4. Manfaat Bunga Mawar 

1.10.1 Antiseptik 

Manfaat bunga mawar yang pertama adalah dapat dijadikan sebagai antiseptik 

untuk membersihkan luka. Mawar dipercaya mampu untuk membantu 



mengurangi pendarahan. Selain itu, mawar juga memiliki kemampuan 

antibakteri sehingga dapat mencegah infeksi yang mungkin dapat terjadi jika 

luka tidak dibersihkan dengan segera. 

1.10.2 Antioksidan 

Bunga mawar memiliki kandungan berbagai vitamin dan mineral yang 

dibutuhkan oleh tubuh dan dapat menjadi antioksidan. Salah satunya adalah 

vitamin E dan C yang dapat bertindak sebagai antioksidan. Manfaat bunga 

mawar sebagai antioksidan paling banyak dimanfaatkan dalam dunia 

kecantikan. Antioksidan berguna untuk menangkal radikal bebas yang 

merupakan salah satu penyebab utama penuaan dini. Hal ini yang membuat 

bunga mawar sering kali terkandung dalam produk kosmetik yang memiliki 

klaim anti-aging. 

1.10.3 Melancarkan menstruasi 

Manfaat bunga mawar selanjutnya adalah dapat melancarkan menstruasi. Bunga 

mawar dipercaya dapat merangsang sekresi hormon yang memicu menstruasi. 

Selain melancarkan menstruasi, bunga mawar juga dipercaya mampu untuk 

meredakan kram, mual, dan kelelahan yang dapat terjadi ketika menstruasi dan 

akibat sindrom pasca-menopause. 

1.10.4 Relaksasi 

Bunga mawar adalah salah satu bunga yang memiliki aroma khas dan 

menyenangkan sehingga aromanya dapat digunakan untuk relaksasi. Aroma ini 

cocok untuk dijadikan sebagai aromaterapi. Menghirup aroma bunga mawar 

melalui essential oil-nya dapat membantu relaksasi. Beberapa studi bahkan 

menunjukkan manfaat bunga mawar yang menenangkan sehingga dapat 

dijadikan sebagai antidepresan dan membangun energi positif pada seseorang 

yang mengalami depresi. 

 



2 Mengatasi sakit tenggorokan 

Menjadi salah satu pilihan obat sakit tenggorokan adalah manfaat bunga mawar 

untuk kesehatan. Selain dapat menenangkan tenggorokan, sifat antibakteri dan 

antioksidan dari bunga mawar juga dapat membantu untuk mengatasi dan 

mencegah infeksi serta meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. 

3 Baik untuk sistem pencernaan 

Bunga mawar juga dipercaya dapat meningkatkan fungsi sistem pencernaan. 

Manfaat bunga mawar untuk pencernaan antara lain seperti memperkuat 

pencernaan, membantu membuang limbah pencernaan, hingga memelihara 

mukosa lambung. Bunga mawar juga dipercaya efektif untuk dijadikan sebagai 

obat pencahar alami sehingga dapat mengatasi masalah sembelit. Di sisi lain, 

kemampuan bunga mawar untuk mengeluarkan racun membuatnya cocok juga 

untuk dijadikan obat diare. 

4 Mengatasi infeksi saluran kemih 

Infeksi saluran kemih adalah infeksi yang terjadi pada saluran kencing yang 

menyebabkan rasa tidak nyaman ketika buang air kecil. Anda bisa memilih 

bunga mawar sebagai salah satu solusi dari kondisi ini. Masih berkaitan dengan 

sifat antibakterinya, bunga mawar juga bisa membantu mengatasi masalah 

infeksi saluran kemih yang memang umumnya dipicu oleh bakteri. 

5 Meningkatkan sistem imun 

Bahan alami dengan antioksidan tinggi, umumnya juga memiliki kemampuan 

sistem imun. 

6 Antioksidan  

Membantu melawan radikal bebas sehingga mencegah infeksi, secara tidak 

langsung keberadaan senyawa antioksidan membantu meningkatkan sistem 

imun tubuh. Bunga mawar yang tinggi vitamin C dapat dijadikan salah satu 

alternatif untuk menjaga kesehatan dan mencegah berbagai macam penyakit. 



