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DAFTAR ISI 
  
 
PKM - K    Kelompok 1   
    

Kode Judul Nama_Ketua PT 

PKMK-1-1 Pembuatan Nugget Ikan (fish 
nugget) sebagai Salah Satu Usaha 
Diferensiasi Pengolahan Ikan di 
Banda Aceh 

Suhendra 
Junaidi 
Chaniago 

Universitas Syiah 
Kuala 

PKMK-1-2 Budidaya Jamur Kuping sebagai 
Usaha Alternatif Mahasiswa yang 
Aktif dan Mandiri 

Samuel Dwi 
Martono 

Universitas 
Bengkulu 

PKMK-1-3 Conveyor Toaster Multifungsi Ery 
Puspiartono 

Universitas 
Indonesia 

PKMK-1-4 Medanot Sebagai Alternatif Taman 
Mini Dengan Berjuta Khasiat 

Cecep Syaiful 
Darma 

Institut Pertanian 
Bogor 

PKMK-1-5 Gadung Sebagai Obat Pembasmi 
Hama Pada Tanaman Padi 

Yuli Surya 
Fajar 

Institut Pertanian 
Bogor 

PKMK-1-6 Book With Natural Cover Hariatun 
Kusyunarti 
Saptasari 

Institut Pertanian 
Bogor 

PKMK-1-7 Kreasi Tanaman Merambat (Ficus 
respens) dan Tanaman Semak 
(Bromeliads sp) dalam Rangkaian 
Bentuk Espalier 

Ario Adi 
Susanto 

Institut Pertanian 
Bogor 

PKMK-1-8 Pembuatan dan Komersialisasi Kit 
Eksperimen Mikrokontroler MCS-
51 

Arief Hidayat Universitas 
Diponegoro 

PKMK-1-9 Usaha Pembungaan dan 
Pengembangan Produk Perawatan 
Tanaman Anggrek Dendrobium 

Bambang 
Asmoro Santo 

Universitas 
Sebelas Maret 
Surakarta 

PKMK-1-10 Emping Mlinjo Cara Pasta  Anti 
Asam Urat Dengan Fortifikasi 
Bumbu Rempah-Rempah 

Uswatun 
Khasanah 

Universitas Gadjah 
Mada 

PKMK-1-11 Usaha Pembuatan Sari Lidah Buaya 
Serbuk Siap Seduh sebagai 
Alternatif Pengobatan Alami 

Retno Tri 
Wahyuni 

Institut Teknologi 
10 Nopember 
Surabaya 

PKMK-1-12 Layanan Delivery Order (Pesan-
Antar) untuk Mengatasi Kesulitan 
dalam Memenuhi Kebutuhan 
Tentang Buku Bacaan Bagi 
Mahasiswa Universitas Brawijaya 

Aziz Effendy Universitas 
Brawijaya 

PKMK-1-13 Pemanfaatan Kulit dan Bonggol 
Nanas untuk Mempercepat Proses 
Pembuatan Tempe Guna 
Meningkatkan Laba Pengusaha 
Tempe (Studi Kasus di Desa Beiji, 
Karang Jambe Kecamatan Jum 
Rejo, Batu) 

Syahrul Munir Universitas Negeri 
Malang 
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PKMK-1-14 Pendirian Usaha Pembuatan Sosis 
dan Pemasarannya 

Hendriawan 
Nuryadin 

Universitas 
Mataram 

PKMK-1-15 Usaha Penggelondongan Ikan 
Kerapu Bebek (Cromileptes 
Altivelis) Untuk Mendukung 
Pengembangan Budidaya Laut 
(Marine Culture) di Sulawesi 
Tenggara 

Suburhan Universitas 
Haluoleo 

PKMK-1-16 Pemanfaatan Usus Ayam Baihaki Politeknik Negeri 
Lampung 

PKMK-1-17 Kewirausahaan Jasa Elektroplating 
dengan Orientasi pada Pangsa 
Modifikasi Spare Part Otomotif, 
Benda-benda Kerajinan dan 
Aksesoris Wanita 

Azis Supriadi Politeknik Negeri 
Semarang 

PKMK-1-18 Kafe Peduli Berbasis Angkringan Sundari Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta

PKMK-1-19 Pemanfaatan Sortiran Strawberry 
Sebagai Bahan Cuka Strawberry 
(Alternatif Minuman Obat 
Tradisional) 

Subekti Universitas 
Muhammadiyah 
Malang 

    
    

PKM - K    Kelompok 2   
    

Kode Judul Nama_Ketua PT 

PKMK-2-1 Herbal Cafe Kebun Tumbuhan Obat 
Farmasi Universitas  Andalas 

Noni Zakiah Universitas 
Andalas 

PKMK-2-2 Aneka Kerajinan Tangan Khas Bengkulu 
dari Kulit Lantung (Arthocarpus 
Elasticus) Sebagai Alternatif 
Peningkatan Kreativitas Mahasiswa 
dalam Mencermati Peluang Usaha di 
Kota Bengkulu 

Dina Panca 
Putri 

Universitas 
Bengkulu 

PKMK-2-3 Pengembangan Kewirausahaan 
Mahasiswa Melalui Produksi Tablet 
Hisap Yoghurt 

Abdul Aziz Institut 
Teknologi 
Bandung 

PKMK-2-4 Wirausaha Penjualan Tanaman Obat 
sebagai Ornamental Herbs 

Felix Yanwar 
Siauw 

Institut 
Pertanian 
Bogor 

PKMK-2-5 Pembuatan Susu Kacang Hijau Sebagai 
Alternatif Minuman Kesehatan 

Shohib Qomad 
Dillah 

Institut 
Pertanian 
Bogor 

PKMK-2-6 Pembinaan Petani Hutan Pendidikan 
Gunung Walat (HPGW) dalam 
Pembuatan Endomikorhiza dan 
Penerapannya pada Tanaman Pangan 
Ubi Kayu sebagai Upaya Peningkatan 
Produksi dan Perbaikan Struktur Tanah 

Ahmad 
Zamhari 

Institut 
Pertanian 
Bogor 
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PKMK-2-7 Peluang Usaha Pengeringan Anggrek 
Dendrobium (Dendrobium Orchidaceae) 
Bentuk Tanaman Hias dalam Gelas 

Wisnu 
Pramono Jati 

Universitas 
Jenderal 
Soedirman 

PKMK-2-8 Pembuatan dan Komersialisasi Modul 
Praktikum Fisika untuk Jenjang Sekolah 
Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan 
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 

Ali Khumaeni Universitas 
Diponegoro 

PKMK-2-9 Pengembangan Motif dengan Gabungan 
Teknologi Tradisional dan Modern Guna 
Meningkatkan Pendapatan Mahasiswa 
dalam Bidang Usaha Hand Print 

Warseno Universitas 
Sebelas Maret 
Surakarta 

PKMK-2-10 Wirausaha Tanaman Anggrek Secara 
Kultur Jaringan 

Dessy 
Hendriyanti 

Universitas 
Gadjah Mada 

PKMK-2-11 Industri Kecil Detergen Cair Danang 
Setyawan 

Institut 
Teknologi 10 
Nopember 
Surabaya 

PKMK-2-12 "Balsem Jahe Stick" Usaha 
Pengoptimalan Pemanfaatan Rempah 
Jahe melalui Balsem sebagai 
Alternatifnya 

Etik Pibriani Universitas 
Brawijaya 

PKMK-2-13 Pengempuk Daging Instan dan Kripik 
Usus Imitasi Aneka Rasa di Desa 
Sukoreno 

Rintik 
Sunariati 

Universitas 
Negeri Malang 

PKMK-2-14 Peluang Usaha Melalui Budidaya Semut 
Rangrang (Oecophyla smaragdina) untuk 
Menghasilkan Kroto 

Baiq Dinia 
Ulviana 

Universitas 
Mataram 

PKMK-2-15 Pemanfaatan Limbah Serbuk Kayu 
Sebagai Produk Kerajinan dan Asesoris 
Interior dengan Teknik Cor dan Press di 
Desa Panggungharjo, Yogyakarta 

Sutopo Institut Seni 
Indonesia (Isi) 
Yogyakarta 

PKMK-2-16 Velva (Ice Cream) Tomat dengan 
Kombinasi Wortel dan Madu 

Eli Sutiamsah Politeknik 
Negeri 
Lampung 

PKMK-2-17 Pendirian Usaha Pewarnaan Logam 
Alumunium dengan Metode Anodisasi 
Pada Lingkungan Mahasiswa Jurusan 
Teknik Mesin Politeknik Negeri 
Semarang 

Feri 
Wicaksana 

Politeknik 
Negeri 
Semarang 

PKMK-2-18 Pemanfaatan Buah Markisa Ungu Pada 
Usaha Kecil 

Lestari 
Novalida 
Sitepu 

Universitas 
Atmajaya 
Yogyakarta 

PKMK-2-19 Membangun Kemandirian dan 
Profesionalisme Mahasiswa melalui 
Pemberdayaan Lembaga Kewirausahaan 

Cholifin Universitas 
Wijaya 
Kusuma 
Surabaya 
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Kode Judul Nama_Ketua PT 

PKMK-3-1 Produksi Hiasan Ruangan Inovatif  
"Akuariumponik" (Perpaduan dan 
Simbiosis Mutualisme antara 
Aquaculture Ikan Hias dan Hidroponik 
atau Budidaya Tanaman Tanpa Tanah 
di Akuarium) 

Heni Dayati Universitas 
Andalas 

PKMK-3-2 Kerajinan Tapis Lampung dalam 
Kreasi Lampu Hias untuk Melestarikan 
Budaya Lampung 

Mediya 
Destalia 

Universitas 
Lampung 

PKMK-3-3 Produksi dan Pengembangan Tea 
Cider Dengan Merek Dagang Crush 
Cider Sebagai Minuman Kesehatan 

Rayhan Yusuf Institut 
Teknologi 
Bandung 

PKMK-3-4 Peningkatan Konsumsi Pangan Nabati 
Kaya Asam Amino Lysin Melalui 
Brownies Tempe 

Tri Fajarwati Institut Pertanian 
Bogor 

PKMK-3-5 Peningkatan Pemberdayaan 
Masyarakat di Lingkar Kampus 
Darmaga Institut Pertanian Bogor 
Melalui Produksi Dodol Lidah Buaya 
(Aloe vera) Skala Rumah Tangga 

Amalina Ratih 
Puspa 

Institut Pertanian 
Bogor 

PKMK-3-6 Pembuatan dan Pemasaran Keripik 
Kulit Pisang 

Ajid Sujana Institut Pertanian 
Bogor 

PKMK-3-7 Balsam Adas Sebagai Produk 
Perawatan Bayi Pengganti Minyak 
Telon 

Wiwit Ekawati Universitas 
Airlangga 

PKMK-3-8 Usaha Pengolahan Bandeng Presto 
dengan Kemasan Vacuum Guna 
Memperpanjang Jalur Distribusi 
kepada Konsumen 

Arlies Meta 
Nugraha 

Universitas 
Diponegoro 

PKMK-3-9 Pengolahan Limbah Cair Tahu 
Menjadi Nata De Soya 

Sidik Purnomo Universitas 
Negeri 
Yogyakarta 

PKMK-3-10 Usaha Pembuatan Tahu Campur Instan 
Siap Seduh dan Tahan Lama Sebagai 
Alternatif Oleh-Oleh Khas Surabaya 

Erma Zuanita Institut 
Teknologi 10 
Nopember 
Surabaya 

PKMK-3-11 Pengembangan Usaha Alternatif 
Produk kulit dari Limbah Kulit Ikan 
Pari (Dasyatis sp.) 

