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ABSTRAK 
Di Indonesia dengan sumber daya alam yang melimpah adalah sangat ironis bila 
sarjana masih berorientasi mencari kerja. Dengan melihat potensi dan dinamika 
lingkungannya, sebenarnya  hal itu tidak harus terjadi. Berlatih berwirausaha 
secara berkelanjutan selama menempuh  perkuliahan akan menumbuhkan jiwa 
kemandirian  dan  profesionalisme  mahasiswa.  Ini  penting  untuk  mengurangi 
jumlah  pengangguran.  Di  Fakultas  Pertanian  Universitas   Wijaya   Kusuma 
Surabaya, sejumlah mahasiswa jurusan Budidaya Pertanian bergabung  dalam 
lembaga kewirausahaan. Tujuannya untuk melatih diri berwirausaha menurut 
pola  kerja  gotong royong. Pemberdayaan lembaga antara lain berupa inovasi 
produk dan diversifikasi usaha. Salah satunya, bertempat di lahan (green house) 
milik institusi tersebut,  sesuai minat, ilmu, bakat dan kemampuan serta arah 
profesi  dari  anggotanya,  memproduksi  dan  memasarkan  komoditas  unggulan 
berupa mangga B5SP, adenium B5SP serta durian MiG5. Ini telah memberikan 
motivasi kepada mahasiswa yang lain untuk aktif berwirausaha  dan memberi 
nilai tambah secara material maupun immaterial bagi anggota khususnya dan 
masyarakat pada umumnya.  

Kata kunci: lembaga wirausaha, mangga, adenium, durian   

PENDAHULUAN 
Di Indonesia  dengan  sumber  bahan  yang  luas  adalah  sangat  ironis  bila 

sarjana masih  berorientasi mencari kerja. Sebenarnya hal itu tidak harus terjadi 
bila  jiwa  kemandirian  dan   profesionalisme  telah  tertanam  dalam  diri.  Jiwa 
kemandirian  dan  profesionalisme  bisa  tumbuh  dan  berkembang  bila  selama 
menempuh perkuliahan mahasiswa berlatih bisnis (wirausaha) secara 
berkelanjutan sesuai minat, ilmu, bakat dan kemampuan serta arah profesi. 

Praktek wirausaha dengan segala macam kendala dan tantangannya, lengkap 
dengan   segala   kegagalan  dan  kesuksesannya  akan  memberikan  pengalaman 
berharga kepada mahasiswa bagaimana mereka harus bertindak dalam menangani 
sebuah bisnis, mulai dari bagaimana mengelola, mengembangkan dan 
memberdayakan sumber daya  yang dimiliki, bagaimana mereka harus memilih 
dan menentukan  komoditas  produksi  dan memasarkannya, bagaimana 
menggabungkan  modal  yang  terbatas  untuk  digunakan  secara  bersama-sama 
dengan sekelompok orang-orang yang tergabung dalam suatu  perkumpulan, dan 
lain-lain. 

Praktek wirausaha bisa menjadi proses pembelajaran bagi mahasiswa untuk 
memperoleh  nilai  tambah  yang  berguna  ketika  kelak  terjun  di  tengah-tengah 
masyarakat, yakni : 
1. Kemandirian dan keahlian sesuai minat, ilmu, bakat dan kemampuan serta 

arah profesi 
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2. Kemampuan menciptakan dan memberikan lapangan kerja kepada orang lain 
3. Dedikasi dan kepeloporan dalam pembangunan 
4. Kepekaan sosial yang tinggi 
5. Kesiapan menghadapi persaingan di era global 
6. Sikap ilmiah (menghargai nilai, norma, kaidah dan trdisi keilmuan) 
7. Sikap keterbukaan dan kritis, bebas prasangka dan hasrat ingin maju 
8. Kemampuan penalaran dan analisis 
9. Kejujuran dan tanggung jawab yang tinggi 
10.  Komitmen pada janji 
11.  Orientasi ke masa depan 
12.  Etika profesi dan kesejawatan yang tinggi, 
13.  Dan lain-lain.  