7 Melembapkan kulit 

Salah satu manfaat bunga mawar untuk wajah yang utama adalah melembapkan 

kulit. Manfaat ini tentunya tidak dapat disepelekan, karena kulit yang lembap 

merupakan salah satu kunci dari kulit yang sehat. Kulit yang kelembapannya 

berkurang akan lebih mudah mengalami iritasi dan mengalami penuaan. 

8 Mengatasi peradangan kulit 

Selain memiliki sifat antibakteri dan antioksidan, bunga mawar juga memiliki 

sifat antiperadangan. Hal ini yang membuat air mawar dapat digunakan semua 

jenis kulit, termasuk kulit yang berjerawat. Bunga mawar juga dipercaya dapat 

mengatasi peradangan kulit akibat kondisi lain seperti eksim. 

 

9 Kelebihan “Rose Slim” di bidang kesehatan adalah sebagai berikut: 

A. Sebagai minuman diet alami dan pembunuh mikroba yang berbahaya. 

B. Aman dikonsumsi karena tidak mengandung pengawet dan pemanis  buatan. 

C. Produk bertahan sekitar 1 tahun. 

D. Harga terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. 

Produk olahan dari bunga mawar tidak menggunakan bahan kimia apapun, 

semuanya alami. Oleh karena itu, produk olahan ini lebih sehat daripada produk yang 

ada di pasaran pada umumnya. Produk-produk di masyarakat, contohnya minuman 

diet pada umumnya, yang telah ada pada umunya memberikan efek, dan  tidak 

mempunyai kelebihan atau manfaat bagi kesehatan khususnya.  

2.3  Peluang Pasar 

 Rose Slim merupakan produk yang memiliki nilai peluang cukup menguntungkan 

karena masih banyak masyarakat yang belum memproduksi atau menjual dan 

memproduksinya. Sehingga produk ini akan mampu diterima oleh masyarakat karena memiliki 

nilai kesehatan. Mempermudah masyarakat dalam mengkonsumsi bunga mawar. 

2.4 Analisis Ekonomi 

 Analisis ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi marketing mix 

atau startegi 4P. Yaitu produk, price, pace and promotion 

a) Produk 

b) Price 



c) Place 

d) Promotion 

 Produk Rose Slim merupakan produk yang bisa dikatakan belum banyak di 

jumpai di pasaran,untuk pengemasannya sendiri kita mengemas dalam kemasan 

yang sepraktis mungkin sehingga mudah untuk dibawah varian rasa kita hanya 

membuat satu varian yaitu original. 

 Harga produk permen kersen sangat murah dikantong kita menjual perbotolnya 

seharga 50.000 rupiah. 

 Lokasi usaha 

Produk akan dilakukan di rumah salah satu anggota tim kami.lokasi yang 

digunakan terletak di Kaliotik Lamongan,sedangkan untuk lokasi penjualan 

kami mendekatkan otlet dengan target konsumen,yaitu masyarakat 

terdekat.lokasi yang kami pilih adalah warung klontong,area sekolahan dan 

pasar.lokasi ini kami nilai potensial karena berada di salah satu tempat yang 

terbilang cukup strategis. 

 Promosi 

Target utama konsumen kami adalah masyarakatdan kalangan muda. 

- Word of mouth 

Mempromosikan secara personal kepada kerabat terdekat dan teman teman, 

dengan menunjukkan berbagai keunggulan produk, seperti kualitas makanan, 

kualitas pelayanan, packging yang menarik, harga yang murah dan promo-

promo per-event tertentu. 

- Pack aging  

Menggunakan pengemasan yang menarik dengan desain khusus yang akan 

menampilkan ciri khas permen kersen sehingga lebih menarik pembeli. 

- Bonus pelanggan 

Setiap pelanggan yang melakukan transaksi 100.000 berhak mendapatkan 

kupon yang nanti bisa di tukarkan dengan hadiah yang sudah di tentukan 

- Branding image 

Mengajak mahasiswa yang menjadi salah satu tokoh dunia kampus, seperti 

mahasiswa berprestasi untuk mempromosikan produk Rose Slim. 