Dian Prima 
Ayufita 

Universitas 
Gadjah Mada 

PKMK-3-12 Layanan Electric Reload dalam 
Kampus Sebagai Salah Satu Solusi 
Untuk Memenuhi Kebutuhan Pulsa Pra 
Bayar Bagi Mahasiswa Universitas 
Brawijaya 

Pradana 
Wahyu Illahi 

Universitas 
Brawijaya 

PKMK-3-13 Menciptakan Peluang Usaha Kerajinan 
Tas dari Manik-manik di Kalangan 
Mahasiswa Universitas Jember 
 

Dwi Agustin Universitas 
Jember 
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PKMK-3-14 Usaha Pengelolaan Jasa Butik Muslim 
(Desain Produk, Pembuatan Produk, 
dan Pemasaran Produk) 

Rasma Universitas 
Negeri Makassar

PKMK-3-15 Pemanfaatan Kulit Telur sebagai 
Bahan Hiasan pada Permukaan Kayu 
untuk Memulihkan Kepariwisataan 
Bali 

I Nyoman 
Duwika 
Adiana 

Ikip Negeri 
Singaraja 

PKMK-3-16 Pembuatan Saos Jamur Tiram Putih Fifit Yuniardi Politeknik 
Negeri Lampung

PKMK-3-17 Pembuatan Minuman Yogurt dari Sari 
Tempe 

Watumesa 
Agustina 

Universitas 
Katholik 
Indonesia 
Atmajaya 
Jakarta 

PKMK-3-18 Peningkatan Produksi Ayam Buras 
melalui Penerapan teknologi Sapta 
Usaha di Tengah Wabah Flu Burung 

Kiswandi Akademi 
Peternakan 
Karanganyar 
Surakarta 

PKMK-3-19 Menumbuh Kembangkan Jiwa 
Kemandirian dan Profesionalisme 
Mahasiswa Melalui Kegiatan Berbasis 
Agribisnis 

Parmita Sandri Universitas 
Wijaya Kusuma 
Surabaya 

    
       
 
PKM - K    Kelompok 4   
    

Kode Judul Nama_Ketua PT 

PKMK-4-1 Industri Makanan dan Minuman 
Berbasis Bingkuang 

Widia Alina Universitas 
Andalas 

PKMK-4-2 Usaha Pengembangan Makanan 
Khas Lampung Dodol Pisang 
Kepok 

Umayyah Sopha 
Syari 

Universitas 
Lampung 

PKMK-4-3 Pproduk Obat Sariawan Kambuhan 
(Stomatitis Aftosa Rekure/Sar) 
dengan Bahan Aktif Daun Jambuh 
Biji 

Taufan 
Bramantoro 

Universitas 
Airlangga 

PKMK-4-4 Pengembangan Industri Bumbu 
Bawang Instant Berbentuk Pasta 

Irawan Institut Pertanian 
Bogor 

PKMK-4-5 Bunga Sedap Malam (Polianthes 
Tuberose L.) Sebagai Pendeteksi 
(Biodetektor) Awal Pewarna 
Makanan 

Dhiani 
Dyahyatmayanti 

Institut Pertanian 
Bogor 

PKMK-4-6 Pemanfaatan Ekstrak Mawar 
Sebagai Flavour dan Essence 
Dalam Pembuatan Es Krim 

Rian Diana Institut Pertanian 
Bogor 

PKMK-4-7 Pembuatan Pellet Pakan Komlpit 
Merpati Balap (Columba livia) 

Suwarlin Universitas 
Jenderal 
Soedirman 

PKMK-4-8 Prospek Usaha Telur Asin Sangrai 
Sebagai Usaha Rumah Tangga di 
Kabupaten Brebes 

Eli Subandiyah Universitas 
Diponegoro 
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PKMK-4-9 Pemanfaatan Bungkus Deterjen 
Sebagai Bahan Dasar Kerajinan 
Tangan Dalam Upaya 
Menumbuhkan Peluang Wirausaha 

Anik Widyastuti Universitas Negeri 
Yogyakarta 

PKMK-4-10 Stevia (Stevia Reboudiana)-Teh 
Instan, Minuman Kesehatan Manis 
Non-Kalori 

Ardianingmunir 
Sholikhah 

Universitas 
Gadjah Mada 

PKMK-4-11 Optimalisasi Kualitas Diri anak 
Tuna Daksa Melalui Pelatihan 
Ketrampilan Menjahit di SLB-D 
YPAC Surabaya 

Yani Saptiani Universitas Negeri 
Surabaya 

PKMK-4-12 Produksi Kompos Bioaktif dengan 
Memanfaatkan Trichoderma sp, 
Gliocladium sp. dan Pseudomonas 
flueresces untuk Aplikasi 
Pencegahan Penyakit Layu 
Furarium dan Layu Bakteri Pada 
Tanaman Pisang 

Dian Susanti Universitas 
Brawijaya 

PKMK-4-13 Penyediaan Bibit Gahuru 
(Aquilaria malaccensis Lamk) 
sebagai Upaya Wirausaha dan 
Menunjang Pembangunan Daerah. 

Muhammad 
Sadikin 

Universitas 
Lambung 
Mangkurat 

PKMK-4-14 Minuman Kesehatan Sara'ba 
Instant 

Murniaty Universitas Negeri 
Makassar 

PKMK-4-15 Peningkatan Kualitas Produk 
Handicraft di Dimas Handicraft 
Melalui Pengembangan Desain dan 
Pemanfaatan Limbah Industri 

Muhamad Sodik 
Purnama 

Sekolah Tinggi 
Seni Indonesia 
Bandung 

PKMK-4-16 Caramel Coconut Zinger Elisabeth Yoseka Politeknik Negeri 
Lampung 

PKMK-4-17 Wirausaha di Bidang Produksi 
Pakaian Jadi dari Bahan Kain Lurik

Antonia Muji 
Lestari 

Akademi 
Kesejahteraan 
Sosial Tarakanita 
Yogyakarta 

PKMK-4-18 Pengembangan Wirausaha 
Kerupuk Gendar Variasi Flavour 
Hasil Laut 

Matius Addi 
Setyanto 

Universitas 
Katholik 
Soegijapranata 
Semarang 
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PEMBUATAN NUGGET IKAN (FISHNUGGET) SEBAGAI SALAH SATU 
USAHA DEFERENSIASI PENGOLAHAN IKAN DI BANDA ACEH  

 
Suhendra, Meri syafrianur, Marhaway, Maria Ulfah, Silly Offina B 

Jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas MIPA, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 
 
ABSTRAK 
Ikan merupakan salah satu sumber protein hewani yang banyak dikomsumsi 
masyarakat,  mudah didapat dengan harga yang mura. Ikan mempunyai nilai 
protein tinggi dan kandungan lemaknya rendah  sehingga banyak memberikan 
tambahan kesehatan bagi tubuh manusia. Nugget ikan (fishnugget) merupakan 
jenis makanan yang terbuat dari ikan yang diberi bumbu dan diolah secara 
modern. Pembuatan fishnugget bertujuan untuk mengolah ikan tanpa mengurangi 
dan dapat memaksimalkan nilai protein ikan. Kegiatan ini berbentuk industri 
kecil rumah tangga. Direncanakan penjualannya sesuai permintaan pasar 
perbulan. Bahan pokok yang digunakan adalah daging ikan tanpa tulang dengan 
beberapa peralatan lainnya. Produk yang dihasilkan mempunyai bentuk persegi, 
bau yang khas, awet dan mengandung protein yang tinggi. Pengolahan ikan 
dengan berbagai cara dan rasa menyebabkan orang mengkonsumsi ikan lebih 
banyak. 
 
Kata kunci : Ikan, Protein, Fishnugget, Pasar dan Konsumen 
 

PENDAHULUAN 
 Ikan merupakan salah satu sumber protein hewani yang banyak 
dikonsumsi masyarakat, mudah didapat, dan harganya murah. Namun ikan cepat 
mengalami proses pembusukan. Oleh sebab itu pengolahan ikan perlu diketahui 
oleh masyarakat. Untuk mendaptakan hasil olahan yang bermutu tinggi diperlukan 
perlakuan yang baik selama proses pengolahan, seperti : menjaga kebersihan 
bahan dan alat yang digunakan, menggunakan ikan yang masih segar, serta garam 
yang bersih. Manfaat mengkonsumsi ikan sudah banyak diketahui orang karena 
ikan merupakan makanan utama dalam lauk sehari-hari yang memberikan efek 
awet muda dan harapan untuk hidup lebih tinggi dari negara yang lain. 
Pengolahan ikan dengan berbagai cara dan rasa menyebabkan orang 
mengkonsumsi ikan lebih banyak. Nugget ikan adalah jenis makanan yang terbuat 
dari ikan yang diberi bumbu dan diolah secara modern. Produk yang dihasilkan 
mempunyai bentuk persegi, bau yang khas, awet dan mengandung protein yang 
tinggi.  
 Ali Khomsan (2004) menyatakan bahwa keunggulan ikan laut terutama 
bisa dilihat dari komposisi asam lemak Omega-3 yang bermanfaat untuk 
pencegahan penyakit jantung. Ada beberapa fungsi asal Omega-3 . pertama dapat 
menurunkan kadar kolestrol darah yang berakibat terjadinya penyumbatan 
pembuluh darah. Kedua, manfaat lain dari  lemak Omega-3  adalah berperan 
dalam proses tumbuh kembang otak. 
 Lemak ikan mempunyai keunggulan khusus dibandingkan lemak hewani 
lainnya. Keunggulan khusus tersebut terutama dilihat dari konsumsi asam 
lemaknya. Ikan diketahui banyak mengandung asam lemak takjenuh dan beberapa 
diantaranya esensial bagi tubuh. Asam lemak Omega-3 hampir terdapat pada 
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semua jenis ikan laut, tetapi kandungan asam lemaknya bervariasi antara satu 
jenis ikan dengan jenis ikan lainnya. 
  

Tabel . 1 . Kandungan Asam Lemak Omega-3 Per 100 gr. 
Jenis Ikan Asam Lemak Omega-3 
Tenggiri 2,6 g 
Kembung 2,2 g 

Tuna 2,1 g 
Makerel 1,9 g 
Salmon 1,6 g 
Tongkol 1,5 g 
Tawes 1,5 g 
Teri 1,4 g 

Sardin 1,2 g 
Herring 1,2 g 

 
 Dri tabel diatas dapat disimpulkan bahwa ikan tenggiri mengandung asam 
lemak Omega-3 sangat tinggi(Yayuk Farida Baliwat 2004). oleh karena itu kami 
memilih ikan tenggiri sebagai bahan pokok pembuatan nugget ikan. 
 Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang cara pengolahan daging ikan 
menyebabkan daya jual ikan hasil olah secara tradisional  sangat murah dan tidak 
memiliki nilai ekonomis yang tinggi.  
 Program ini bertujuan untuk mengolah ikan tanpa mengurangi nilai protein 
yang terkandung didalamnya dan dapat memaksimalkan nilai protein ikan. 
Sehingga secara tidak langsung dapat mengasah kreativitas kita. 
 Aceh memiliki sumber ikan yang besar, tapi pengolahan ikannya masih 
secara tradisional sehingga hasil pengolahannya memiliki nilai protein yang 
rendah, oleh sebab itu dibutuhkan pengolahan yang lebih tepat guna yaitu 
pembuatan nugget ikan yang memiliki nilai protein yang tinggi dan bernilai 
ekonomis. Program ini berbentuk indrustri kecil rumah tangga.   
 Manfaat pengolahan ikan untuk waktu yang akan datang yaitu untuk 
meningkatkan kualitas ikan di Aceh sehingga ikan dapat dimanfaatkan dengan 
baik tanpa harus membuangnya dengan percuma. Dengan alasan inilah maka 
kami ingin mengolah daging ikan menjadi nugget ikan sehingga memiliki nilai 
ekonomis dan nilai protein yang lebih tinggi. 
 
METODE PENDEKATAN  

Program ini berbentuk industri kecil rumah tangga. Yang direncanakan 
penjualannya sesuai dengan permintaan pasar perbulan. Untuk memperlancar 
penjualannya kami telah mempromosikan industri tersebut di beberapa tempat 
seperti cafe dan swalayan di sekitar kota Banda Aceh.Penyalurannya juga 
direncanakan ke luar aceh. 