Lembaga  Kewirausahaan  Mahasiswa  Usaha  Bersama  Sembilan  (LKM 
USBER S 9) merupakan lembaga praktek wirausaha bagi anggotanya, lahir atas 
dasar  pemikiran  yang  begitu  sederhana,  yakni  bagaimana  karya  kreatif  dan 
inovatif mahasiswa jurusan Budidaya  Pertanian Fakultas Pertanian Universitas 
Wijaya Kusuma Surabaya (FP-UWKS) melalui kegiatan praktikum dapat menjadi 
sumber penghasilan. LKM USBER S 9 merupakan sebuah kelompok anak-anak 
muda  yang  sebelum  bisa  memberi,  ingin  sedikit  mengurangi  ketergantungan 
ekonominya  kepada  orang  lain.  Sedikit  modal  yang  mereka  punyai  berusaha 
dikembangkan  dalam sebuah kelompok sehingga menjadi kekuatan modal yang 
lebih besar. 

Lebih lanjut, agar LKM USBER S 9 dapat dijadikan sebagai laboratorium 
skill untuk  reaktualisasi pengetahuan teoritis anggota yang kompatibel, intensif, 
efektif   dan   efisien   selama   masa   menempuh   perkuliahan,   mengembangkan 
persiapan karier dan  menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan, kemandirian 
dan  keahlian  dalam  bisnis  sesuai  minat,  ilmu,  bakat,  kemampuan  serta  arah 
profesi  sebagai  wujud  rasa  pengabdian  dan  tanggung  jawab  selaku  individu, 
warga negara dan warga kampus dalam peran aktifnya ikut membangun ekonomi 
bangsa, maka lembaga ini harus diberdayakan dengan diversifikasi  usaha  dan 
inovasi produk. Termasuk di dalamnya adalah kegiatan produksi dan pemasaran 
mangga B5SP, adenium B5SP dan durian MiG5. Ketiga produk yang merupakan 
hasil  berkreasi  dengan  metode  sambung  (grafting),  ini  merupakan  komoditas 
unggulan lembaga.  

Pemberdayaan Lembaga 
LKM  USBER S  9  mempunyai  visi  kemandirian,  profesionalisme  dan 

kesejahteraan  anggota, sementara misinya adalah motivator dalam berwirausaha 
serta peningkatan hubungan kerja sama dengan pihak internal maupun eksternal 
kampus, dikembangkan menurut pola kerja  gotong royong. Artinya, walaupun 
secara structural ada pembedaan jabatan, namun secara fungsional dalam bidang 
perencanaan  produksi  dan  pemasaran  dilakukan  secara  bersama-sama  dengan 
prinsip dari, oleh dan untuk anggota. 

Awal perjalanan LKM USBER S 9 dimulai dari adanya keinginan salah satu 
peserta  didik  praktikum  pasca  panen  untuk  menindaklanjuti  pembuatan  dodol 
aneka rasa buah yang telah diajarkan dalam praktikum untuk dapat 
dikembangkan dalam jumlah yang cukup untuk dipasarkan. 
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Pandangannya pada saat itu dibina atas dasar pemikiran bahwa alangkah 

baiknya bila karya kreatif dan inovatif melalui kegiatan penelitian, praktikum dan 
lain-lain yang selama ini hanya dijadikan sebagai pengetahuan teoritis saja dapat 
memberikan arti ekonomi bagi  mahasiswa. Artinya bahwa karya-karya tersebut 
dibaca  sebagai  peluang  atau  potensi  untuk  mengembangkan  dan  melatih  diri 
dalam berwirausaha sekaligus menambah penghasilan.  Dengan demikian maka 
akan  memberikan  pengalaman  bisnis,  sehingga  kelak  setelah  mendapat  gelar 
sarjana dapat membuka dan memberikan lapangan pekerjaan kepada orang lain. 
Gagasan tersebut ternyata mendapat sambutan dari kelompok asisten dosen pada 
saat itu  sebanyak delapan mahasiswa. Dalam perbincangan selanjutnya terjadi 
kesepakatan untuk memproduksi dodol aneka rasa buah dengan nama USBER S 
9. Nama tersebut mengacu kepada usaha yang dikelola secara bersama-sama oleh 
sembilan orang. 

Sejak saat itu kelompok asisten dosen di jurusan Budidaya Pertanian FP- 
UWKS ini tergabung dalam satu wadah USBER S 9 dan secara de facto diakui 
oleh jurusan Budidaya  FP-UWKS sebagai Lembaga Kewirausahaan Mahasiswa 
(LKM). Dimanapun kelompok ini bisa  berkumpul, berdiskusi, merencanakan 
usaha, berproduksi dan lain-lain, maka di situlah  kesekretariatan USBER S 9 
berada. Kegiatan seperti ini sering kali dilakukan di ruang  laboratorium setelah 
kegiatan praktikum selesai. 

