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ABSTRAK 

Jumlah angkatan  kerja  yang  terdidik  dan  terlatih,  menunjukkan  lebih  besar 

daripada kesempatan dan peluang atau formasi kerja. Hal ini menimbulkan 

banyak pengangguran   di  kalangan tenaga kerja terdidik dan terlatih dan juga 

dapat menimbulkan masalah sosial.   Untuk itu perlu dicarikan pemecahannya, 

salah   satunya   dengan   wirausaha   baru   dalam   bidang   pewarnaan   logam 

alumunium  yang  menerapkan ilmu  akademik  antara  lain  proses  anodisasi. 

Sehingga diharapkan mahasiswa mampu menganalisis strategi memulai usaha- 

usaha pewarnaan logam alumunium dengan teknik-teknik berwirausaha sesuai 

dengan bussines plan yang layak dan dapat mengisi peluang pasar. 
 

Kata Kunci:  peluang pasar,  bussines plan 

 
PENDAHULUAN 

Berwirausaha pewarnaan logam alumunium yang memanfaatkan berbagai 

ilmu pada  bidang Teknik Mesin mempunyai peluang yang cukup besar di Jawa 

Tengah dikarenakan industri pewarnaan logam alumunium di Jawa Tengah yang 

masih sangat sedikit bahkan di kota Semarang belum ada usaha yang bergerak di 

bidang anodisasi sedangkan peluang pasar cukup besar. Sehingga usaha anodisasi 

ini  cukup  prospektif,  karena  dapat  menerima  jasa  pewarnaan  logam  maupun 

pemesanan barang jadi yang berbentuk mur, baut, atau komponen komponen 

asesoris  kendaraan  yang  banyak  datang  dari  Solo,  Magelang,  maupun  kota 

Semarang sendiri. 

Hal ini juga untuk mengantisipasi   jumlah angkatan kerja yang terdidik, 

terlatih,menunjukkan lebih besar dibandingkan dengan kesempatan dan peluang 

atau  formasi   kerja  yang  diciptakan  baik  oleh  pemerintah  ataupun  swasta. 
Sehuingga menimbulkan  banyak  pengangguran  baik  di  kalangan  tenaga  kerja 
terdidik dan terlatih. Kondisi tersebut menimbulkan masalah sosial. Untuk itu 

perlu dicarikan pemecahannya salah satunya dengan adanya wirausaha baru dalam 

bidang pewarnaan logam alumunium yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. 

Dengan wirausaha baru dalam bidang pewarnaan logam aluminium yang 

menerapkan  ilmu akademik antara lain proses anodisasi. Sehingga di harapkan 

mahasiswa mampu menganalisis strategi memulai usaha-usaha pewarnaan logam 

aluminium dengan teknik-teknik berwirausaha sesuai dengan bussines plan yang 

layak dan dapat  mengisi peluang pasar. 

Sehingga dengan program ini mahasiswa diharapkan mampu menganalisis 

strategi memulai usaha-usaha pewarnaan logam alumunium dengan teknik-teknik 

berwirausahaan,  dan   pewarnaan  logam  alumunium,  sehingga  dapat  mengisi 

peluang pasar. Serta mampu membuat  alat pewarnaan logam alumunium sesuai 

dengan standar industri sebagai sarana berwirausaha. 
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METODE PENDEKATAN 

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan program kewirausahaan ini 

meliputi: 

1.  Membuat kelompok mahasiswa sebanyak 5 orang dalam usaha untuk 

membentuk kelompok wirausaha baru. 

2.  Melakukan observasi lapangan didesa Kalimati, Adiwerna, Tegal pada 

tanggal 2-3 Februari 2006. 
3.  Masa pelaksanaan meliputi: 

- Praktek  lapangan  pembuatan  alat  pewarnaan  logam  alumunium 

selama 1 bulan. 

- Teori pembukuan keuangan 1 minggu. 

- Praktek lapangan pewarnaan logam alumunium 1 bulan. 

- Pemasaran 1 bulan. 

- Praktek pembukuan keuangan. 

4.  Pembuatan alat pewarnaan logam alumunium. 

Metode yang digunakan meliputi: 

- Menyiapkan bahan dan peralatan. 

a. Bahan 

Larutan elektrolit yang digunakan dalam proses anodisasi adalah 

Asam sulfat, Aquades, pewarna logam. 

b. Alat 

Rangkain alat pewarnaan logam alumunium meliputi: 

- Bak PVC, bentuk balok terbuka ukuran 700mm x 400 mm x 

400mm 

- Volt Meter 

- Amperemeter 

- Power Supply 

- Elektroda Pb berbentuk plat 900mm x 50mm x 2mm 

- Penggantung Elektroda dari tembaga 

5.  Praktek lapangan pewarnaan logam alumunium dengan menggunakan 

peralatan yang dibuat dengan teknologi sebagai berikut: 