Program ini telah kami lakukan di desa Lampineueng, Kecamatan Syiah 
Kuala, Banda Aceh selama dua bulan dan produksi pertama dilaksanakan pada 
tanggal 4 Mei 2006. 

Bahan yang digunakan untuk pembuatan nugget ikan adalah daging ikan 
tenggiri tanpa tulang, garam NaCl, Benzoat, tepung terigu, tepung maizena, CMC, 
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dan tepung instan, modified starch atau tepung roti, bumbu nugget ikan (bawang 
putih, bawang merah, merica, pala, penyedap rasa, gula).  

Adapun alat yang digunakan adalah pisau, timbangan, blender, Chopper, 
baskom, sendok pengaduk, cetak adonan, cetakan kue, dandang, freezer, kompor, 
peralatan penggorengan, plastik pembungkus, hetter/penjilid. 

Informasi mengenai cara pengolahan produk ini diperoleh dari internet,dan 
beberapa buku penunjang yang berkaitan dengan kegiatan ini. 

Langkah-langkah dalam pembuatan nugget ikan : 
• Daging ikan tanpa tulang yang akan digunakan sebaiknya disimpan dulu 

dalam ruang pendingin (2ºC) selama minimal semalam. 
 

•  Timbang bahan-bahan berikut pada tempat yang terpisah 
 

Tabel.2. Komposisi bahan pembuatan nugget ikan 
No Bahan Komposisi dan berat daging 
1 Daging ikan tenggiri tanpa tulang 500 gr 
2 NaCl(garam) Secukupnya 
3 Benzoat 0,5% 
4 Tepung Maizena 50 gr 
5 Tepung Roti 200 gr 
6 CMC 0,5 % 
7 Bumbu nuget  Sesuai Standar 
8 Ragi Instan 1 sdt 
9 Pelembut kue 2 sdm 
10 Modifiet starch 100 gr 

 
• Giling daging ikan beku dengan menggunakan penggilingan 

daging (Chooper) 
• Masukkan daging ikan giling kedalam baskom, bersama dengan 

bahan-bahan lainnya. 
• Lakukan pengguteran, agar daging dan campurannya merata. 
• Timbang berat adonan yang dihasilkan. 
• Cetak adonan berbentuk persegi berukuran 2,5 x 3 cm2 dengan 

tebal 1,5 cm kemudian dibekukan dalam freezer. 
• Nugget yang telah dicetak dikukus selama ± 30 menit 
• Gulir-gulirkan nugget yang sudah dikukus dengan tepung roti 

(Modifiet starch). 
• Timbang berat total produk nugget setelah melewati tahap diatas. 
• Nugget ikan dikemas dalam plastik pembungkus dan siap 

dipasarkan . 
• Nugget ikan harus tetap dalam keadaan beku walaupun dalam 

dikemas. 
 

Berbagai kandungan gizi pada ikan akan sangat bergantung pada jenis 
ikannya dan proses pengolahannya. Untuk memilih ikan yang baik sangat 
disarankan agar kita membeli ikan yang masih hidup ( bila memungkinkan ). Bila 
tidak, ikan yang sudah mati pun tidak menjadi masalah asal masih kelihatan segar. 
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Ciri- ciri ikan yang masih segar ialah dagingnya relatif kenyal bila ditekan, 
sisiknya tidak mudah lepas, dan tidak berbau amis. Selain itu, matanya masih 
bening dan tidak cekung.  

Ikan beku dapat bertahan beberapa tahun tanpa mengalami kemunduran 
mutu, sebaliknya ikan olahan tradisional seperti ikan asap, ikan asin, dan pindang 
akan mengalami kerusakan mutu bila hanya disimpan pada suatu tempat.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Dari  kegiatan yang telah kami lakukan menghasilkan suatu jenis makanan 
baru yang berprotein tinggi yaitu nugget ikan sehingga pengolahan ikan di Aceh 
lebih moderen tanpa mengurangi kandungan protein,asam lemak dan kandungan 
gizi lainnya secara berarti. Kami memilih ikan tenggiri dalam pembuatan 
fishnugget ini karena kandungan nilai prtein dan asam lemak Omega-3 lebih 
tinggi dibandingkan dengan jenis ikan lainnya. Daging ikan tenggiri juga banyak 
dan warna dagingnya putih dimana akan berpengaruh pada daya tarik fishnugget 
itu sendiri. 
 Selain ikan tenggiri, ikan kembung juga dapat digunakan sebagai bahan 
utama pembuatan fish nugget karena asam lemak Omega-3 nya juga tinggi akan 
tetapi mutunya berkurang disebabkan oleh faktor biologis seperti jenis dan ukuran 
ikan. Dimana ikan gembung ini berukuran lebih kecil. Ikan Salmon, tuna juga 
dapat digunakan untuk bahan pembuatan fish nugget. 
  Pengawet benzoat dimaksudkan untuk mencegah kapang dan bakteri. 
Benzoat sejauh ini dideteksi sebgai pengawet yang aman. Di AS benzoat adalah 
senyawa kimia pertama yang diizinkan untuk makanan. Senyawa ini digunakan 
dalam GRAS( Generaly Recognized as Safe). Berarti menunjukkan, benzoat 
mempnyai toksisitas yang sangat rendah terhadap hewan maupun manusia. 
Seperti zat pengawet lainnya seperti sulfit dapat menyebabkan reaksi cukup fatal 
bagi mereka yang menderita sesa dada,sesak nafas, gatal-gatal dan bengkak 
(www.google.nugget.com.id). Oleh sebab itu kami lebih memilih penggunaan 
benzoat sebagai bahan pengawet dalam pembuatan nugget ikan. 
 Kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan makanan/minuman 
kemasan masih pantas dikonsumsi dapat dilakukan dengan uji inderawi. Uji 
inderawi dilakukan dengan menggunakan panelis(pencici yang telah terlatih). Uji 
ini dianggap lebih praktis dan lebih murah biayanya. Tetapi kelemahannya, tanpa 
terdapat variasi produk dan variasi kelompok-kelompok konsumen yang mungkin 
tidak bisa terwakili oleh panelis.  
 Pemasaran fisfnugget kami lakukan setelah pengepakan dengan 
menggunakan plastik pembungkus kemasan. Sasaran pemasaran fishnugget kami 
yaitu ke cafe-cafe dan Swalayan di kota Banda Aceh. Faktor dalam penentuan 
daya simpan adalah jenis makanan itu sendiri, pengemasan, kondisi penyimpanan 
dan distribusi. Dengan kemasan yang baik dan menarik maka suatu produk akan 
terhindar dari pengaruh buruk akibat uap air,oksigen,sinar dan panas. 
 Tanggapan dari masyarakat di  sekitar lokasi pembuatan fishnugget sangat 
positif. Mereka sangat mendukung atas kegiatan ini dan berharap ini menjadi 
peluang usaha bagi industri rumah tangga. Sedangkan tanggapan dari pasar dan 
konsumen lainnya, fishnugget merupakan menu makanan baru yang layak untuk 
dipasarkan khususnya di Aceh. 
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KESIMPULAN 
Pemanfaatan ikan tanpa mengurangi nilai gizi ikan tersebut di Aceh sangat 

minim.Sehingga timbul pemikiran kami untuk mengolah ikan menjadi suatu 
produk yang bergizi. Tanggapan masyarakat pada kegiatan kami ini sangat positif 
dan harapan kami agar Produksi fishnugget ini menjadi suatu lapangan kerja baru 
bagi masyarakat sehingga konsumen dapat merasakan produk fishnugget 
kapanpun.Keterbatasan akan ikan tenggiri sebagai bahan utama tidak perlu di 
khawatirkan karena dapat di ganti dengan jenis ikan lainnya. 
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Gbr 1.Lokasi Pembuatan Fish nugget 
 

 
 

Gbr 2. Bahan utama pembuatan fish nugget (ikan Tenggiri) 
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Gbr.3 Pemisahan daging ikan dari kulit dan tulang 
 
  

 
 
 

Gbr 4. Daging ikan asli 
 

 
 
 

Gbr 5. Penggilingan daging ikan dengan chopper 
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Gbr 6. Adonan fish nugget 
 
 

 
 

Gbr 7. Proses pencetakan fish nugget 
 
 

 
 

Gbr 8. Nugget siap dikemas 
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Gbr 9. Pemasaran fish nugget 
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BUDIDAYA JAMUR KUPING SEBAGAI USAHA ALTERNATIF 
MAHASISWA YANG AKTIF DAN MANDIRI 

 
Samuel Dwi M, Parizal, Budi Feryantoni, Octo Mahaga, Sibit W, Apri H 

PS Biologi, Universitas Bengkulu, Bengkulu 
 
 
ABSTRAK 
Budidaya jamur kuping sebagai usaha alternatif mahasiswa yang aktif dan 
mandiri merupakan bagian dari program kreativitas mahasiswa yang 
dilaksanakan mulai Agustus sampai dengan November 2005, berlokasi di 
samping gedung Basic Science UNIB. Tujuan kegiatan ini adalah untuk 
menumbuh kembangkan atau memotivasi semangat kewirausahaan, dengan 
memanfaatkan limbah serbuk gergaji sebagai media tanam jamur kuping dengan 
pertimbangan faktor lingkungan yang mempengaruhi proses produksi (budidaya) 
yaitu dengan suhu 25 – 28 0C dan kelembaban yang berkisar antara 80 – 90%. 
Budidaya jamur kuping dilakukan dengan metode pemeliharaan, diawali dengan 
pemilihan dan inokulasi bibit, penanaman inokulan dalam media tanam, 
pemeliharaan dan pemanenan serta pemasaran, dengan perolehan hasil panen 
pertama jamur kuping sebesar 62.71 kg,  dengan rata-rata perolehan hasil panen 
per polibag adalah 0.156 kg. Sehingga budidaya jamur kuping dengan media 
tanam serbuk gergaji dapat dijadikan sebagai usaha alternatif.   

 
Kata kunci: budidaya, jamur kuping, serbuk gergaji, usaha alternatif, mandiri 
 

PENDAHULUAN 
Kota Bengkulu dengan jumlah penduduk lebih kurang 6000 jiwa, memilki 

beragam aktivitas kehidupan masyarakat, meliputi pertanian, nelayan, pedagang, 
peternak, dan wiraswasta. Salah satu sektor wiraswasta yakni usaha meubel 
merupakan usaha yang cukup potensial di Bengkulu dan dari aktivitas usaha 
tersebut menghasilkan sisa barupa serbuk gergaji. Biasanya sisa dari usaha meubel 
ini (serbuk gergaji) hanya dibuang atau dibakar saja (Anonim 2003). 

Serbuk gergaji dapat dimanfaatkan sebagai media dalam budidaya jamur 
kuping, sehingga dapat memberi nilai tambah yang positif, dari pada dibuang atau 
dibakar dan setelah budidaya jamur kuping bahan tersebut dapat digunakan 
sebagai pupuk tanaman. Penggunaan serbuk gergaji sebagai media tumbuh jamur 
kuping mudah diperoleh, dikemas serta relatif murah (Elly dan Purnama 1992). 

Propinsi Bengkulu belum banyak membudidayakan jamur kuping, 
sedangkan jamur kuping merupakan jamur yang boleh dikonsumsi, sebagai bahan 
sayur dan berkhasiat obat. Selain itu jika  dicermati secara analisis ekonomi, 
sektor ini memiliki prospek yang cukup baik (Anonim 2003). 