USBER S 9 sempat vakum ketika 7 dari 9 anggota telah berakhir masa 
studinya.   Dalam sebuah pertemuan reuni anggota bulan Maret 2004, disepakati 
adanya pengalihan hak  kepada anggota baru yang ditunjuk untuk meneruskan 
usaha secara kelembagaan. 

Usaha dodol aneka rasa buah merupakan satu-atunya kegiatan usaha yang 
dijalankan ketika pertama kali berdiri. Sasaran konsumen dari produk ini adalah 
dosen dan karyawan  Fakultas Pertanian sampai kemudian berkembang kepada 
anggota  civitas  akademika  UWKS.  System  pemasarannya  melalui  pendekatan 
personal. Usaha ini berjalan kurang lebih selama delapan bulan, sampai akhirnya 
terjadi kevakuman karena telah berakhirnya masa studi sebagian besar anggota. 

Sebagai lembaga pembelajaran bisnis, dengan mengingat masa studi anggota 
yang terbatas, LKM USBER S 9 senantiasa mencoba dan berusaha berkreasi dan 
berinovasi dengan  bermacam usaha yang potensial untuk lebih cepat memutar 
sedikit  modal  yang  ada  dan  menghasilkan  profit,  sehingga  lebih  cepat  terasa 
manfaat keberadaannya secara ekonomi bagi para anggota. Oleh kerena itu  ketika 
terdapat kegiatan usaha atau produksi telah berjalan  selama  lima bulan belum 
menunjukkan  tanda-tanda  keberhasilan  usaha,  maka  seluruh  anggota  sepakat 
untuk  mengkaji  ulang  jenis  usaha.  Kegiatan  usaha  meski  diarahkan  kepada 
produk, baik dengan cara memproduksi sendiri atau kulakan yang membutuhkan 
sedikit   modal  namun  pemasarannya  lebih  cepat  sehingga  lebih  cepat  pula 
mendatangkan laba, karena anggota sadar bahwa kebutuhan ekonomi bisa muncul 
setiap  saat.  Apabila  modal  yang  sudah  dikeluarkan  tidak  bisa  mendatangkan 
keuntungan  setiap  saat  dan  kontinyu  alias  sebagai  modal  macet,  berarti  pada 
banyak kesempatan anggota masih lebih menggantungkan kebutuhan ekonominya 
kepada orang lain terutama kepada orang tua. 

Selanjutnya, prospek  atau  potensi  pemasaran  suatu  produk  tertentu  pada 
event-event  atau moment-moment tertentu menjadi pertimbangan utama dalam 
meneruskan usaha.  Lembaga  ini tidak hanya sekedar menjadi produsen, tetapi 
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sering kali secara ekonomi lebih menguntungkan bila menempatkan diri sebagai 
distributor bagi usaha skala rumah tangga maupun perusahaan besar. Tidak jarang 
anggota menjualkan  produk  orang lain secara konsinyasi seperti pakaian, beras, 
gula, pupuk, buku, minuman ringan, dan lain-lain maupun memproduksi barang 
kebutuhan ringan modal seperti tanaman hias mini, parcel lebaran, dan lain-lain. 

Pada bulan Desember 2004 LKM USBER S 9 resmi mengelola sebuah stand 
di Kantin  Koperasi Mahasiswa Wijaya (KOPMA WIJAYA). Stand ini menjual 
menu makanan dan minuman siap saji. Buka mulai pukul 09.00 s/d 20.00 WIB. 
Tidak jarang mendapat pesanan berupa nasi kotak atau prasmanan dari lembaga- 
lembaga   Organisasi   Kemahasiswaan   (ORMAWA)   dan   instansi-instansi   di 
lingkungan kampus UWKS. 

Usaha membuka stand makanan ternyata merupakan usaha yang 
membutuhkan modal relatif kecil namun bisa mendatangkan keuntungan yang 
relatif  cepat,  sehingga  lebih  cepat  memberikan  manfaat  secara  ekonomi  bagi 
anggota.  Oleh  karena  itu  dalam usaha  ini  seluruh  anggota  lebih  bersemangat 
dibandingkan dengan usaha lain yang pernah dilakukan. 

Sekarang ini jenis kegiatan usaha LKM USBER S 9 sekedar melanjutkan 
dan  menjaga  konsistensi  usaha  yang  telah  dijalankan  di  atas  dengan  sedikit 
perbaikan-perbaikan dari hasil pengevaluasian. 