 

 



- Media sosial publikasi 

Menggunakan berbagai jenis media sosial untuk mengenalkan produk permen 

kersen agar membuat komsumen merasa lebih mengenal produk kersen, dan 

tertarik untuk membeli. 

  



BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

 

3.1 Subyek penelitian 

Dalam penelitian ini subyek  yang menjadi pusat penelitian  adalah Sari bunga mawar 

1. Obyek penelitian 

Dalam penelitian ini obyek yang menjadi penelitian adalah  Rose Slim 

2. Alat dan bahan 

Bahan : 

o Kelopak bunga mawar 

o Air  

o Madu 

o Kayu manis 

Alat : 

o Panci 

o Baskom  

o Saringan 

o Botol 

o Timbangan 

o Sendok aduk 

o Press tutup botol 

o LPG 

3.  Cara membuat rose slim : 

Proses pembutan rose slim sangat mudah. Pertama, ambil bagian kelopak bunga 

mawar dan pisahkan dari tangkainya. Setelah dicuci bersih, rebus bunga mawar tersebut 

selama 30 menit atau hingga bunga mawar merahnya berubah menjadi putih. 

Setelah ditiriskan, ambil bagian airnya yang sudah berwarna merah dan rebus ulang 

selama 50 menit sampai sari bunga mawar menjadi kental , Jika sudah mendidih, 

Masukan gula secukupnya dan madu.   

4. Tahap Pekerjaan 

Tahap pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah sebuah rangkaian proses yang di 

susun secara sistematis,diantaranya : 

A. Persiapan dan perencanaan kegiatan kebutuhan dalam produksi 

B. Pengadaan bahan-bahan dalam produksi 



C. Pengadaan peralatan dalam produksi 

D. Mempersiapkan lokasi 

E. Produksi beserta pengemasan 

F. Pemasaran dan promosi produk 

G. Pengevaluasian 

H. Pembuatan / pencatatan laporan 

 

 

 

  



BAB IV 

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 

 

4.1 ANGGARAN BIAYA 

Ringkasan anggaran biaya PKMK ”Rose Slim” di susun seperti pada Tabel 1 

No. JENIS PENGELUARAN BIAYA 

1. PERALATAN PENUNJANG 

PKM 

Rp. 8.340.000,- 

2. BAHAN HABIS PAKAI Rp.  1.049.500,- 

3. TRANSPORTASI Rp.  1.850.000,- 

  Rp.     350.000,- 

4. BIAYA LAIN-LAIN Rp.     900.000,- 

 TOTAL Rp. 12.489.500,- 

 

4.2 JADWAL KEGIATAN 

Jadwal kegiatan PKM seperti pada Tabel 2 

No. Uraian Bulan  

Ke-1 

Bulan  

Ke-2 

Bulan 

Ke-3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

A Tahap persiapan             

 2. Rapat Koordinasi             

 3. Survey Pasar             

 4. Identifikasi Bahan Baku             

B Tahap Pelaksanaan             

 1. Produksi             

 2. Pengemasan             

 3. Promosi,Penjualan             

C Tahap Pelaporan             

 9.3.1 Rapat koordinasi             

 9.3.2 Penulisan Laporan             

 9.3.3 Persentasi Hasil             

 9.3.4 Pengiriman Laporan             

 

 



Lampiran 1.  

Biodata Ketua dan Anggota 

1. BIODATA KETUA 

A.Identitas Diri 

1. Nama Lengkap Bella Novia Marlinta 

2. Jenis Kelamin  Perempuan 

3. Program Studi Ekonomi Akuntansi 

4. NIM  071710105 

5. Tempat dan Tanggal Lahir Lamongan, 06 November1998 

6. Email bellagievie@gmail.com  

7. No.Telp/HP 085812454763 

B.Riwayat Pendidikan 

 SD SMP SMA 

Nama Instansi SDN 

DEKETAGUNG 

SMPN 2 SUGIO SMA SUNAN 

DRAJAT SUGIO 

Jurusan - - IPA 

Tahun Masuk-Lulus 2005-2011 2011-2014 2014-2017 

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 

ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan 

dalam pengajuan Hibah PKM-kewirausahaan. 