Prospek usaha jamur kuping, selain untuk konsumsi dalam negeri juga 
untuk luar negeri (keperluan ekspor). Beberapa negara pengimpor jamur kuping 
antara lain Taiwan, Hongkong, dan Eropa pada umumnya. Data dari Biro Pusat 
Statistik pada tahun 1997 ekspor jamur (termasuk jamur kuping) mencapai 
1 721 752 kilogram dengan nilai US$ 2 261 374. nilai ekspor jamur kuping kering 
sendiri mencapai US$ 15 per kilogram atau sama dengan Rp105 000 per kilogram 
(1 US$ setara dengan Rp8 700) (Gunawan 2005, Soenanto 2000). Sekalipun 
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belum ada data yang akurat berapa kebutuhan jamur kuping baik untuk konsumsi 
dalam maupun luar negeri perbulannya, namun kenyataannya kapasitas produksi 
yang tersedia belum dapat memenuhi permintaan. Bahkan seorang importer dari 
Taiwan menyatakan berapapun volume produk jamur kuping dalam negeri 
Indonesia akan mudah terserap pasar luar negeri (Utami 1999,  Purnomo 1992).  
Jamur kuping memiliki keunggulan sebagai peluang usaha diantarannya: 
(1) Harganya realtif mahal/ tinggi, sehingga dapat memacu semangat dan 

motivasi petani jamur karena keuntungan realtif besar. 
(2) Pemeliharaannya tidak begitu rumit sehingga tidak banyak menyita waktu 

dan dapat dimanfaatkan sebagai usaha sampingan. 
(3) Pasarnya jelas dan tidak pernah  tidak laku. 
(4) Masih sedikitnya petani jamur (khusunya propinsi Bengkulu belum 

mempunyai sentra budidaya jamur), sehingga belum dapat memenuhi 
permintaan pasar. 

(5) Investasi modalnya tidak terlalu besar. 
(6) Bahan bakunya mudah didapat dan harganya realtif murah (serbuk gergaji 

meubel). 
(7) Iklim tropis yang dimiliki negera Indonesia dan khususnya di propinsi 

Bengkulu sangat cocok dan memungkinkan untuk budidaya jamur kuping 
karena jamur kuping lebih tahan terhadap iklim dan kondisi lingkungan 
tropis. 

(8) Apabila budidaya dilakukan dengan benar dan sungguh-sungguh maka 
tingkat resiko kegagalan penen hanya 10% 

(Kinanti 1992). 
Berdasarkan hal tersebut, budidaya jamur kuping dapat dijadikan usaha 

alternatif dikalangan mahasiswa  dan masyarakat, sehingga dapat membantu 
permasalahan ekonomi yang dihadapi. Sehingga dapat memacu terciptanya 
kemandirian menuju perekonomian yang kondusif. 
 
METODE  PENELITIAN 

1. Waktu dan Tempat 
Waktu  : Agustus s.d November 2005 
Tempat   : Di samping Laboratorium FMIPA ged. Basic Science, UNIB 

2. Alat dan Bahan 
Instrumen yang digunakan sebagai berikut; 

(1) Kumbung luas 5 x 7 m       
(2) Peralatan : 

 Selang pelastik diameter 1,5m  
 Ember  besar 3 buah  
 Plastik terpal 4 buah  
 Plastik polibag ukuran  20x30 

cm tebal 0,7 cm (berbobot 
1kg) 2000 buah  

 Kapas                                                                     
 Aluminium foil                   
 Kain kasa     
 Kertas label    
 Karet gelang                

 Autoklaf 
 Oven 
 Erlenmeyer 
 Tabung reaksi 
 Pengaduk (shaker),  
 Refrigerator,  
 Jarum ose,  
 Dandang kukus,  
 Cutter, bunsen 
 Higrometer,  
 Termometer maks-min
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(4) Bahan 
 Bahan media biakan (kentang)            
 Alkohol 70% 2 liter               
 Bahan starter (jagung)             
 Media tanam (per satu 

formula): 

- 100 kg serbuk gergaji  
- 10 kg dedak halus   
- 1 kg gips      
- 1,5 kg kalsium karbonat  
- 0,5 kg TSP

(5) Laboratorium Mikrobiologi Universitas Bengkulu 
 

3. Proses Pembibitan 
a. Media biakan 

Pembuatan media biakan tahap awal untuk menumbuhkan miselium jamur, 
digunakan agar dekstosa kentang/Potato Dextrose Agar (PDA) dengan 
komposisi: 

(a) 250 gram kentang. 
(b) 20 gram gula pasir putih (dekstrosa) 
(c) 20 gram agar tepung agar batang (tidak berwarna), dan 
(d) 2 liter air. 

 
Adapun untuk membuat media agar kentang adalah seperti berikut: 

(a) Kentang dicuci bersih, diiris tipis dan dipotong setebal 1 cm. 
(b) Kentang direbus dengan 2 liter air sampai lunak (15 menit ) 
(c) Kentang diangkat, air sarinya direbus kembali dengan ditambahkan 20 

gram gula putih serta 20 gram agar. 
(d) Adonan tersebut diaduk sampai mendidih. 
(e) Angkat dan disaring dengan kain kasa halus dan dituang ke dalam tabung 

reaksi. 
(f) Tabung reaksi yang berisi media ditutup dengan kapas yang dipadatkan. 

tutup kapas dibungkus dengan alumunium foil serta diikat dengan benang 
atau karet gelang. 

(g) Tabung disterilkan dalam autoklaf selama 2 jam pada suhu 115 OC sampai 
120 OC dengan tekanan puncak 15 atm selama 15 menit. 

(h) Setelah disterilkan tabung reaksi berisi media diletakkan dengan posisi 
miring. 
Pengisian media dalam botol setinggi 2.5 cm dari dasar botol. Untuk biakan 
inti, media PDA dituangkan sebanyak 10 ml ke dalam tabung reaksi. 
 

b. Inokulasi kultur jaringan 
Jamur kuping dengan strain bagus (sudah diseleksi) dicuci badan buahnya 

sampai bersih kemudian dibilas dan disemprot dengan larutan alkohol 70%. 
Kemudian, tubuh badan buah dibuka dengan pisau skalpel (Sebelumnya, pisau 
skalpel dicelup ke dalam alkohol dan dibakar di atas lampu alkohol sampai merah 
membara). Setelah dingin (kira-kira 10 detik) diambil sayatan pada bagian tengah 
badan buah jamur kuping tersebut, kemudian jaringan dipindahkan pada 
permukaan media agar (PDA) dalam botol (mulut botol atau tabung reaksi 
dilewatkan pada api lampu alkohol). Setelah itu, botol tersebut ditutup dengan 
kapas dan alumunium foil. Kemudian diinkubasi selama 7 hari, hingga miselium 
tumbuh (miselium menyebar di seluruh permukaan agar). 
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c. Pembuatan bahan starter 
Adapun pembuatan bahan starter adalah sebagai berikut: 

(a) Biji jagung dicuci bersih dan direndam dalam air selama 24 jam. Biji 
yang mati atau tidak bertunas, yaitu biji yang mengapung di dalam air 
dibuang. 

(b) Biji terpilih tadi direbus hingga agak kelihatan mekar (10 sampai 15 
menit). 

(c) Kemudian bahan diangkat, tiriskan, dan dinginkan. 
(d) dicampurkan bekatul 6%, kapur 3%, dan gips 1% dengan tujuan untuk 

mempercepat pertumbuhan miselium  
(e) Semua bahan campuran diaduk, kemudian dimasukkan ke dalam botol 

atau kantong plastik dengan kapas yang dilapisi alumunium foil dan 
diikat dengan karet serapat mungkin. 

(f) media disterilkan dengan autoklaf dengan tekanan 15 psi selama 1 jam. 
pada suhu 115OC. 

(g) Setelah itu didinginkan, bibit yang berasal dari biang murni (biakan 
murni) diinokulasikan (Inokulasi dilakukan secara aseptik) 

 
d.  Media tanam (dengan bahan serbuk gergaji) 

Formula yang digunakan untuk menghasilkan media tanam adalah sebagai 
berikut:  

• 100 kg serbuk gergaji 
• 10 kg bekatul atau dedak halus 
• 1 kg gips (CaSO4) 

• 1.5 kg kalsium karbonat (CaCO4) 
• 0.5 kg pupuk TSP 
• air  

 
Terlebih dahulu serbuk gergaji diayak, setelah itu semua bahan tersebut 

dicampur hingga merata, kemudian diberi air secukupnya sampai serbuk gergaji 
dapat digenggam. selanjutnya, campuran bahan tersebut dimasukkan ke dalam 
kantong plastik transparan yang tahan panas. Digunakan kantong plastik 
(polibag) jenis polypropylene (PP) dengan ketebalan antara 0.3 cm sampai 0.7 
cm. Ukuran plastik yang digunakan 20 cm x 30 cm untuk media berbobot 1 kg. 
Bahan dipadatkan hingga berbentuk seperti botol besar bagian atasnya ditutup 
dengan menggunakan isolasi. Selanjutnya polibag tersebut dibungkus dengan 
plastik lembaran (agar pada saat sterilisasi media tanam dalam dandang tidak 
mengisap air). Polibag yang sudah berisi media kemudian disterilkan dengan 
jalan dikukus menggunakan drum yang telah diberi angsang atau pembatas air 
selama 2 jam sampai 8 jam dengan suhu antara 90 OC sampai 115 OC, setelah itu 
didinginkan pada suhu kamar. Setelah dingin bibit dapat diinokulasikan pada 
media tersebut (dilakukan dalam kondisi aseptis), dengan menggunakan jarum 
ose yang steril. Kemudian bibit dimasukkan hingga pertengahan kantong plastik, 
agar miselium lebih cepat tumbuh dan menyebar secara merata pada media. 
Setiap kantong plastik (polibag) diisi 2,0 cc sampai 3,0 cc bibit atau lebih kurang 
0.5 gr. 

Kantong-kantong plastik (polibag) yang telah diisi bibit kemudian 
diinkubasi selama 1 bulan dengan suhu 25 OC sampai 28 OC agar miselium cepat 
tumbuh. Kemudian, kantong-kantong plastik (polibag) tersebut disusun pada 
rak-rak yang telah disiapkan dalam rumah jamur (kumbung). 
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Setelah jamur (miselium) mulai tumbuh yang ditandai dengan munculnya 
benang-benang yang berwarna putih, bagian atas kantong plastik (polibag) 
dilubangi dengan cutter selebar 2 cm sampai 3 cm, cukup satu atau dua lubang 
untuk satu kantong plastik. Tujuannya adalah agar jamur yang akan tumbuh dapat 
keluar melalui lubang tersebut. 

 
4. Perawatan dan Pemeliharaan 
a. Susunan Polibag 

Polibag disusun di atas rak dengan posisi tidur (tidak berdiri). Setiap baris 
polibag diberi sekat bambu. Setiap rak secara vertikal diletakkan 4 sampai 5 baris 
polibag. Pengaturan ini dimaksudkan agar miselium tumbuh secara leluasa, dan 
tidak saling bertabrakan antara polibag satu dengan yang lain.  

 
b. Sirkulasi Udara 

Sirkulasi udara diperoleh dari tutup plastik yang berada di sisi bawah 
kumbung setinggi 1 meter. Tutup plastik tersebut dibuka setiap sore, agar udara 
bebas masuk, sedangkan setiap pagi ditutup, untuk menghindari masuknya sinar 
matahari.  

 
c. Sterilisasi Kumbung 

Sterilisasi kumbung dilakukan dengan menyemprotkan desinfektan, 
termasuk juga segala peralatan yang digunakan. Rak-rak yang digunakan untuk 
meletakkan bibit, disemprot formalin 1% sampai 2% dan ditutup rapat selama 
dua hari. Kaki rak diolesi oli untuk menghindari binatang pengganggu, misalnya 
semut. 

 
d. Penyiraman 

Penyiraman dilakukan dua kali sehari, secara merata atau menyebar (seperti  
kabut) dengan menggunakan hand sprayer. Akan tetapi jika hujan dilakukan 
penyiraman sekali dalam satu hari. 

 
e. Suhu dan Kelembaban 

Suhu dan kelembaban harus selalu dijaga agar stabil sampai panen. Suhu 
berkisar antara 26OC sampai 28OC, kelembaban 80 - 90%. Untuk mengetahui 
secara pasti suhu ruangan, digunakan alat termometer Max-Min.  

 
f. Pelubangan Polibag 

Setelah 2 Bulan miselium tumbuh (menjalar) akan tampak berwarna putih 
merata (polibag yang berwarna cokelat terlihat menjadi putih rata). bagian atas 
polibag dilubangi lebih kurang 2 cm dengan menggunakan cutter. Fungsi lubang 
ini adalah untuk pertumbuhan jamur.  