Lembaga  ini  bisa  menjadi  model  usaha  sekelompok  anak  muda  yang 
sebelum  bisa  memberi,  ingin  sedikit  mengurangi  ketergantungan  ekonominya 
kepada orang lain. Apa yang  dijalankan setidaknya telah memberikan motivasi 
atau semangat yang sama bahkan lebih tinggi untuk melakukan wirausaha kepada 
mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Wijaya Kusuma Surabaya khususnya. 
Banyak mahasiswa pertanian aktif berwirausaha dalam kelompok maupun secara 
perorangan,  setidak-tidaknya  berani  memasarkan  produk  dalam  event-event 
penting di kampus.  

Lembaga dan Komoditas Unggulan 
Kegiatan  usaha  LKM  USBER S  9  berkembang  pada  produksi  mangga 

(Mangifera  sp.)  B5SP,  adenium  (Adenium  sp.)  B5SP  dan  durian  (Durio  sp.) 
MiG5. Kegiatan usaha ini  dimulai pada awal bulan April 2004, ketika anggota 
sepakat  mengalokasikan  modal  untuk  pembelian  bibit  batang  bawah  mangga 
(pohon pokok, seedling) dan seterusnya sampai kepada pembelian pucuk sambung 
(entres) mangga pada akhir bulan Juni. Keputusan untuk  memproduksi ketiga 
produk ini berawal dari sebuah kesimpulan akan cerahnya prospek  pemasaran 
ketiga produk ini. Perkembangan bisnis real estate, potensi mitra dan permintaan 
dari  beberapa anggota civitas akademika menjadi pertimbangan pada saat itu. 
Perlu diketahui terdapat 30-40 lokasi penjualan tanaman hias di Surabaya, dimana 
setiap lokasi dihuni 20-30 Pedagang Kaki Lima (PKL) tanaman hias. 

Terdapat pemikiran secara umum pula, yakni ketika melihat perkembangan 
pertanian  yang  cenderung  ke  arah  pertanian  perkotaan,  dimana  produk  yang 
diminati adalah produk yang mempunyai nilai estetika, maka LKM USBER S 9 
lebih mantap untuk mencoba  berkreasi  dengan tanaman buah yang cenderung 
kepada fungsi sebagai tanaman hias dari  pada sebagai sumber produksi bahan 
pangan. Mangga dengan buah 5 varietas dalam 1 pohon diproduksi, juga adenium 
dengan bunga 5 dalam 1 pohon yang telah banyak dikenal di pasaran diproduksi 
sebagai  komplemen  dagangan.  Bersamaan  dengan  itu,  anggota  juga  melihat 
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prospek penyediaan  bibit unggul untuk konsumsi buah, nyata masih 
memperlihatkan  kemungkinan  berkembang,  maka  penyediaan  cepat  dari  bibit 
durian  dilakukan menggunakan metode grafting ketika pohon pokok berumur 5 
minggu.  Untuk   memperoleh  brand  tersendiri,  dinamakanlah  ketiga  produk 
tersebut berturut-turut sebagai mangga B5SP, Adenium B5SP dan durian MiG5. 
Kegiatan  produksi bertempat di lahan (green house)  Fakultas pertanian 
Universitas   Wijaya   Kusuma   Surabaya.  Ketiga   produk  tersebut  merupakan 
komoditas unggulan lembaga di bidang pertanian. 

Berwirausaha  produksi  dan  pemasaran  ketiga  produk  ini  ternyata  tidak 
semudah  seperti  yang  dibayangkan.  Kesalahan  utama  terletak  pada  penetapan 
jumlah produk yang  melebihi batas kekuatan modal. Kendala lokasi produksi 
sempat  menurunkan  semangat   anggota  juga.  Lokasi  produksi  yang  kurang 
penyinaran dan lahan yang tersedia adalah  bekas  tempat pembuangan sampah 
(memang   lahan   yang   tersedia   dan   mendapat   ijin   hanya   yang   demikian) 
mengakibatkan  hampir  semua  produk  mangga  terkena  serangan  lalat  cecida 
(Procontarinia matteiana), sehingga timbul penyakit bisul daun. Hal demikian 
juga  seringkali  menyebabkan  kegagalan  dalam  penyambungan,  menyulitkan 
proses   pembungaan  dan  pembuahan  mangga.  Suhu  dan  kelembaban  lokasi 
produksi yang kurang sesuai untuk durian serta sumber entres (pucuk sambung) 
yang jauh menyebabkan kegagalan dalam penyambungan durian. Hanya adenium 
yang lebih cocok sehingga bisa mendatangkan keuntungan lebih cepat dari pada 
produk yang lain. 

