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Nama Lengkap Ketua
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Dwi Nur Muhammad

Anggota
Jenis Kelamin

Ketua

Anggota

Laki-laki
Tempat, Tanggal
Lahir
Kelas

 Perempuan
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Ketua

: Palembang, 15 Juli 2004

Anggota

: Pendopo, 22 Mei 2004

Ketua

: XII IPA 1

Anggota : XII IPS

Perempuan

Sekolah

SMAN 2 UNGGULAN TALANG UBI

Kabupaten/kota

PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Provinsi

SUMATERA SELATAN

Alamat Sekolah

Jalan Bongas No.421, Talang Kerangan
Kode

31211

Telepon

(0713) 3921475

Pos
Alamat kanal promosi Media
usaha : wirausaha
(niaga/produk/brand)

Sosial

Ig
Fb

: @efbavisi
: @efbavisi

@

https://linkr.bio/efbavisi
Website/Apli Shopee
: @efbavisi
Tokopedia : @efbavisi
kasi (Jika
ada)

Nomor handphone

Ketua

: 085273284442
Email

Anggota : 081294283155

Ketua :
rasikhaaml15@gmail.c
om
Anggota :
dwinurmuhammad01@
gmail.com

2. PENJELASAN KONSEP dan KARYA
Mohon diisi dengan jujur dan cermat.
Penjelasan
produk/jasa

EFBAVISI merupakan

singkatan

dari

(Eco-Friendly

Bag

Covid-19

Multifungsi) merupakan produk yang bergerak di bidang Fashion

yang

menginovasikan limbah industri fesyen (kain perca) dan limbah daun nanas yang
dijadikan serat sebagai kombinasi pembuatan tas siaga Covid-19 berbasis limbah lokal
serta multifungsi. Kombinasi dari bahan utama tersebut dapat menciptakan sebuah
produk tas yang multifungsional. Selain EFBAVISI didesain untuk keperluan selama
beraktivitas pada masa pandemi tetapi juga tetap bisa digunakan seperti tas pada
umumnya. Selain itu juga bahan utama pembuatan EFBAVISI merupakan limbah
produksi fesyen (kain perca) serta limbah daun nanas ini diharapkan mampu
mengurangi dampak yang ditimbulkan dari kedua limbah tersebut terhadap lingkungan.
Sehingga penggunaan bahan tersebut memberi kesan ramah lingkungan. Saat ini
prototype EFBAVISI berupa 2 varian tas dan masker dan apabila proposal ini disetujui
maka akan dikembangkan lagi menjadi beberapa bentuk seperti baju dan dompet.
EFBAVISI memiliki berbagai variasi motif yang merupakan kearifan lokal di
Kab.PALI diantaranya relief candi, motif ikan toman, motif daun balam, motif sawit.
Pada setiap motif memiliki makna yang sangat menarik untuk di angkat. Motif relief
candi ini terinspirasi dari Candi Bumi Ayu yang dibangun pada abad 8-13 M. Selain itu
motif ikan toman terinspirasi dari ikan khas Kab. PALI yaitu Ikan Toman. Berdasarkan
sejarah ikan toman dulu hanya ditemukan di Kab.PALI akan tetapi saat ini sudah
dibudidayakan ke daerah lain.
EFBAVISI dibuat melalui 4 tahapan yaitu tahap pengolahan serat limbah daun
nanas, Tahap pengolahan limbah fesyen (kain perca), Tahap menggambar motif
kearifan lokal PALI, Tahap Pembuatan EFBAVISI. Tahapan pertama dalam pembuatan
EFBAVISI tahap pengolahan limbah daun nanas dengan cara memisahkan seratnya.
Tahapan kedua adalah tahap pengolahan limbah fesyen (kain perca) dengan
menggunakan teknik boro dan sashiko.Tahapan ketiga

adalah menggambar motif

kearifan lokal Kab. PALI dengan teknik sulam. Tahapan terakhir adalah pembuatan tas
EFBAVISI. Pada tahap ini peneliti bekerja sama dengan penjahit di Kab.PALI.
Sebelumnya prototype EFBAVISI juga telah dilakukan uji organoleptik