 
5. Panen dan Pasca Panen 
a. Panen 

Cara memanen jamur kuping dengan memotong kira-kira 5 cm dari 
permukaan polibag dengan menggunakan cutter. Bekas potongan tersebut 
dibiarkan, selanjutnya polibag harus tetap dirawat dengan baik. Polibag perlu 
disiram, dijaga kelembaban dan suhunya sehingga jamur dapat tumbuh kembali 
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untuk panen berikutnya. Panen kedua dan seterusnya dilakukan setiap dua 
minggu berikutnya (sejak panen pertama).  
b. Pasca Panen 

Jamur yang dipanen dalam bentuk segar tidak tahan lama disimpan. 
Penyimpanan maksimal dua hari. Untuk memperpanjang masa simpan jamur 
yang dipanen jamur diawetkan dalam bentuk kering. Hasil panen jamur kuping 
dicuci bersih kemudian dijemur di bawah terik matahari sampai kering.  
 
6.  Pemasaran 

Jamur kuping yang telah dipanen (basah maupun dalam bentuk kering) 
dipasarkan langsung ke pasar tradisional yang ada di Kota Bengkulu (Pasar 
Minggu, Pasar Panorama, Pasar Pagar Dewa).  

            
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

1. Hasil 
 
Tabel.   Hasil Panen Budidaya Jamur Kuping (kg) 
 

Rak 1 2 3 4 5 6 Berat 
total 

Rata-
rata 

Berat 
jamur 
yang 
dipanen 
(Kg) 

54.15 42.80 57.46 53.20 66.22 39.73 313.56 52.26 

 
Keterangan: 

• Jumlah rak yang digunakan untuk menata polibag sebanyak 6 rak 
• Jumlah polibag dalam setiap rak 335 polibag 
 

2. Pembahasan 
Berdasarkan hasil yang diperoleh dari budidaya jamur kuping dalam panen 

pertama didapatkan sebanyak 313.56 kg jamur kuping basah. Dari perolehan 
hasil panen tersebut, rata-rata perolehan per rak adalah 52.26, dengan perhitungan 
sebagai berikut:  

           Berat keseluruhan berat jamur yang dipanen 
Rata-rata perolehan per rak =  
             Jumlah rak 
    = 52.26 kg 
 
Sedangkan untuk rata-rata perolehan hasil panen per polibag adalah 0.156 kg 
jamur kuping basah dengan perhitungan sebagai berikut: 
 

         Berat keseluruhan hasil panen jamur kuping (basah) 
Rata-rata =  

           Jumlah keseluruhan polibag 
 
    =  313.560 : 2010 = 0.156 kg 
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Perbandingan berat basah dengan berat kering jamur kuping adalah 5 : 1 artinya 
hasil panen yang diperoleh setelah menjadi kering adalah  
Berat kering  = berat basah : 5 = 62.71 kg jamur kuping 
 
Jamur kuping yang telah dipanen dipasarkan dalam bentuk kering dengan harga 
Rp21 000.00 per kilogram. Maka diperoleh hasil penjualan jamur kuping kering 
sebesar 62.71 x 21 000.00 adalah Rp1 316 910.00 (untuk panen pertama). 
 
Analisa Hasil 
BEP (Breaking Event Point) 
Titik impas (Break event point) adalah sebgai berikut : 
     Harga Biaya Prodduksi  
BEP Produksi =        

             Harga Satuan (Basah) 
      2 700 000 
  =    

                 4000 
  =   675 kg 
Nilai BEP usaha budidaya jamur kuping sebesar 675 Kg, artinya jika dalam 2010 
polibag untuk masa 6 kali panen hanya menghasilkan 675 kg maka tidak 
menghasilkan keuntungan ataupun kerugian.  
 
Benefit Cost Ratio (BCR) 

Biaya Pendapatan 
BCR  =       
           Total Biaya (Modal) 
 
 
   7 901 460.00 

=  
  2 700 000.00 
          
            =  2.93 % 
Karena nilai B/C diatas 1 % , artinya usaha ini layak untuk dikembangkan. 
 
Kendala dan Pemecahan Masalah 
(1) Persoalan Intern Mahasiswa 

Sejak dilakukan Kontrak (MOU) 11 agustus 2005 pelaksanaan PKMK 
sedikit terhambat karena seluruh anggota team PKMK Budidaya Jamur Kuping 
sebagai Usaha Alternatif Mahasiswa yang Aktif dan Mandiri, sedang melakukan 
Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) yang berakhir 30 Agutus 2005.  
 
(2) Persoalan Perubahan Harga Alat dan Bahan  

Perubahan harga alat dan bahan yang disebabkan kenaikan harga BBM 
berakibat pada selisih jumlah alokasi dana yang direalisasikan dengan kebutuhan 
dana yang dibutuhkan untuk mendukung sarana dan prasarana kelancaran PKMK 
Budidaya Jamur Kuping sebagai Usaha Alternatif  Mahasiswa yang Aktif dan 
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Mandiri cukup signifikan, solusi yang dapat dilakukan ialah dengan melakukan 
perubahan, dalam hal ini dilakukan revisi anggaran dengan melakukan kegiatan 
sesuai alokasi dana yang ada semaksimal dan seefisien mungkin. 

Revisi yang dilakukan yaitu perombakan ukuran kumbung yang semula 
direncanakan berukuran 12 x 7 m, direvisi dengan ukuran 5 x 7 m, kemudian 
jumlah polibag yang semula direncanakan 5000 polibag dikonversi menjadi 2000 
polibag. 
 
(3) Persoalan Pembibitan  

Dalam proses inokulasi bibit jamur kuping yang kami lakukan, digunakan 
bibit lokal yang berasal dari jamur kuping yang tumbuh di kota Bengkulu. Jamur 
kuping tersebut diinokulasi dengan cara kultur jaringan, akan tetapi proses ini 
membutuhkan beberapa kali pemurnian (sebanyak tiga kali) yang diakibatkan 
oleh kontaminasi jamur lain. Dalam satu kali pemurnian membutuhkan waktu 
berkisar 5 – 7 hari, artinya waktu yang kami butuhkan untuk mendapatkan bibit 
murni jamur kuping adalah selama satu bulan. Sehingga dengan demikian 
menyebabkan adanya perubahan jadwal 
 
KESIMPULAN  

Berdasarkan budidaya kamur kuping yang telah dilakukan, dihasilkan 
313.56 kg jamur kuping basah. Kemudian setelah diawetkan dalam bentuk kering 
diperoleh jamur kuping seberat 62.71 kg. Dari hasil tersebut diperoleh hasil 
penjualan jamur kuping sebesar Rp1 316 910.00. Secara analisa ekonomi B/C 
yang diperoleh dari hasil budidaya jamur kuping lebih besar dari 1%, sehingga 
usaha budidaya jamur kuping dengan media tanam serbuk gergaji cukup 
signifikan dan dapat dikembangkan sebagai usaha alternatif baik dalam skala 
rumah tangga maupun sklala besar.  
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CONVEYOR TOASTER  MULTIFUNGSI 
 

Ery Puspiartono, Hidayat Dwi Amri, Pebrian Zezi, Soesanto 
PS Teknik Mesin, Fakultas Teknik , Universitas Indonesia, Kota Depok 

 
ABSTRAK 
Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan saat ini mendorong bidang ilmu 
teknik untuk terus melakukan penyempurnaan dari segi produktivitas, kreativitas, 
dan efektivitas.Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah  
merencanakan, menghitung, mendesain dan membuat conveyor toaster 
multifungsi yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan 
oleh kalangan restoran / rumah makan yang membutuhkan kapasitas tinggi dalam 
waktu yang cepat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada 
kalangan restoran / rumah makan agar mendapat penyediaan toaster multifungsi 
yang aman, murah dan hemat listrik. Hasil akhir dari penelitian ini adalah model 
desain conveyor toaster multifungsi dengan kapasitas tinggi, kebutuhan daya 
listrik yang tidak terlalu besar (sesuai peralatan listrik standar di Indonesia) 
dengan harga yang kompetitif, dengan dimensi panjang x lebar x tinggi = 700 x 
350 x 350 mm. 
 
Kata kunci : merencanakan, mendesain, efektif, efisien dan kontribusi. 
 
PENDAHULUAN 
LATAR BELAKANG 

Salah satu hal yang turut melatarbelakangi perkembangan teknologi ini 
adalah tuntutan dalam dunia kepariwisataan, dimana maju mundurnya dunia 
kepariwisataan tergantung dari sarana dan prasarana pendukung. Sarana dan 
prasarana pendukung ini menjadi penting karena secara langsung maupun tidak 
langsung akan menentukan tingkat kepuasan dari konsumen. Terkait dengan 
penelitian yang dilakukan, conveyor toaster ternyata menjadi bagian dari salah 
satu prasarana pendukung tersebut, dimana dalam prakteknya conveyor toaster 
tersebut harus dapat menyajikan dalam waktu yang relative singkat dengan 
kapasitas tertentu. 

Salah satu kekurangan atau kelemahan dunia kepariwisataan kita adalah 
kurangnya sarana dan prasaran pendukung tersebut. Kaitannya dengan conveyor 
toaster, survey di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas conveyor toaster yang 
beredar saat ini merupakan produk luar negeri. Salah satu dilema yang dihadapi 
yaitu ketergantungan kita terhadap produk luar dengan konsekuensi harga beli 
yang terlampau tinggi, belum lagi ditambah keterbatasan suku cadang yang sulit 
diperoleh di pasaran. Untuk itu, maka diharapkan conveyor toaster yang kami 
rancang ini dapat menjadi sebuah “import substitution”. Maksud dari hal tersebut 
ialah conveyor toaster ini dapat menggantikan kebutuhan kita akan toaster impor, 
tentu dengan berbagai kelebihan yang ditawarkan, diantaranya penawaran harga 
beli yang lebih rendah hingga terjaminnya ketersediaaan suku cadang di pasaran. 
 
RUMUSAN MASALAH 

Dalam penelitian ini ditekankan mengenai mekanisme conveyor dan 
perpindahan kalor pada conveyor toaster. Sebagaimana diketahui bahwa toaster 
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merupakan sebuah alat yang melibatkan berbagai macam proses yang cukup 
kompleks, meliputi pergerakan mekanis pada sistem rantai conveyor, heat transfer 
( perpindahan kalor ) yang terjadi ketika berlangsungnya proses pemanasan pada 
roti oleh heater ( pemanas ), sistem elektris pada motor DC yang digunakan 
dengan memanfaatkan potensiometer. 

Parameter perpindahan kalor yang harus diperhatikan pada conveyor toaster 
adalah dihasilkannya suhu yang tinggi pada ruang toaster tersebut. Perpindahan 
kalor secara konveksi dan konduksi nilainya sangat kecil dibandingkan dengan 
perpindahan secara radiasi sehingga perhitungannya dapat diabaikan. Oleh karena 
itu perpindahan kalor yang harus menjadi perhatian dalam perancangan conveyor 
toaster adalah perpindahan kalor secara radiasi.  Disain conveyor toaster  ini juga 
menyesuaikan dengan spesifikasi konsumen, yaitu kalangan restoran / rumah 
makan yang menggunakan toaster untuk memenuhi kebutuhan dengan kapasitas 
tinggi dan waktu yang cepat. 
 