Walaupun demikian  bukan  berarti  berwirausaha  mangga  B5SP,  adenium 
B5SP dan bibit durian MiG5 yang telah dimulai dengan modal awal dari swadana 
anggota dilupakan sama sekali. Produk yang memang benar-benar mencerminkan 
keahlian  dan  arah  profesi  anggota,  ini  adalah  produk  yang  bernilai  jangka 
panjang. Upaya untuk bisa menyempurnakan dan pemeliharaan terhadap produk 
yang telah ada senantiasa dilakukan walaupun konsekuensinya adalah modal yang 
dikeluarkan belum atau bahkan mungkin tidak kembali. Untuk hal ini  anggota 
berprinsip bahwa LKM USBER S 9 lahir dan dibesarkan di FP-UWKS, maka 
produk ini kelak bisa menjadi warisan berharga kepada almamater tercinta. 
Sekarang,  berwirausaha  dengan  ketiga  produk  ini  memperlihatkan  titik  cerah. 
Dengan kerja keras dan bantuan dari para mitra kerjasama, kegiatan produksi dan 
pemasaran semakin lancar dan telah memberikan  nilai tambah secara material 
maupun immaterial kepada anggota khususnya dan mayarakat pada umumnya.  

METODE PENELITIAN 
Secara umum, mangga B5SP, Adenium B5SP dan durian MiG5 diperoleh 

dari berkreasi  dengan metode sambung. Secara khusus, metode sambung pucuk 
dan sambungan samping digunakan untuk memproduksi mangga B5SP, 
sambungan   takik,   sambungan   celah,   sambungan   samping   dan   sambungan 
mahkota untuk adenium B5SP, serta sambung pucuk untuk durian MiG5. 

Peralatan yang  digunakan  untuk  proses  pembuatan  semua  produk,  yakni 
pisau okulasi dan gunting pangkas. Kadang-kadang membutuhkan kain lap untuk 
membersihkan pohon pokok (seedling) atau pucuk sambung (entres). Bahan yang 
digunakan secara umum sama, yakni pohon  pokok, pucuk sambung dan plastik 
pengikat. Pohon pokok mangga yang digunakan berasal dari biji berumur 10-12 
bulan dimana diameter batang 2-5 cm dengan minimal 3 cabang primer setinggi 



PKMK-2-19-6

     
25-50 cm dari pangkal batang. Pohon pokok adenium berasal dari biji dan stek 
berumur 1-2 bulan berdiameter batang 2-5 cm dan tinggi maksimal 25 cm. Pohon 
pokok  durian  semuanya  berasal  dari  biji  berumur  maksimal  5  minggu.  Pada 
produk mangga yang siap jual ditanam dalam pot berdiameter 50-100 cm dengan 
ukuran kedalaman 50-60 cm, berdiameter 20-30 cm dengan ukuran kedalaman 50- 
60 cm untuk adenium dan polybag berukuran 10x15x20 cm untuk durian. Media 
tanam yang digunakan untuk mangga berupa campuran tanah delta, kompos dan 
sekam  padi   dengan   perbandingan  berat  1:1:1,  pasir  dan  kompos   dengan 
perbandingan  berat  1:1  untuk  adenium  dan  tanah  delta  dan  kompos  dengan 
perbandingan berat 1:1 untuk durian. 

Pemeliharaan produk dilakukan dengan penyiraman rutin tiap hari, dengan 
tambahan pupuk dan zat pengatur tumbuh setiap 1 bulan, kadang-kadang pestisida 
untuk pembasmian hama dan penyakit. Pemindahan lokasi juga dilakukan untuk 
merangsang  pembungaan  dan  pembuahan  atau  saat  timbul  indikasi  serangan 
penyakit karena kelembaban atau kekurangan sinar matahari.  

Diagram alir kegiatan wirausaha mangga B5SP, adenium B5SP dan durian MiG5.  

Mitra     

Produksi  Pemasaran Output 
SHU 

anggota    

Masyarakat konsumen  

Pemasaran produk dilakukan melalui penjualan langsung orang per orang, 
(pendekatan  personal/door to door), pengikutsertaan dalam event-event internal 
kampus dan dengan sistem kemitraan. Penetapan harga jual, termasuk penetapan 
komisi untuk setiap penjualan dan pemeliharaan masing-masing sebesar 10% dari 
harga  jual  merupakan  hasil  pertimbangan  dari  mitra  kerjasama  berdasarkan 
kondisi pasar. 