Gambar 1. Tahap Produksi EFBAVISI

Gambar 2. Mood Board

Gambar 3. Ilustrasi produk EFBAVISI

Gambar 4. Variasi Motif EFBAVISI

Gambar 5. Desain Logo

Gambar 6. Logo EFBAVISI

Gambar 7. Real Pict EFBAVISI (Tampak depan,belakang, dan samping)

Gambar 8.. Simulasi Produk dengan User

Gambar 9. Pemasaran Produk EFBAVISI

https://youtu.be/KJCgKgsV50E
Latar belakang

Saat ini di Kab. PALI kasus positif Covid-19 masih terus bertambah.

karya berdasarkan

Meskipun vaksinasi telah dilakukan namun kasus positif Covid-19 di Kab. PALI

permasalahan

belum dapat ditekan. Pandemi Covid-19 membawa banyak dampak baik positif

sosial, sumber daya

maupun negatif termasuk bertambahnya jumlah kasus kejahatan jalanan salah satunya

lokal, fenomena

pencurian. Kabag Venum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan menyebut

digital di sekitar

terjadi kenaikan angka kriminalitas di tengah pandemi dengan persentase kenaikan

anda

angka kejahatan 5,08% pada awal januari 2021. Saat ini di Kab. PALI kasus positif
Covid-19 masih terus bertambah
Di era modernisasi, tuntutan masyarakat akan kebutuhan fashion terus menerus
berubah mengikuti tren dengan cepat. Selain sebagai pelindung tubuh, fesyen juga
digunakan sebagai status sosial di masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak
ingin selalu terlihat fashionable. Oleh sebab itu muncul konsep fast fashion dimana
produk fesyen diproduksi dengan sangat cepat dan harga terjangkau. Sehingga
menyebebakan banyaknya pakaian terbuang atau dibakar setara satu truk sampah
penuh setiap detiknya menurut World Economic Forum .
Sementara itu, saat ini banyak terdapat limbah dari hasil produksi fesyen pada
penjahit di Kab.PALI. Selain itu juga terdapat kawasan budidaya buah yang luas di
Talang Rimba, kecamatan Talang Ubi. Saat panen dilakukan biasanya petani hanya
mengambil dan memanfatkan buahnya saja sedangkan daunnya dibiarkan begitu saja.
Karena kawasan budidaya nanas di Kab. PALI berada sedikit di dekat jalan lintas,
limbah-imbah daun nanas tersebut kemudian ada beberapa yang sampai ke jalan dan
sedikit mengganggu lalu lintas.
Di daerah tempat penliti tinggal saat ini banyak pelaku UMKM (Usaha Mikro
Kecil Menengah) yang terpaksa gulung tikar karena pendapatan yang menurun.
Kemudian muncul sebuah ide dalam diri peneliti yaitu membuat sebuah produk yang
dapat digunakan selama menunjang aktivitas di luar ruangan pada masa pandemi
Covid-19, anti pencurian, dengan memanfatkan limbah-limbah tersebut. Sehingga
peneliti akhirnya berinovasi membuat produk tas dengan judul EFBAVISI (EcoFriendly Bag Covid-19 Multifungsi). Produk inovasi tas multifungsi berbasis limbah
lokal dan serta ramah lingkungan. EFBAVISI diharapkan dapat membantu pelaku
UMKM di Kab. PALI