TUJUAN KEGIATAN 
Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan dengan tema  conveyor toaster 
multifungsi ini antara lain: 

• Mendesain conveyor toaster multifungsi yang efektif dan efisien sesuai 
dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh kalangan restoran / rumah makan 
yang membutuhkan kapasitas tinggi dalam waktu yang cepat. 

• Memberikan kontribusi kepada kalangan restoran / rumah makan agar 
mendapat penyediaan toaster multifungsi yang aman, murah dan hemat 
listrik. 

 
MANFAAT KEGIATAN 

Tujuan pemilihan conveyor toaster multifungsi ialah kami ingin 
meningkatkan efisiensi dari conveyor toaster yang telah beredar di pasaran 
sebelumnya, disamping  juga faktor nilai guna barang bagi konsumen dimana alat 
ini juga dapat menjadi subtitutor untuk oven konvensional yang telah banyak 
beredar dalam masyarakat. Conveyor toaster yang kami rancang ini memadukan 
fungsi dua macam barang yang berbeda, sehingga memiliki nilai guna yang sangat 
ekonomis. Efisiensi yang kami maksud meliputi efektivitas penggunaan daya 
mengingat sasaran pengguna dari conveyor toaster yang kami rancang ialah 
kalangan restoran / rumah makan yang intensitas penggunaannya sangat tinggi. 
Efisiensi juga memperhatikan faktor jumlah roti yang dihasilkan dalam satu waktu 
tertentu, selain juga memperhatikan faktor desain agar tampak menarik bagi 
pengguna. Satu hal yang juga tidak boleh dilupakan yaitu faktor safety agar 
conveyor toaster ini aman ketika digunakan.  

Industri dalam negeri juga turut memiliki andil dalam hal memajukan 
sektor pariwisata itu sendiri. Terkait dengan conveyor toaster yang kami ajukan, 
maka produk ini dapat dikatakan sebagai ”produk dalam negeri dengan kualitas 
luar negeri”. Produk ini diharapkan dapat menyamai kualitas produk luar, dengan 
melibatkan industri lokal, baik nantinya akan berperan sebagai pembuat atau 
penyedia suku cadang.  
 
METODE PENDEKATAN 
Tahapan dalam melakukan pembuatan conveyor toaster  ini antara lain : 
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1. Menentukan topik perancangan, yaitu perancangan conveyor toaster 
dengan kapasitas tinggi.  

2. Mencari data-data dan sumber informasi yang mendukung topik 
tersebut. 

3. Membuat disain baru berikut gambar kerja awal sesuai spesifikasi 
konsumen.  

4. Membuat algoritma dari perancangan produk yang akan dibuat.   
5. Mengembangkan konsep, evaluasi dan pemilihan produk rancangan 

(conveyor toaster). 
6. Membuat aliran dan perhitungan proses thermal dan dinamika 

(mekanika) yang merujuk pada standar. 
7. Menghitung proses thermal  dinamika (mekanika) secara lanjutan dan 

pemilihan komponen sesuai dengan standar. 
8. Finalisasi perhitungan dan pemilihan komponen. 
9. Membuat gambar kerja akhir. 
10. Asistensi dengan pembimbing. 
11. Proses produksi prototipe benda/alat. 
12. Proses assembly prototipe benda/alat.  
13. Pengujian prototipe benda/alat dan pengambilan data 
14. Proses produksi final benda/alat. 
15. Pemasaran produk. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
HASIL 
Hasil perhitungan perpindahan kalor yang didapatkan merupakan dasar utama 
dalam menentukan komponen conveyor toaster multifungsi. Pada perancangan 
conveyer toaster multifungsi ini, direncanakan sebuah conveyer toaster 
multifungsi dengan spesifikasi sebagai berikut : 

• Temperatur proses mencapai ≥  2500 C 
• Heater yang digunakan sebanyak 2 buah. 
• Daya yang dipakai adalah maksimum 500 Watt, sehingga total 2 buah 

Heater menjadi 2 x @ 500 Watt = 1000 Watt 
• Ruangan conveyer toaster multifungsi tersebut berukuran 70 cm x 35 cm x 

35 cm. 
Terkait dengan perhitungan perpindahan kalor ini, maka terlebih dahulu 

kita menentukan jenis heater yang akan dipakai. Adapun setelah menimbang 
berdasarkan kondisi kebutuhan dan pertimbangan-pertimbangan yang lainnya, 
maka heater yang direncanakan akan dipakai memiliki spesifikasi sebagai 
berikut : 

• Maximum temperature = 1500 F = 8150 C 
• Daya yang digunakan = @ 500 Watt 
• AC Voltage required =  240 Volts 
• Current Required   =  20 Ampere 
 

 Heater berbentuk coil dengan rincian : 
  Diameter dalam coil = 0,5 inch = 1,27 cm 
  Diameter luar coil  = 0,75 inch = 1,91 cm 
  Panjang Coil = 5,5 Inch = 13,97 cm 
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      Pada conveyer toaster multifungsit ersebut, digunakan 2 buah heater 
sesuai dengan spesifikasi di atas. Sehingga total watt heater yang dibutuhkan 
adalah 2 x 500 watt = 1000 Watt. 

Dalam penghitungan perpindahan kalor yang terdapat dalam Conveyer 
toaster multifungsi tersebut, kita dapat mengasumsikan beberapa hal sebagai 
berikut : 

1. Pada permukaan 1 dan 6 ( seperti tertera pada gambar di bawah ) 
kondisinya diasumsikan adalah terisolasi, dengan tujuan panas yang 
keluar melalui permukaan tersebut, tidaklah terlalu besar. Bahan yang 
digunakan pada sekeliling Conveyer toaster multifungsiini adalah Jenis 
Baja Tahan Karat Tipe 301 ; B  dengan emisivitas = 0,54.  

2. Di sekeliling permukaan 1 dan 6  terdapat permukaan 3,4 dan 5 dengan 
masing-masing memiliki nilai emisivitas yang sama dengan 
permukaan 1. Dengan demikian bahan yang digunakan pada 
permukaan tersebut juga sama. Keempat permukaan tersebut berada 
dalam neraca radiasi dengan permukaan 1 dan 6 serta  ruang kamar 
yang memiliki suhu sebesar 270 C. 

3. Ruang kamar yang besar tersebut kita asumsikan sebagai Sebuah 
ruangan yang berlaku seakan-akan 2ε  = 1, dimana seakan-akan 
bukaan tersebut adalah permukaan hitam. Hal ini dengan tujuan bahwa 
pada akhirnya kita akan dapat memprediksi  suhu dalam ruangan 
tersebut. 

Adapun penggambaran dari asumsi permukaan Conveyer toaster 
multifungsi tersebut adalah sebagai berikut : 
 
 
  
 

 
 
 
Pada permukaan 1dan 6  tersebut dibangkitkan fluks kalor dengan analisa 

sebagai berikut : 
Luas permukaan yang berada dalam pengaruh heater baik pada permukaan 

1 dan 6 adalah sebesar luas permukaan total yakni 4(70 cm x 35 cm) + 2(35 cm x 
35 cm ) = 11025 cm2 = 1,1025 m2 

Fluks kalor yang terjadi pada tiap – tiap permukaan adalah : 

  2515,453
1025,1
500 mWatt

A
q ==   

Jadi pada permukaan  1 tersebut  dibangkitkan fluks kalor   tetap   sebesar           
453,515 Watt/m2, dengan fluks kalor yang sama juga terdapat pada permukaan 6. 
 Faktor-faktor bentuk permukaan dalam didapat dari gambar 13.4 dan 13.6 
(Heat and Mass Transfer ; Frank P. Incropera ) 
F16 = F61    0,3 
F13 = F15 = F31 = F51 = F63 = F65 = F36 = F56  0,25 
F12 = F14 = F62 = F64  0,12 
F24 = F42  0,07 
F35 = F53 =  0,3 

1 3
2

4

5
6



 PKMK-1-3-5

F32 = F34 = F52 = F54  0,12 
F25 = F23 = F45 = F43 = F41 = F21 = F26 = F46  0,23 
F11 = F22 = F33 = F44 = F55 = F66  0  
 
Untuk permukaan luar  =  
 F’32 = F ‘42 = F’52 =1 
Dimana tanda aksen menunjukkan Permukaan luar, tanda aksen ini akan kita 
gunakan untuk menandai radiositas permukaan luar untuk ruang kamar,  
J2 = Eb2 = 4.Tσ = ( 5,669 x 10-8 ) ( 300 )4 = 459,189 2mWatt  

Untuk permukaan 1 dengan fluks kalor tetap, kita gunakan persamaan  : 

( )
i

i
j

j
ijiii A

q
JFFJ =−− ∑

≠1
1  

Dan kita dapatkan persamaan : 
2

6165154143132121 58,435.95)( mWattJFJFJFJFJFJ =++++−  
Karena kondisi neraca radiasi, kita dapatkan : 

  ( ) ( )
2

22
22

2

22
22 1

'
1 ε

ε
ε

ε
−

−=
−

−
AJEbAEbJ  

  Dan 
2

'22
2

JJEb +
=  

Tanda aksen akan menunjukkan radiositas luar. Hubungan yang sama berlaku 
pula untuk permukaan 3,4 dan 5. jadi dapat kita gunakan persamaan : 

[ ] ( )∑
≠

=−−−−
ij

ijijiiiii EbJFFJ .1)1(1 εεε    

Untuk permukaan dalam 3   

( )( ) ( )33
3

63653543423213133 '
2

1 JJJFJFJFJFJFJ +=++++−−
εε ……………c 

 
Dan untuk permukaan  luar didapatkan persamaan : 

( )( ) ( )33
3

23233 '
2

'1' JJJFJ +=−−
εε ………………………………………………d 

  
Persamaan seperti c dan d ditulis pula untuk permukaan 4 dan 5. dan setelah 
disisipkan faktor benuk dan emisivitas didapatkan perangkat persamaan berikut : 

 Persamaan 1.    
( ) 2

65431 515,4533,025,012,025,010268,55 mWattJJJJJ =++++−  
     617,5083,025,012,025,0 65431 =−−−− JJJJJ  

Persamaan 6.    
( ) 2

15436 515,4533,025,012,025,010268,55 mWattJJJJJ =++++−  
     617,5083,025,012,025,03,0 654316 =−−−−− JJJJJJ  
       Persamaan 3 
      3472,25115,0138,00552,0'27,073,0115,0 654331 =−−−−+− JJJJJJ  
 Persamaan 3’ 
 22694,211'73,027,0 33 =+− JJ  
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 Persamaan 4 
 7859,141058,01058,0'27,073,01058,01058,0 654431 =−−−+−− JJJJJJ  
 Persamaan 4’ 
 22694,211'73,027,0 44 =+− JJ  
 Persamaan 5 
 3472,25115,0'27,073,00552,0138,0115,0 655431 =−−+−−− JJJJJJ  
 Persamaan 5’ 
 22694,211'73,027,0 55 =+− JJ  
Dengan menggunakan penyelesaan matriks, maka didapatkan nilai dari J1 sampai 
J6, dengan nilai – nilai sebagai berikut :   
    J1  =  1,7376 x 103,J3  =  1,1475 x 103, J’3 =  0,7138 x 103,J4  =  1,1163 x 103 

    J’4 =  0,7022 x 103,J5  =  1,1475 x 103, J’5 =  0,7138 x 103,J6  =  1,7376 x 103 

Suhu dihitung dari persamaan sebagai berikut : 
• Suhu  asumsi permukaan 3 dan 5 

65,930
2

107138,0101475,1
2

' 33
33

3 =×+×=
+

=
JJEb  

4
3 .TEb σ=   

48.10.669.565,930 T−=  T3 = T5 = 357 oC 
 Didapatkan suhu asumsi permukaan 3 dan 5 adalah 357 oC 

