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BAB 4 

PROFIL UKM DAN DATA 

4.1. Gambaran Umum Butik Daur ulang 

Volume sampah akan terus meningkat dengan seiringnya meningkatnya jumlah 

penduduk . sampah yang dihasilkan semakin beragam, kecuali sampah yang 

berasal dari rumah tangga. Banyak jenis sampah plastik kemasan yang 

ditemukan daripada sampah organik. Selama ini sampah plastik hanya dibuang 

ke tempat pemrosesan akhir (TPA) tanpa diikuti dengan proses pengolahan 

terlebih dahulu. Seperti yang banyak diketahui bahwa sampah jenis bahan dasar 

plastik sangat sulit diurai oleh alam atau bahkan sama sekali tidak dapat terurai 

sama sekali.  Meningkatnya jumlah sampah dapat dipengaruhi oelh banyak 

faktor, salah satunya gaya hidup  masyarakat yang komsumtif dan cenderung 

instan. Saat ini hampir tidak ada produk-produk yang tidak dikemas dalam bentuk 

kemasan. Kemasan menjadi identitas produk yang akan meningkatkan daya beli 

konsumen, namun jika tidak dikelola dengan baik, sampah kemasan akan 

berpotensi menurunkan kualitas lingkungan. 

Dalam rangka mewujudkan impian Program Bebas Sampah 2020, Project B 

Indonesia melalui Butik Daur Ulang ingin berkontribusi positif untuk mengurangi 

jumlah sampah plastik yang dibuang begitu saja. Sampah plastik kemasan 

dengan modal kreatifitas diolah sedemikian rupa menjadi berbagai  produk siap 

pakai dan bernilai jual. Bahan baku didapatkan dengan sistem Bank 

Sampah,tentunya tidak hanya bermanfaat bagi usaha namun juga bagi 

pemberdayaan masyarakat. 

4.2. Profil UKM Butik Daur Ulang 

Pada bagian ini merupakan penjelasan profil dari tempat yang digunakan penulis 

sebagai objek penelitian yaitu UKM  Butik Daur Ulang. 

a. Place  

BUTIK DAUR ULANG merupakan salah satu sentra Industri kerajinan tangan 

berbahan plastik bekas berbasis UKM (Usaha Kecil Menengah). yang berdiri 

sejak tahun 2008 oleh Bapak Hijrah Purnama sebagai pemilik usaha yang 

beralamatkan Jalan. Sukoharjo, Condongcatur, Kecamatan Depok, kabupaten 

Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.  
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b. Product 

Usaha Butik Daur ulang menghasilkan beberapa produk diantaranya adalah 

kotak pensil, tempat laptop. laundry bag.  Produk yang dihasilkan oleh Butik Daur 

Ulang Yogyakarta sangatlah unik dan beragam tetapi keberagaman ini menurut 

konsumen masih kurang, hal ini dapat dibutktikan dari jumlah penjulan yang dari 

waktu ke waktu yang terus mengalami penurunan, sehingga untuk mengatasi hal 

terabut perlu dilakukan penelitian ini. Adapun contoh produk yang dihasil ukm 

tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.1, 4.2, dan 4.3. 

 

 

Gambar 4.1. Kotak Pensil 

 

 

 

Gambar 4.2. Tempat Laptop 
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Gambar 4.3. Laundry Bag 

c. Price  

Produk – produk yang dihasilkan Butik Daur Ulang memiliki harga cukup 

terjangkau. Kotak pensil Rp. 20.000, tempat laptop Rp. 53.000, dan laundry bag 

berkisar antara Rp. 60.000 sampai Rp. 70.000.  

d. People 

Usaha yang memasuki tahun-9 memiliki jumlah karyawan yang terdiri 14 orang 

yang rata-rata para pekerjanya adalah ibu rumah tangga. Jumlah karyawan yang 

dimiliki merupakan cukup banyak untuk skala industri rumah tangga. Selain itu, 

untuk dapat untuk dapat menunjang keberlangsungan industri memang sudah 

cukup. 

e. Process 

UKM ini menyediakan produk secara make to stock (MTS) dan make to order 

(MTO) maka konsumen dapat melakukan pembelian secara langsung atau 

melalui telepon. 

f. Promotion 

Strategi promosi untuk memperkenalkan produk kepada konsumen sangat 

diperlukan dalam meningkatkan penjualan. Butik daur ulang sampai saat ini 

melakukan media promosi melalui media online seperti Facebook. Cukup baik 

karena menggunakan media internet. 

g. Physical Evidence 

UKM ini menyediakan parkiran yang luas dan bangunan dari UKM tersebut 

sangat nyaman hanya saja kekurangan bangunan UKM Butik Daur Ulang kecil 

sehingga membuat terbatas untuk pengunjung atau konsumen. hal ini 

dikarenakan untuk pengembangan lokasi sangat mahal. 
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h. Productivity & Quality  

Butik Daur Ulang memberikan layanan berupa custom / sesuai selera  kebutuhan 

konsumen untuk memberikan kepuasan kepada konsumen dalam memenuhi 

kebutuhan mereka.   

4.3. Proses Bisnis Butik Daur Yogyakarta 

Proses bisnis yang ada di butik daur ulang adalah sangat sederhana yaitu butik 

daur ulang memproduksi produk kemudian menjualnya, secara umum seperti itu. 

Cara pembelian di butik daur ulang ada dua cara yaitu pembelian langsung 

dengan datang langsung ke lokasi butik daur ulang. Dan yang kedua adalah 

secara custom sesuai dengan pesanan konsumen. Adapun proses bisnis dari 

UKM Butik Daur Ulang dapat dilihat dari Gambar 4.4 dan 4.5. 
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Gambar 4.4. Proses Bisnis Pembelian Langsung 
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Gambar 4.5. Proses Bisnis Secara Custom 

 