Tema/ide/gagasan/ins
pirasi
karya dan
kewirausahaan

Munculnya EFBAVISI (Eco-Friendly Bag Covid-19 Multifungsi)
terinspirasi dari :
1. Meningkatnya angka kasus criminalitas jalanan terutama pencurian di Indonesia
terutama di lingkungan peneliti Kab.Penukal Abab Lematang Ilir yang merupakan
Salah satu dampak negative Covid-19 dalam kehidupan social dan hokum
2. Limbah fesyen merupakan limbah terbesar dunia setelah limbah plastik hal ini
diakibatkan karena tren fesyen yang terus berubah dengan cepat (Fast Fashion)
3. Membantu pelaku UMKM dalam mengolah limbah fesyen menjadi ladang bisnis
sekaligus bentuk peduli dengan lingkungan sekitar
4. Melimpahnya kuantitas limbah daun nanas terutama di lingkungan peneliti Penukal
Abab Lematang Ilir dan belum dimanfaatkan maksimal oleh petani lokal
5. Membangkitkan industri limbah menjadi suatu produk yang bernilai ekonomis,
ergonomis dan estetikas
Adapun segmentasi pasar atau target market dari produk EFBAVISI (Eco-

Segementasi
Pasar/Target
Market

Aspek inovasi

Friendly Bag Covid-19 Multifungsi)
1.

Kalangan mahasiswa dan pelajar

2.

Pecinta Fashion dan tas

3.

Masyarakat umum dengan aktivitas diluar rumah

4.

Kalangan anak muda millennial
Berdasarkan data gagasan dan inspirasi yang kami dapat. Maka terciptalah

karya/nilai

sebuah inovasi dimana kami membuat produk tas yang stylish namun bercita rasa lokal

tambah/keunggula

dan fungsional dengan desain bentuk yang dapat menciptakan rasa aman penggunanya

n produk

dari kriminal seperti pencurian saat sedang beraktivitas outdoor. eco friendly, bahan

wirausaha

bahan yang digunakan mudah ditemukan dan memanfaatkan limbah.
Maka dari bentuk kepedulian ini kami menciptakan inovasi fashion yang
stylish namun memiliki nilai lokal wisdom, dan tahan lama

Channeling :

Dalam menyampaikan nilai tambah serta memasarkan produk EFBAVISI
(Eco-Friendly Bag Covid-19 Multifungsi), peneliti memanfaatkan media ecommerce, media sosial instagram dan melakukan konsinyasi. Sebelumnya EFBAVISI
telah dilakukan uji organoleptik. Cara kerja uji organoneleptik pada produk EFBAVISI
meliputi visual seperti warna dan juga tekstur berupa kasar,elastis,dll. E-commerce di
Indonesia sudah sangat berkembang.
Penggunan media sosial instagram dikarenakan pengguna instagram yang
bertambah setiap harinya dan ditambah lagi target pasar fashion tas ini mayoritas
masyarakat yang

beraktivitas diluar rumah, pekerja kantor yang biasanya aktif

menggunakan media sosial instagram. Selain itu kami juga melakukan konsinyasi (titip
produk) di beberapa toko tas di pasar tradisional Kabupaten PALI

Penjelasan mengenai

Menjaga ikatan dengan pelanggan sangat penting agar pelanggan tersebut

bagaimana peserta

melakukan repeat order atau kembali memesan produk. Demi menjaga ikatan dengan

menjalin/memperta

pelanggan, kami akan terus melakukan follow up setelah pelanggan tersebut membeli

hankan ikatan

produk. Kemudian kami juga akan mengadakan program "Pangkas" yaitu memberikan

dengan pelanggan

voucher potongan harga untuk setiap pembelian yang dapat digunakan untuk pembelian
ke 2 dan seterusnya. Selain itu, dengan memanfaatkan aplikasi Instagram kami juga
mengadakan Giveaway kecil-kecilan yang sifatnya menarik perhatian agar pelanggan
lama yang secara tidak sengaja melihat akan kembali tertarik membeli produk.

Penjelasan
mengenai

Menjaga ikatan dengan pelanggan sangat penting agar pelanggan tersebut
melakukan repeat order atau kembali memesan produk. Demi menjaga ikatan dengan

bagaimana dan dari pelanggan, kami akan terus melakukan follow up setelah pelanggan tersebut membeli
mana saja peserta

produk. Kemudian kami juga akan mengadakan program "Pangkas" yaitu memberikan

mendapatkan

voucher potongan harga untuk setiap pembelian yang dapat digunakan untuk pembelian

revenue

ke 2 dan seterusnya. Selain itu, dengan memanfaatkan aplikasi Instagram kami juga
mengadakan Giveaway kecil-kecilan yang sifatnya menarik perhatian agar pelanggan
lama yang secara tidak sengaja melihat akan kembali tertarik membeli produk.