Kelayakan  usaha  dilihat  dari  Efisiensi  Penggunaan  Modal  (Return  of 
Investment, RoI) dan Rasio Biaya dan Pendapatan (Revenue Cost Ratio, R/C).  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berikut disajikan tabel harga dan komisi penjualan serta tabel biaya produksi 

mangga B5SP, adenium B5SP dan durian MiG5.  

Tabel 1.   Harga dan komisi penjualan serta komisi pemeliharaan mangga B5SP, 
adenium B5SP dan durian MiG5  

Jenis Produk 
*Harga Penjualan 

(Rp./unit) 
Komisi Penjualan 

(Rp./unit) 
Komisi pemeliharaan 

(Rp./unit) 
Mangga B5SP 150.000 15.000 15.000 
Adenium B5SP 100.000 10.000 10.000 
Durian MiG5 5.000 500 500 

* harga penjualan terendah 



PKMK-2-19-7

   

Pohon pokok   

 

10.000 

 

40000

  

Pucuk sambung  

 

* 

 

11.000 *

 

11000

 

Media tanam   20.000 1000

 

Pot

 

Polybag 
Plastik pengikat   

60.000

 

- 
100 

6000

 

-

 

100

 

Pupuk

   

2.000

 

1000

 

Cat pot

   

5.000

 

-

  

Total

  

108.100

 

59.100

     
Tabel 2.  Biaya produksi mangga B5SP, adenium B5SP dan durian MiG5   

Jenis Biaya Mangga   (Rp. 
/2 unit) 

Jenis Produk 
Adenium 

(Rp./2 unit)  
Durian 

(Rp./10 unit) 
*             

* memperhitungkan tingkat kehilangan sebesar 10% 

2000 
* 

2000 
1000 

- 
2000 
500 
500 

- 
8.000  

Mangga B5SP 
Untuk mendapatkan produk ini mulai dari awal produksi sampai siap jual 

membutuhkan  waktu  3-4  bulan.  Tingkat  keberhasilan  penyambungan  sebesar 
90%. Ketidakberhasilan pada penyambungan tidak menyebabkan kematian pada 
pohon pokok  tetapi pada pucuk sambung. Dengan demikian tingkat kehilangan 
pucuk sambung sebesar 10%. 

Telah  dilakukan  penjualan  dengan  harga  rata-rata  Rp.150.000.  Dengan 
komisi tenaga pemeliharaan dan penjualan masing-masing Rp. 15.000 serta biaya 
produksi per unit (Break Event Point, BEP) harga sebesar Rp. 54.050, maka Sisa 
Hasil  Usaha  (SHU/keuntungan)  Rp.   65.950  dapat  diperoleh  setiap  terjadi 
penjualan 1 unit produk. 

RoI terhitung sebesar 122% menunjukkan bahwa setiap pengeluaran modal 
Rp.  1,00  untuk  produksi  mangga  B5SP  akan  didapatkan  keuntungan  bersih 
sebesar  Rp.  1,22.  R/C   terhitung  sebesar  2,22  menunjukkan  bahwa  setiap 
pengeluaran modal Rp. 1,00 akan diperoleh hasil penjualan sebesar Rp. 2,22.  

Adenium B5SP 
Untuk mendapatkan produk ini mulai dari awal produksi sampai siap jual 

membutuhkan  waktu 2-2,5 bulan. Tingkat keberhasilan penyambungan sebesar 
90%. Ketidakberhasilan pada penyambungan tidak menyebabkan kematian pada 
pohon pokok  tetapi pada pucuk sambung. Dengan demikian tingkat kehilangan 
pucuk sambung sebesar 10%. 

Telah  dilakukan  penjualan  dengan  harga  rata-rata  Rp.100.000.  Dengan 
komisi tenaga pemeliharaan dan penjualan masing-masing Rp. 10.000 serta biaya 
produksi per unit (Break Event Point, BEP) harga sebesar Rp. 29.550, maka Sisa 
Hasil  Usaha  (SHU/keuntungan)  Rp.   50.450  dapat  diperoleh  setiap  terjadi 
penjualan 1 unit produk. 

RoI terhitung sebesar 1,71% menunjukkan bahwa setiap pengeluaran modal 
Rp.  1,00  untuk  produksi  mangga  B5SP  akan  didapatkan  keuntungan  bersih 
sebesar  Rp.  1,71.  R/C   terhitung  sebesar  2,71  menunjukkan  bahwa  setiap 
pengeluaran modal Rp. 1,00 akan diperoleh hasil penjualan sebesar Rp. 2,71.  