Lamongan,26 September 2019 

                                                                                   Pengusul 

 

(Bella Novia Marlinta)  

mailto:bellagievie@gmail.com


2. BIODATA ANGGOTA-1 

A.Identitas Diri 

1. Nama Lengkap Heni Rustiorini 

2. Jenis Kelamin  Perempuan 

3. Program Studi Ekonomi Akuntansi 

4. NIM  071710111 

5. Tempat dan Tanggal Lahir Lamongan, 01 Januari  1999 

6. Email Henirustiorini01@gmail.com  

7. No.Telp/HP 085707619124 

B.Riwayat Pendidikan 

 SD SMP SMA 

Nama Instansi SD KEPATIHAN 

LAMONGAN 

SMPN 4 

LAMONGAN 

SMKN 1 

LAMONGAN  

Jurusan - - AKUNTANSI 

Tahun Masuk-

Lulus 

2005-2011 2011-2014 2014-2017 

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 

ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan 

dalam pengajuan Hibah PKM-kewirausahaan. 

 

 

Lamongan,26 September 2019 

Pengusul 

  

 ( Heni Rustiorini ) 

mailto:Henirustiorini01@gmail.com


3. BIODATA ANGGOTA -2 

A.Identitas Diri 

1. Nama Lengkap  Ida Mawaddah Nur 

2. Jenis Kelamin Perempuan 

3. Program Studi Ekonomi Akuntansi 

4. NIM 071710112 

5. Tempat Tanggal Lahir Lamongan, 27 Maret 1999 

6. Email Idamawaddah86@gmail.com 

7. No.Telp/HP 081554382207 

B.Riwayat Pendidikan 

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 

ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan 

dalam pengajuan Hibah PKM-kewirausahaan. 

 

Lamongan,26 September 2019 

Pengusul, 

  

 

(Ida Mawaddah Nur) 

 

 SD SMP SMA 

Nama Instansi MI NU PAJI SMP NU SIMO SMK NU 1 

KARANGGENEG  

Jurusan - - AKUNTANSI  

Tahun Masuk-Lulus 2005-2011 2011-2014 2014-2017 

mailto:Idamawaddah86@gmail.com


 

4.BIODATA ANGGOTA -3 

A.Identitas Diri 

1. Nama Lengkap  Lisa Nur Afifah 

2. Jenis Kelamin Perempuan 

3. Program Studi Ekonomi Akuntansi 

4. NIM 071710119 

5. Tempat Tanggal Lahir Lamongan, 15 Juli 1999 

6. Email Lisanurafifah15@gmail.com  

7. No.Telp/HP 085649353575 

B.Riwayat Pendidikan 

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 

ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan 

dalam pengajuan Hibah PKM-kewirausahaan. 

 

Lamongan,26 September 2019 

                                                                                   Pengusul, 

 

 

(Lisa Nur Afifah)  

 SD SMP SMA 

Nama Instansi SDN BALUN 3 SMP NEGERI 5 

LAMONGAN 

MAN 1 

LAMONGAN 

Jurusan - - IPA 

Tahun Masuk-Lulus 2005-2011 2011-2014 2014-2017 

mailto:Lisanurafifah15@gmail.com


5. BIODATA DOSEN PEMBIMBING 

A. Identitas Diri 

1. Nama Lengkap dan Gelar Yenni Vera Febriyanti, S.E., M.Akt 

2. Jenis Kelamin  Perempuan 

3. Program Studi Akuntansi 

4. NIDN 0730089102 

5. Tempat dan Tanggal Lahir Lamongan, 

6. Email Yennivera@gmail.com 

7. No.Telp/HP 085731917186 

B.Riwayat Pendidikan 

 S1 S2 S3 

Perguruan Tinggi UNISLA UWKS  

Jurusan Akuntansi Magister Akuntansi  

Tahun Masuk-Lulus 2010-2014 2015-2017  

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 

ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan 

dalam pengajuan Hibah PKM-kewirausahaan. 