Sumber daya

Sumber daya berupa bahan dan alat yang diperlukan dalam proses produksi
sebagai berikut:
1. Limbah industri fesyen (kain perca)
2. Serat nanas
3. Motif kearifan lokal Kab. PALI
4. Mesin jahit
Kain perca merupakan kain sisa-sisa pembuatan pakaian. Di tempat jahit di
Kab. PALI sangat banyak dijumpai limbah kain perca sehingga kami berinisiatif
menggunakan kain perca sebagai bahan utama pembuatan EFBAVISI (Eco-Friendly
Bag Covid-19 Multifungsi). Itu karena kain perca lebih murah dan bahkan ada yang
memberikan secara gratis serta relatif lebih mudah mendapatkan nya di Kab. PALI.
Ketersediaan kain perca di Kab. PALI diharapkan mampu menjaga keberlanjutan
rantai pasokan guna mendukung proses produksi
Selanjutnya serat daun nanas (pineapple–leaf fibres) adalah salah satu jenis
serat yang berasal dari tumbuhan yang diperoleh dari daun tanaman nanas. Tanaman
nanas juga termasuk dalam family Bromeliaceae. Di Kab. PALI sendiri sudah
dibudidayakan salah satu tempat budidaya tanaman nanas adalah di Talang Rimba,
Kecamatan Talang Ubi. Serat daun nanas peneliti dapatkan dari petani nanas di Kab.

PALI. Banyaknya limbah daun nanas dijumpai daun nanas yang berserakan setelah
panen dan tidak dimanfaatkan sehingga peneliti memanfaatkan nya untuk dijadikan
benang yang ramah lingkungan. Selama nanas masih dibudidayakan di Kab. PALI
maka pasokan material akan terus ada.
Selanjutnya motif kearifan lokal PALI. Berbagai motif kekayaan sumber daya
alam dan potensi lainnya, yang terdapat di Bumi Serepat Serasan antara lain motif
relief candi, motif ikan toman, motif daun balam, motif kampung manis, motif sawit
yang merupakan kearifan lokal di kabupaten PALI. Motif- motif tersebut peneliti
dapatkan dari Ibu-ibu Penggerak PKK Kab. PALI. Oleh karena itu peneliti sepakat
menggunakan motif kearifan lokal PALI guna memperkenalkan kearifan lokal di
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
Kemudian alat yang peneliti gunakan selama proses produksi tentunya mesin
jahit. Di sini peniliti bekerja sama dengan penjahit di Kabupaten PALI dalam
memproduksi tas sesuai desain yang telah dibuat.
Produksi

Berikut adalah alat dan bahan yang dibutuhkan pada pembuatan produk
EFBAVISI (Eco-Friendly Bag Covid-19 Multifungsi) :
Tabel 1. Peralatan pembuatan produk
No

Alat

Volum

Harga Satuan

Total

1

Rp. 1.384.000,00

Rp. 1.384.000,00

e
1

Mesin

jahit

butterfly JA2-2
2

Gunting

1

Rp. 5.000,00

Rp. 5.000,00

3

Pensil

1

Rp. 2.000,00

Rp. 3.000,00

4

Penggaris 30cm

1

Rp. 5.000,00

Rp. 5.000,00

5

Cutter

1

Rp. 2.500,00

Rp. 2.500,00

6

Jarum

1

Rp. 500,00

Rp.500,00

Total Harga

Rp. 1.400.000,00

kasur

lonceng uk 3 1/2

Tabel 2. Bahan yang digunakan dalam pembuatan produk tas EFBAVISI
No

Bahan

Jumlah

Harga

1

Limbah fesyen (perca)