• Suhu asumsi permukaan 4 

25,909
2

107022,0101163,1
2

' 33
44

4 =×+×=
+

=
JJEb  

4
4 .TEb σ=  

48.10.669.525,909 T−=  T4 = 355 oC 
Didapatkan suhu asumsi permukaan 4 adalah 355 oC 

• Suhu asumsi  permukaan 1 dan 6  

( )111
JEb

A
q −

−
=

ε
ε  

Sehingga ( )( ) 86,2170107376,1
54,0

54,01617,508 3
1 =×+−=Eb   

4
1 .TEb σ=   T1 dan T6 = 442 oC 

  
 Didapatkan suhu asumsi permukaan 1 dan 6 adalah T1  = T6 = 442 oC  
  
 Melalui data – data asumsi suhu – suhu pada tiap dinding tersebut, maka 
pada akhirnya kita akan dapat mengasumsikan besar suhu yang pada akhirnya 
diterima oleh ruangan dalam conveyer toaster multifungsitersebut. Dengan 
menggunakan perhitungan perpindahan kalor, kita mendapatkan asumsi suhu 
ruangan dalam conveyer toaster multifungsi tersebut adalah 296 oC. Suhu – suhu 
yang didapatkan tersebut merupakan sebuah asumsi suhu yang didapatkan dan 
bukan merupakan suhu ideal yang akan terjadi. Hal ini disebabkan pada dasarnya 
di saat kita untuk menentukan heater apapun yang kita maka pada dasarnya 
Heater tersebut, juga mempunyai kekuatan terkait dengan suhu maksimum yang 
dapat ia keluarkan.  
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 Namun demikian, suhu-suhu yang didapatkan tersebut pada akhirnya akan 
dapat digunakan untuk menentukan berapakah kuantitas dari jumlah roti yang 
dapat diproses dalam suatu waktu tertentu. 
 Dalam perancangan conveyor toaster multifungsi ini, pada dasarnya kita 
akan menemukan berbagai alat yang berhubungan dengan komponen elektronik, 
seperti heater, thermostat, transformer, motor listrik dan variabel resistor. Oleh 
karena itu, secara tidak langsung kita akan menghitung berbagai komponen dari 
sistem elektrik yang telah direncanakan.  
 
Perhitungan Conveyer 
 Pada conveyer toaster multifungsi akan dirancang intermitten conveyer 
dimana conveyer rancangan akan digunakan untuk mengangkut atau 
memindahkan beban berupa roti. Conveyer rancangan bersifat stationary machine 
transport tanpa komponen penarik beban dengan arah gerak dalam bidang 
horizontal. Berikut ini akan direncanakan spesifikasi conveyer sesuai dengan 
uraian teori sebelumnya, yaitu : 

- Material yang diangkut   : roti 
- Kapasitas angkut yang diinginkan  : 300  roti / jam 
- Jarak pemindahan    : 545 mm 
- Sistem conveyor                                 : rantai conveyor dengan arah gerak 

dalam bidang horizontal. 
 Perhitungan yang dilakukan terkait dengan komponen conveyer ini, secara 
umum terbagi dalam 3 hal, yakni : 

1. Perhitungan kecepatan conveyer 
Kecepatan conveyer ( V )  = s / t = 545 mm / 120 s = 4,54 mm/s 
Jadi nilai kecepatan conveyer yang dihasilkan adalah sebesar 4,54 mm/s = 
0,045 m/s 

2. Perhitungan kecepatan putaran motor 
Dalam melakukan perhitungan kecepatan motor ini, kita menggunakan 
rumus sebagai berikut : 

motorrollerkonveyer ndV ××= π  

 nmotor = 
roller

conveyer

d x 
V

π
 = rpm297.4

m0.02x 
60 .  /sm 0.045 =

π
 

Dengan demikian didapatkan nilai dari kecepatan putaran motor adalah 
sebesar 4.297 rpm 

3. Perhitungan dan penentuan jenis sproket dan rantai 
Dalam melakukan perhitungan dan penetuan jenis sproket dan rantai, 
maka terlebih dahulu kita harus mendapatkan data seperti daya yang 
ditransmisikan ( P ), kecepatan putaran motor ( rpm ). Adapun langkah – 
langkah dalam melakukan perhitungannya adalah sebagai berikut : 

1) Daya yang ditransmisikan ( P ) =  120 watt = 0.12 KW   
Kecepatan putaran motor ( n2 ) = 4.297 rpm 

2) Perbandingan reduksi putaran ( i ) = n1 / n2 = 7 / 4.297 = 1.63,   
Jarak smbu poros ( C )= 200 mm 

3) Dalam perhitungan dan penentuan dari sproket dan rantai ini, kita 
menentukan besar nilai dari faktor koreksi ( fc ) = 1.4 

4) Daya rencana yang diinginkan ( Pd )= 1. x 0.12 KW = 0.168 KWatt 
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Dengan demikian daya rencana yang diinginkan memiliki nilai = 
0,168 KWatt 

5) Momen rencana yang diinginkan ( T )  = 9.74 x 105 x ( 0.168 / 
150 ) = 1090.88 kg. mm 

6) Di sini kita mengasumsikan bahan poros yang ingin digunakan. 
Dalam hal ini bahan poros yang akan digunakan adalah bahan 
poros S40C-D, σB = 65 kg/mm  

7) Penentuan nilai safety factor dilakukan pada tahap ini, dalam hal 
ini nilai yang direncanakan  adalah Sf1 = 6, Sf2 = 2, τa = 65 / 
( 6x2) = 5.41 kg/mm2 

8) Kt = 2, Cb = 2 
9) ds1 = { ( 5.1/5.41) x 2 x 2 x 1090.88}1/3 = 16. 02 mm, dbaik = 20 mm 
10)  Nomor rantai 40, dengan rangkaian tungggal, sehingga: 

p = 12.70 mm, FB = 1950 kg, FU = 300 kg 
11) Harga z1 = 8, yang sedikit lebih besar dari pada z1min = 6 
12) Jumlah gigi sproket besar ( z2  )   = 8 x 1.63 = 13.04 = 15 

Diameter jarak bagi sproket kecil ( dp ) = 15,875 / sin (180/8)              
= 41.48 mm 

Diameter jarak bagi sproket besar ( Dp )   = 15.875 / sin (180/15)         
= 76.35 mm 

Diameter luar sproket kecil (dk ) = {0.6 + cot (180/8 ) } x 15.875        
= 47.85 mm 

Diameter luar sproket besar ( Dk ) = { 0.6 + cot ( 180/15) } x 
15.875   = 84.21 mm 

Diameter naf maksimum sproket kecil ( dBmax ) = 15.875 { cot 
( 180/8) – 1 } – 0.76 = 21.69 mm 

Diameter naf maksimum sproket besar ( DBmax  ) = 15.875 { cot 
( 180/15) – 1 } – 0.76 = 57.71 mm 

Diameter naf sprocket besar cukup besar, sehingga cukup untuk 
diameter poros. Sedangkan untuk sprocket kecil, (5/3)ds1 + 10 = 
21.69 
ds1 = 7.05 mm, karena lebih kecil dari dsi yang diambil 20 mm 
maka baik. 

13) Kecepatan rantai yang dihasilkan adalah ( v ), dimana nilai dari            

v =  sm
x

xx /0114.0
100060

297.4875.1510 = ,  

14) Daerah kecepatan rantai maksimum 10 m/s, karena 0.0114 m/s 
lebih kecil maka baik. 

15) F =  10x 40 g = 0.40 kg 
16) 6 < 18.85, baik 

0.04 kg < 520 kg, baik 
17) Akhirnya rantai No. 40 baik untuk rancangan. 

18) Lp = 4695.45
200

}28.6/)1015{(
875.15

2002
2

1510 2

==−+++ x  

19) CP = ¼ { (46 – (10+15)/2 ) + ( )2
2

1015
86.9
2

2
151046 −−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +−  } 

= 16.73 
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C = 12,73 x 15.875 = 265,58 mm 
Jadi jarak sumbu poros yang baik adalah 265.58 mm 

20)  Sehingga didapatkan output : 
Diameter poros = 20 mm 
Jumlah gigi sprocket = 10 dan 15 mm 
Jarak sumbu Poros = 265.58 mm 
Bahan poros S40C 

Detail Desain 
Pembuatan Alat 
Pembuatan alat ini memerlukan beberapa tahap pengerjaan. Secara umum 

terdapat 2 tahapan pembuatan alat Conveyor Toaster, yaitu prototipe I dan 
prototipe final. Dalam laporan akhir ini, conveyor toaster yang kami rancang telah 
melewati tahap pembuatan prototipe I beserta pengujian performa terkait dengan 
hal – hal yang ingin dicapai pada prototipe I. Terkait dengan prototipe final, akan 
dijelaskan pada laporan kemajuan berikutnya 

Prototipe I 
Prototipe I berfungsi sebagai alat uji coba untuk 

mengetahui kesesuaian dimensi, penggunaan alat, dan 
performa heater dalam upaya mengetahui performa dari 
heater, sehingga didapatkan temperatur yang sesuai 
dengan conveyor toaster 296 – 300 oC. Terlihat hasil 
pembuatan prototipe I adalah sebagai  berikut : 

Gambar Prototipe I 
Proses pengerjaan protipe I dilakukan dengan tahapan pembuatan sebagai 

berikut: 
1. Pembuatan Rangka 

Pembuatan rangka dilakukan dengan membeli 
bahan baku berupa besi siku rak, yang sesuai 
dengan ukuran desain. Setelah menemukan besi 
siku yang cocok maka dilakukan proses 
pemotongan sesuai dengan dimensi yang 
diinginkan. Rangka ini berfungsi sebagai 
dudukan heater, termokopel , motor, rantai 
conveyor dan perangkat elektronik.  

Gambar Rangka 
2. Pembuatan Dudukan Bearing 

Bahan yang digunakan pada dudukan bearing 
ini adalah stainless steel. Proses pembuatan 
dudukan bearing ini dilakukan dengan 
menggunakan mesin CNC (Computer 
Numerical Control) EMCO pada 
Laboratorium Teknologi Manufaktur 
Departemen Teknik Mesin FTUI. Proses pembuatan dilakukan dengan 
menggunakan mesin CNC, memiliki tujuan agar didapatkan hasil produk 
dengan tingkat presisi yang tinggi. Kepresisian menjadi salah satu faktor 
penting dalam pembuatan dudukan bearing ini, dikarenakan fungsi dan 
perannya mencegah terjadinya defleksi pada poros.  
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3. Pemasangan rantai 
Rantai yang digunakan pada conveyor toaster 
prototipe I adalah roller chain short pitch 
attachment. Rantai tipe ini dipilih karena 
memiliki kemudahan dalam hal perakitan 
dengan conveyor. Rantai ini dipasang dengan 
menggunakan dua buah poros yang diikatkan pada dudukan bearing. 
Posisi dari rantai yang sejajar antara rantai bagian kanan dan kiri conveyor 
toaster, merupakan bagian paling penting dalam pemasangan rantai ini.  
 

4. Pemasangan Heater dan Termokopel  
Heater yang digunakan sebanyak dua buah, 
dengan daya heater 300 Watt. Posisi dari 
heater ini, diletakkan pada bagian atas dan 
bawah dari conveyor toaster. Panas yang 
diberikan heater ini diatur dengan 
menggunakan komponen elektronik, yakni 
temperatur controller autonics tipe TZ4S. 
Nilai yang ditunjukkan oleh heater diketahui 
melalui termokopel. 