6. Pemasaran 

7. Membuat pembukuan keuangan 
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Power supply Rp 2.000.000 

Ampermeter Rp. 500.000 

Voltmeter Rp 500.000 

Bak PVC tebal 5 mm Rp 600.000 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

HASIL 

ANALISIS KELAYAKAN USAHA 

I. Investasi Biaya Tetap 
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Stopwatch Rp 100.000 

Elektroda Pb 4 buah @ 100.000 Rp 100.000 
Elektroda Al Rp 50.000 

Timbangan Rp 300.000 

Penggantung Cu 4 buah @ 100.000 Rp  400.000 
Jumlah per satuan biaya Rp  4.850.000 

 
II.  Biaya Pewarna Logam 

A. Bahan habis pakai 
Asam sulfat 5 lt @ Rp 50.000 Rp. 250.000 

Aquadest 100 lt @ Rp 250 Rp 25.000 

Asam Nitrat 1 lt Rp 50.000 

Pewarna logam 100 gr Rp  200.000 

Jumlah per satuan biaya Rp 525.000 
 

B. Biaya Tenaga Kerja 

5 orang @ Rp 600.000 / bulan 

5 x 12 x Rp 600.000 Rp.36.000.000 

 
C. Penyusutan Alat = Rp.  1.616.667 

 
D. Lain-lain Rp  500.000 

Jumlah biaya pokok Rp 38.641.667 

 
III. Pendapatan 

Penjualan : 

1. Jasa = 25 hari x 12 x Rp 50.000 Rp 15.000.000 
2. Penjualan barang hasil produksi 

= 25 hari x 12 x 150.000 Rp  45.000.000 

Jumlah pendapatan Rp  60.000.000 

 
IV. Laba 

Pendapatan – biaya 

Rp 60.000.000 – Rp 38.641.667 Rp 21.358.333 

 
V. Pertimbangan Usaha 

1. Break Event Point (BEP) 

Biaya Tetap 

a. Harga  =      

Biaya Operasional 

1 - 

Pendapatan 

4.850.000 
 

38.641.667 
1  - 

60.000.000 

= Rp  1.362.458,64 per tahun 
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Artinya pada pendapatan 13.624 ini tidak laba dan tidak rugi 

 
. b. Produksi BEP Pendapatan 

= 

Harga Jual 
 

38.641.667 

= 

200.000 
 

=  193 Unit 

 
2. Return Of Investment ( ROI ) 

Laba 

ROI =     x 100 % 

Total Biaya 
 

= 55,27% 

Artinya pada setiap penanaman modal sebesar 

Rp 1000,- akan diperoleh laba bersih Rp 552,70 
 

3. Benefit Cost Ratio 
 

 

Pendapatan 

B/C Ratio  =     

Total Biaya 
 

 

= 
60.000.000 
38.641.667 

= 1,55 

Artinya dengan modal 38.641.667,- akan diperoleh 

penghasilan sebesar 1,55 kali lipat 
 

 
 

PEMBAHASAN 

Berwirausaha pewarnaan logam alumunium yang memanfaatkan berbagai 

ilmu pada  bidang Teknik Mesin antara lain proses anodisasi. Proses Anodisasi 

merupakan  proses  pewarnaan  logam yang  bertujuan  melindungi  logam  dari 

korosi,serta dapat menambah kwalitas dan daya tarik. 

Beberapa kendala  yang  kami  hadapi  antara  lain  sulitnya  mendapatkan 

bahan  baku,   sehingga  masih  mengandalkan  adanya  pesanan.  Untuk  proses 

selanjutnya, kami mencoba  untuk dapat bekerja sama dengan pihak Politeknik 

Negeri Semarang khususnya jurusan  Teknik  Mesin dalam hal pembuatan dari 

bahan baku menjadi bahan siap diwarnai. Sehingga selain memanfaatkan barang 

sisa praktik, kami juga dapat memperoleh bahan baku yang siap diwarnai. 

Dalam hal  pemasaran,  produk-produk  dari  luar  yang  telah  membanjiri 

pasaran di kota Semarang, membuat kami harus dapat bersaing. Hal ini kami atasi 
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dengan penekanan harga dan pemberian bonus kepada para distributor  per jumlah 

barang. Sehingga distributor semakin bersemangat dalam memasarkan produknya. 

 
KESIMPULAN 

Dari  kegiatan  ini  diharapkan  mahasiswa  dapat  membuka  usaha  baru 

pewarnaan  logam  alumunium  dan  strategi  pemasaran  yang  benar  serta  dapat 

membuat alat pewarnaan  logam alumunium sebagai sarana berwirausaha sesuai 

standar  industri  sehingga  hasil  pewarnaan  baik,  mengkilap,  dan  tisak  mudah 

terkelupas. 

Mahasiswa juga  diharapkan  dapat  melaksanakan  pembukuan  keuangan 

usaha pewarnaan logam secara sederhana dan benar. 
Pendapatan mahasiswa dapat meningkat dan penciptaan lapangan kerja. 
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