3000gr

Rp. 0,00

2

Limbah serat nanas

300 gr

Rp. 12.000,00

3

Resleting ykk

3,5m

Rp. 10.500,00

4

Furing arrow

300x50 cm

Rp. 23.500,00

5

Hook bag nikel 2,5 cm

20 pcs

Rp. 24.000,00

6

Ring D nikel 2,5 cm

25 pcs

Rp. 25.000,00

7

Ring jalan nikel 2,5 cm

10 pcs

Rp. 6.000,00

8

Pewarna tekstil

2 pcs

Rp. 4.000,00

Total Harga

Rp. 105.000,00

Note : VC(Variable Cost)/unit = Rp.105.000,-/5 buah = 21.000,-

Tabel 3. Bahan yang digunakan dalam pembuatan produk masker EFBAVISI
No

Bahan

Jumlah

Harga

1

Limbah fesyen (perca)

200gr

Rp. 0,00

2

Limbah serat nanas

150 gr

Rp. 6.000,00

3

Kertas filter masker bahan

5

Rp. 2.000,00

1,5 m

Rp. 4.500,00

meltblown
4

Karet masker
Total Harga

Rp. .12.500,00

Note : VC (Variable Cost)/Unit = Rp. 12.500,-/5 buah = 2.500,Langkah utama dalam pembuatan EFBAVISI adalah sebagai berikut :

a. Tahap pengolahan serat limbah daun nanas
1) Daun nanas yang diperoleh dari petani dibersihkan terlebih dahulu
2) Daun nanas yang sudah tua di kerok terlebih dahulu menggunakan
mesin
3) Setelah di kerok hingga menghasilkan serat kemudian dicuci
4) Setelah dirasa bersih, lalu serat dijemur hingga kering
5) Serat yang berubah menjadi benang dipisahkan menjadi helaian-helaian
6) Kemudian, helaian-helaian serat nanas dipintal menggunakan teknik
sambung tenun dan digulung pada spons benang
7) Benang serat nanas siap digunakan

b. Tahap pengolahan limbah fesyen (kain perca)
1) Pengumpulan limbah fesyen (kain perca)
2) Perca dipilah berdasarkn jenis bahan

3) Membuat pola sesuai sketsa yang sudah dirancang pada kain perca
4) Guntinglah kain sesuai pola pada perca
5) Lalu perca di rangkai dan dijahit mengunakan benang serat nanas dan
dikombinasikan dengan teknik penyambungan boro dan sashiko

c. Tahap menggambar motif kearifan lokal PALI
1)

Gambar motif pada kain dengan menggunakan pensil

2)

Sulam kain mengikuti motif dengan menggunakan benang serat nanas

d. Tahap Pembuatan EFBAVISI
1)

Ambil kain perca yang telah dirangkai. Lalu gambar pola tas berupa
jaring jaring pada kain perca sesuai dengan sketsa

2)

Potong kain perca mengikuti pola tas tersebut

3)

Jahit

kain perca menjadi bentuk

tas sesuai desain. Dalam proses

penjahitan tas menggunakan benang dari serat nanas
4)

Pasang Furing pada bagian dalam tas

5)

Selanjutnya pasang resleting pada tas

6)

Lalu pada bagian depan dan belakang tas pasang motif kearifan lokal
PALI.

7)

Kemudian tali tas beserta hook bag, ring D, dan ring jalan

8)

EFBAVISI siap dipasarkan

e. Tahap pembuatan masker
1) Ambil kain perca kemudian gunting sesuia sketsa pola yang telah dibuat
2) Kemudian kain perca di susun dan disambung menggunakan teknik boro
dan sashiko menggunakan benang serat nanas
3) Disamping itu buatlah pola pada kain filter masker dan kain katun
masker sesuai bentuk pola masker
4) Satukan kain perca yang telah dirangkai pada lapisan luar, kain filter
pada bagian tengah dan kain katun pada bagian dalam.
5) Lalu jahit menjadi satu
6) Gunting karet masker dengan ukuran