Lamongan,26 September 2019 

Pengusun, 

     

 

 (Yenni Vera F, S.E., Akt) 

  



Lampiran 2 

Justifikasi Anggaran Biaya 

a. Daftar Bahan 

No. Nama Bahan Vol Sat Harga(Rp) Jumlah(Rp) 

1. Kelopak Bunga 

Mawar 

5 Kg 150.000 750.000,- 

2. Air 15 Kg 8.000,- 120.000,- 

3. Kayu Manis 3 Kg 6.500,- 19.500,- 

4. Madu 1 Kg  160.000,- 160.000,- 

 Jumlah 1.049.500,- 

 

b. Daftar Alat 

No.  Nama Alat Vol Set Harga (Rp) Jumlah(Rp) 

1. Baskom 3 Buah 100.000,- 300.000,- 

2.  Saringan 2 Buah 35.000,- 70.000,- 

3. Timbangan 1 Buah 60.000,- 60.000,- 

4. LPG 4 Buah 20.000,- 80.000,- 

5. Press tutup botol 1 Buah 7.500.000,- 7.500.000,- 

6. Botol Kaca 1 Lusin 150.000,- 150.000,- 

7. Sendok Adukan 2 Buah 40.000,- 80.000,- 

8. Panci 2 Buah 50.000,- 100.000,- 

Jumlah 8.340.000,- 

 

 

 



c. Peralatan tambahan 

Material Justifikasi 

pemakaian 

Harga satuan(Rp) 

1. buku dan alat 

tulis 

1 minggu 50.000,- 

2. Paket Data 1 minggu 100.000,- 

3. Flasdisk 

(untuk 

menyimpan 

data penelitian 

dan disain label 

produk) 

1 thn 200.000,- 

Jumlah 350.000,- 

 

d.Perjalanan/biaya Transportasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material Justifikasi Pemakaian Harga 

satuan(Rp) 

Uang Bensin 

(Belanja Dll) 

1 Minggu 750.000,- 

Transportasi 

Rroduksi Tim 

1 Minggu 750.000,- 

Jumlah 1.500.000,- 



e. Biaya Lain-lain 

Material Harga Satuan (Rp) 

a. biaya laporan 450.000,- 

b. biaya bungkus 

kemasan  

200.000,- 

c.biaya Label stiker 250.000,- 

Jumlah 900.000,- 

 

  



Lampiran 3 

 Susunan Organisasi dan Pembagian Tugas 

No. Nama Program 

Studi 

Bidang 

Ilmu 

Alokasi Waktu 

(Jam/Minggu) 

Uraian Tugas 

1. Bella Novia 

Marlinta 

 

Heni 

Rustiorini 

Ekonomi 

Akuntansi 

 Bulan 1 

Bulan 2 

Bulan 3 

 Survey 

Pasar 

 Produksi 

 Pengemasan 

Produk 

 Penulisan 

Laporan 

2. 

 

 

Bella Novia 

Marlinta 

 

Ida 

Mawaddah 

Nur 

Ekonomi 

Akuntansi  

 Bulan 1 

Bulan 2 

Buulan 3 

 Survey Pasar 

 Produksi 

 Pengemasan 

Produk 

 Promosi 

3. Ida 

Mawaddah 

Nur 

 

Lisa Nur 

Afifah 

 

Ekonomi 

Akuntansi  

 Bulan 1 

Bulan 2 

Bulan 3 

 Survey Pasar 

 Produksi 

 Pengemasan 

Produk 

 Promosi 

 

 

 



Lampiran 4 

 Surat Pernyataan Ketua Pelaksana 

 

SURAT PERNYATAAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : Bella Novia Marlinta 

NIM : 071710105 

Program Studi  : Akuntansi 

Fakultas : Ekonomi 

Dengan ini Menyatakan bahwa usulan PKM Kewirausaan (PKM-K) saya dengan Judul :  

“Rose Slim Sebagai Alternatif Obat Penurun Berat Badan” yang diusulkan untuk tahun 

anggaran 2019, Bersifat Original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana 

manapun. Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka 

saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan  

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya 

 

Lamongan,26 September 2019 

 

Mengetahui, 

Dosen PembimbingYang menyatakan 

 

 

(Yeni Vera, S.E, M.Ak)                                  ( Bella Novia Marlinta) 

NIDN:    NIM: 071710105 

 

 

 