Limbah produksi
fesyen

Daun Nanas
Dikerok
Dicuci
Dijemur
Dipilah
Dipintal

Dipilah
Digunting
Dirangkai

Serat (Benang)
daun nanas

Kain perca

Dijahit mengikuti
pola tas

Dijahit mengikuti
pola masker

EFBAVISI VARIAN
MASKER

TAS EFBAVISI

Gambar 10. Flowchart
Pihak-pihak yang terlibat dalam proses penciptaan serta pemasaran produk

Partner

diantaranya sebagai berikut:
1.

Petani Buah Nanas di Kab. PALI

2.

Ibu-ibu PKK di Kab. PALI

3.

Penjahit

4.

Penjual tas di pasar tradisional Kab.PALI
Dalam proses produksi kami bekerja sama dengan petani nanas untuk

mendapatkan daun nanas untuk dijadikan serat yang kemudian menjadi benang untuk
tas. Kemudian kami bekerja sama dengan Ibu PKK di Kab. PALI untuk mendapatkan
desain batik PALI serta mengetahui makna dibaliknya. Selanjutnya kami juga bekerja
sama dengan penjahit untuk memproduksi tas sesuai dengan desain yang telah dibuat.
Selain itu dalam pemasaran kami bekerja sama dengan pelaku UMKM (Usaha Mikro
Kecil Menengah) seperti penjual tas di Kab. PALI.
Keuangan
Nama produk

: EFBAVISI ( Eco-Friendly Bag Covid-19 Multifungsi) Produk
inovasi tas multifungsi ditengah pandemi berbasis limbah dan
kearifan lokal

Tempat

: -SMAN 2 Unggulan Talang Ubi
-Tempat Tinggal Peneliti (Jalan Merdeka Simpang 5 RT.02
RW.07 Kec. Talang Ubi, Kab. PALI provinsi Sumatera Selatan)

Promosi

: -Offline (Konsinyasi)
-Online (IG: @efbavsi Shopee: Efbavisi dan Facebook efbavisi)

Harga Jual

: Ditentukan dari perhitungan BEP unit, BEP Rupiah, Harga jual
sehingga diperoleh Rp.

Harga jual Tas EFBAVISI (Eco-Friendly Bag Covid-19 Multifungsi) :
BEP Unit =

=

BEP Rupiah =

=

=

=

= 700 unit (idealnya)

= Rp. 16.100.000,00 (idealnya)

=

Harga Jual Estimasi (P) =

= Rp. 23.000,00

Harga jual sesungguhnya :
No

Jenis biaya

Harga/unit

1

Harga jual estimasi (P)

Rp. 23.000

2

Laba yang diinginkan

Rp. 5.700

3

Promosi 10% x 23.000

Rp. 2.300

4

Biaya jasa UMKM (Penjahit)

Rp. 30.000

5

Kemasan

Rp. 4.000

Harga jual sesunguhnya

Rp. 65,000

Harga jual EFBAVISI varian masker :
BEP Unit =

BEP Rupiah =

=

=

Harga Jual Estimasi (P) =

=

= 2.800 unit (idealnya)

=

= 8.400.000 (idealnya)

=

= Rp. 3.000,00

Harga jual sesungguhnya :

SDM

No

Jenis biaya

Harga/unit

1

Harga jual estimasi (P)

Rp. 3.000

2

Laba yang diinginkan

Rp. 700

3

Promosi 10% x 3.500

Rp. 300

4

Biaya jasa UMKM (Penjahit)

Rp. 5.000

5

Kemasan

Rp. 1.000

Harga jual sesunguhnya

Rp. 10,000

SDM yang dibutuhkan dalam produksi EFBAVISI (Eco-Friendly Bag Covid19 Multifungsi) ini adalah 2 orang (sudah termasuk dalam pengelolaan keuangan)
karena pekerjaan bisa dibagi dua, yaitu 1 orang mengerjakan tahap produksi dan yang
lainnya melakukan pengemasan dan pemasaran produk. Jumlah tenaga kerja yang
disesuaikan berdasarkan permintaan produk di pasaran. Yang selanjutnya struktur
organisasi terdiri dari ketua, anggota, dan beberapa mitra

Gambar 11. Struktur Organisasi EFBAVISI (Eco-Friendly Bag Covid-19
Multifungsi)

Lampiran 1. Business Model Canvas EFBAVISI (Eco-Friendly Bag Covid-19 Multifungsi)

Tas multifungsi (anti maling dan
tanggap Covid-19) berkolaborasi
dengan nilai budaya lokal.
Berdaya tahan tinggi. Namun
tetap stylish dengan harga
ekonomis

Belum adanya
produk inovasi
tas multifungsi
berbasis limbah
kain
dan
budaya
lokal
serta
siap
digunakan
selama
beraktivitas
outdoor di masa
pandemi
khususnya
di
Kab. PALI

Produk belum
memiliki hak
cipta sehingga
dapat dengan
mudah ditiru
dan oleh pihak
yang
tidak
bertanggung
jawab

1.
2.
3.

Melakukan uji kepuasan
terhadap produk kepada
beberapa
sampel
sebelum dipasarkan.

Dengan
membuat
produk
EFBAVISI sebagai produk tas
dengan memanfaatkan limbah
kain bekas yang memiliki
berbagai fungsi dianatarnya
anti maling dan tanggap covid19

Mengembangkan
produk menjadi lebih
unik
dan
membuat
target
produksi
penjualan
yang
konsisten agar produk
tidak
kalah
saing
dengan tiruan dan terus
berinovasi

Bahan utama produksi
EFBAVISI merupakan
limbah fashion yang agak
kurang tahan terhadap air

Meskipun
bahan
produksi
EFBAVISI
terbilang
memiliki
kelemahan. Namun,hal tersebut
dapat diatasi dengan limbah daun
nanas di Kab. PALI dapat
dimanfaatkan menjadi serat dan
digunakan
sebagai benang
dalam
produksi
EFBAVISI.
Diketahui serat limbah daun
nanas
memiliki
kandungan
selulosa yang daya tahan yang
tinggi sehingga dapat mengatasi
kelemahan
pada
produk
EFBAVISi

Merekrut masyarakat/pelaku
UMKM di Kab. PALI menjadi
mitra EFBAVISI sehingga
target market yang melihat
akan tergerak untuk peduli
dan
membeli
produk
EFBAVISI
dibandingkan
dengan produk tiruan

Meningkatkan kualitas produk seiring berjalannya waktu dengan menggunakan teknik yang lebih canggih
Mencari target market yang lebih spesifik agar calon customer tidak bingung dalam memilih produk
Memberikan edukasi kepada konsumen tentang kelebihan, manfaat, dan mengapa harus membeli
produk Ini

Lampiran 2. analisis SWOT produk EFBAVISI

EFBAVISI (Eco-Frendly Bag Covid-19 Multifungsi)
SMAN 2 Unggulan
Talang Ubi

Identitas tim : 1. Rasikha Amalia

Latar Belakang

Produk

1. Terus bertambahnya
kasus Covid-19 di
Kab. PALI yang
berdampak pada
pelaku UMKM.
2. Meningkatnya angka
krimialitas di tengah
pandemi.

2. Dwi Nur Muhammad

Simulasi Produk
dengan User

Tas EFBAVISI

3. Banyaknya limbah
industri fesyen yang
terbuang dan dibakar
setiap detiknya.
4. Banyaknya limbah
daun nanas yang
tidak dimanfaatkan di
Kab.PALI maka
diperlukan inovasi
produk dari limbahlimbah tersebut.

Pemasaran

Konsinyasi (titip
produk)

EFBAVISI VARIAN
MASKER

EFBAVISI

Lampiran 3. Infografis produk EFBAVISI

Pemasaran Secara
Online