 
5. Pemasangan Komponen Elektronik 

Komponen elektronik yang digunakan pada pembuatan conveyor toaster 
ini meliputi : 

a. Motor 
Motor yang digunakan merupakan 
dengan putaram maksimal 12 
putaran/ menit. Motor ini memiliki 
dimensi yang cukup kecil, sehingga 
memudahkan dari segi 
penempatannya.. Fungsi dari motor 
ini adalah sebagai penggerak 
conveyor serta memiliki kemampuan untuk dapat bergerak dua 
arah. 

 
b. Voltage Regulator 

Untuk mengoperasikan Conveyor Toaster Multifungsi digunakan 
power supply jenis DC Voltage Regulator yang dilengkapi alat 
ukur voltase dan arus yang dapat diubah nilai tegangan dan arus 
aktualnya. Power supply tersebut menggunakan tegangan input 
sebesar 220 VAC kemudian akan diubah menjadi arus DC dengan 
range tegangan maksimum 30VDC dan arus 2 Ampere.  

 
c. Switch Control  

Switch control digunakan sebagai panel pengendali 
pergerakan conveyor. Switch control membagi 
perintah pergerakan conveyor ke dalam status 
manual ataupun otomatis. Status otomatis berarti  
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laju pergerakan conveyor diatur berdasarkan 
kecepatan putaran yang telah ditetapkan, 
sedangkan manual berarti laju pergerakan 
conveyor diatur menurut keinginan pengguna. 
Hal ini nantinya akan terkait dengan apa yang hendak dipanggang 
oleh pengguna. 

 
d. Sistem Keamanan  

Dalam proses perancangan, keamanan merupakan 
hal yang mutlak diterapkan. Begitu pula halnya 
dengan conveyor toaster yang kami rancang. 
Sistem keamanan yang diterapkan meliputi alarm 
suara maupun lampu. Apabila panas yang 
dihasilkan telah melewati batas toleransi, maka 
secara otomatis alarm akan berbunyi disertai nyala lampu 
emergency.  

Pengujian 
Pengujian yang dilakukan meliputi : 

a. Performa Heater 
Heater yang digunakan telah sesuai dengan rancang bangun. Parameter 
yang digunakan dalam pengukuran performa heater adalah temperatur 
yang dihasilkan. Pengukuran temperatur menggunakan termokopel tipe K. 
Setelah dilakukan pengujian, didapat hasil pengukuran temperatur heater 
maksimum sebesar 400 oC. Hasil ini menunjukkan bahwa performa heater 
sesuai dengan karakterisasi perancangan yang telah ditetapkan. 

b. Performa Motor 
Parameter yang digunakan dalam pengujian performa motor meliputi 
kecepatan putaran, daya yang dikonsumsi dan kemampuan motor untuk 
berputas secara dua arah (bolak – balik). Pada pengukuran kecepatan 
putaran, diperoleh hasil kecepatan maksimum sebesar 12 putaran tiap detik 
dengan daya yang digunaklan sebesar 12 watt DC. Selain itu, dengan 
mengubah kutub positif dan negatif, akan diperoleh arah putaran motor 
yang berbeda. Dengan demikian, motor yang digunakan telah memenuhi 
spesifikasi teknis perancangan. 

c. Performa Komponen elektronik. 
Pengujian yang dilakukan pada komponen elektronik berlandaskan 
parameter dimensi, kemampuan fungsi dan kemudahan pengoperasian. 
Dalam hal parameter dimensi, pembuatan dan pemilihan komponen 
elektronik prototipe I telah memenuhi target perancangan awal dimana 
dimensi yang dibutuhkan tidak melewati batas – batas toleransi yang telah 
ditetapkan di awal. Dalam hal kemampuan fungsi dan kemudahan 
pengoperasian, pemilihan komponen dilakukan berdasarkan target awal 
perancangan menurut batas – batas toleransi yang telah ditetapkan. 
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KESIMPULAN  
Setelah melakukan penelitian dan perancangan conveyor toaster 

multifungsi ini,kami dapat mengambil beberapa kesimpulan  yaitu : 
1. Perancangan merupakan langkah awal yang sangat penting sebelum 

kita membuat sebuah produk agar produk yang dihasilkan sesuai 
dengan perencanaan dan spesifikasi awal.  

2. Target sebuah perancangan adalah untuk menghasilkan suatu 
rancangan alat yang baru, inventif, inovatif, kreatif, dan dapat 
diaplikasikan dalam dunia industri dan masyarakat luas. 

3. Conveyor toaster mekanik adalah alat yang digunakan untuk 
memanggang suatu benda tertentu sehingga hasil yang didapatkan 
sesuai dengan keinginan ataupun selera si pengguna, dengan 
menggunakan prinsip perpindahan kalor. 

4. Hasil dari perancangan conveyor toaster multifunsi  ini adalah sebuah 
rancangan dan analisa perhitungan serta menghasilkan sebuah gambar 
kerja untuk sebuah conveyor toaster mekanik dengan batasan-batasan 
tertentu, sehingga dapat dijadikan referensi untuk penelitian atau tugas 
akhir yang berhubungan atau saran penunjang suatu usaha tertentu 
yang membutuhkan kapasitas tinggi dan waktu relatif cepat terkait 
dengan output yang dihasilkan. 
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ABSTRAK 
Konsep kembali ke alam kini telah  menjadi pilihan masyarakat perkotaan 
sehingga prospek budidaya tanaman obat-obatan memiliki peluang yang baik. 
Medanot (Medical Plant In The Pot) merupakan salah satu alternatif budidaya 
tanaman obat-obatan yang memiliki konsep taman mini dengan berjuta khasiat. 
Tujuan dari produk  ini adalah untuk mempopulerkan penggunaan tanaman obat 
tradisional khas Indonesia dalam kehidupan masyarakat sehari-hari,  
menciptakan taman obat yang indah secara estetika dan juga bermanfaat, dan 
penerapan teknologi taman dalam rumah tangga. Proses pembuatan medanot 
secara garis besar terdiri dari empat tahapan yaitu tahap persiapan bahan dan 
alat, tahap persiapan media tanam,  tahap penanaman, dan tahap pemeliharaan. 
Medanot terdiri dari tiga jenis bentuk yaitu Poka (pot kayu), Poja (pot meja), dan 
Pobu (pot bambu). Produksi dilakukan  dengan pembuatan poja yang berukuran 
0,5 m x 0,5 m x 0,5 m, serta poka dan pobu  dengan ukuran yang bervariasi. Pada 
awalnya biaya produksi medanot yang dikeluarkan tidak dapat ditutupi oleh 
harga jualnya. Oleh karena itu dilakukan pembelian wadah medanot pada 
pengrajin rotan untuk menurunkan biaya produksi. Hal ini menyebabkan produksi 
masal medanot hanya terfokus pada poka dan pobu saja. Sedangkan poja 
diproduksi bila ada pesanan dari konsumen. Medanot sebagai salah satu 
alternatif produk tanaman obat dalam wadah yang memiliki fungsi estetika dan 
kesehatan memiliki prospek yang cerah di masa yang akan datang.    
 
Kata kunci: medanot, tanaman obat  
 
PENDAHULUAN 
 Sejak zaman dahulu nenek moyang kita telah akrab akan dengan 
pengobatan yang berasal dari tumbuhan yang tumbuh disekitar mereka. Berbagai 
macam penyakit ringan maupun berat dapat disembuhkan dengan tanaman obat 
alami seperti untuk demam, diare dan diabetes yang menggunakan Jawer Kotok 
atau asma dan radang hati dengan Pegagan. Kehidupan modern telah menjauhkan 
masyarakat dengan alam sehingga menjadi bumerang bagi masyarakat modern 
yang hidup penuh dengan rutinitas dan tekanan yang tinggi.  Oleh karena itu 
dibutuhan pereda ketegangan disela-sela rutinitas kehidupan masyarakat. Konsep 
kembali ke alam kini telah menjadi pilihan masyarakat perkotaan sehingga 
prospek budidaya tanaman obat-obatan memiliki peluang yang baik. Dengan 
sentuhan estetika tanaman obat-obatan tidak hanya sekedar apotek hidup di 
pekarangan, namun dapat menjadi sumber inspirasi di kala ketegangan selain 
menjadi obat di kala penyakit datang. 
 Fokus permasalahan yang  diangkat adalah trend back to nature yang kini 
sedang melanda masyarakat perkotaan sehingga pilihan pengobatan kembali  
kepada tanaman obat-obatan tradisional. Namun tanaman obat-obatan biasanya  
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tidak terawat dengan baik atau tumbuh liar sehingga secara estetika kurang 
menarik. Hal ini menjadi bahan perhatian karena apabila dengan penataan 
sentuhan seni dan kombinasi tanaman yang tepat maka akan membentuk taman 
obat yang menarik. 
 Pengembangan taman mini obat-obatan dengan berjuta khasiat ini 
memiliki beberapa tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk mempopulerkan 
penggunaan tanaman obat tradisional khas Indonesia dalam kehidupan masyarakat 
sehari-hari. Tujuan yang kedua adalah untuk membentuk taman obat yang indah 
secara estetika dan juga bermanfaat. Dan tujuan yang terkakhir adalah untuk 
penerapan teknologi taman dalam rumah tangga. 
 Melalui pengembangan taman obat mini dengan berjuta khasiat 
diharapkan dapat menjadi sumber pengobatan alami yang mudah, terjangkau, dan 
dapay mempercantik pekarangan rumah. Selain itu, melalui program ini 
mahasiswa dapat mengembangkan seni, kreasi dan penerapan ilmu budidaya 
tanaman. Sehingga membentuk mahasiswa yang peka terhadap masalah sosial, 
berkepribadian mandiri dan memiliki jiwa kewirausahaan. Di samping itu contoh 
keberhasilan program  ini diharapkan dapat menjadi contoh pengembangan  usaha 
mandiri usaha masyarakat, terutama sarjana yang baru menyelesaikan studinya. 
 

METODE PENDEKATAN 

Waktu dan Tempat Pelaksanaan 
PKM Medanot ini dilaksanakan pada bulan April 2005 sampai dengan bulan 

April 2006  di Darmaga, Bogor. 
 
Bahan dan Alat 

Bahan dan alat yang digunakan adalah tanaman obat-obatan, bambu, kayu, 
pupuk  NPK, pupuk kandang sapi, pot plastik, palu, paku, gergaji, zeolit, dan 
plastik. 
 
Metode  Pelaksanaan 

Tahapan  yang dilakukan dalam pembuatan medanot ini, antara lain :  
         Persiapan Bahan dan Alat. Medanot terdiri dari tiga jenis yaitu : Poja (pot 
meja), Poka (pot kayu)dan  Pobu (pot bambu). Pembuatan Poka  membutuhkan 
balok kayu ukuran 20 cm x 40 cm x 2 cm sebanyak 20-30 balok serta kawat. 
Pembuatan Poja menggunakan bahan  yang sama dengan Poka, tetapi jumlah 
balok yang digunakan 50-60 balok.sedangkan untuk pot bambu dibutuhkan 15-20 
batang bambu yang telah di potong sesuai kebutuhan.  

Langkah selanjutnya adalah menghubungkan masing-masing balok sehingga 
membentuk pot berbentuk oval (Poka) dan berbentuk balok seperti meja (Poja). 
Untuk Poka sambungkan balok-balok tersebut dengan menggunakan kawat. 
Sedangkan untuk Poja penyambungan balok-balok menggunakan paku-paku. 
Untuk bagian dalam Poka dan Poja dapat ditaruh pot plastik sebagai wadah  
tanaman karena jika langsung menggunakan kayu dapat terjadi pelapukan, 
terutama jika jenis kayu yang digunakan tidak tahan air. Untuk pobu, batang 
bambu dihubungkan menggunakan kawat membentuk lingkaran.  

Persiapan Media. Persiapan untuk media dan pupuk Poja, pobu, dan Poka 
adalah sekam : tanah : pupuk kandang (1 : 2 : 1), ditambah dengan pupuk NPK. 
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Penanaman Poka, Poja, dan Pobu. Campur tanah, sekam dan pupuk 
kandang dengan perbandingan 2 : 1 : 1. Lalu pot ditanami dengan tanaman obat-
obatan yang sesuai dengan kondisi pot. 

Pemeliharaan.  Pemeliharaan yang dilakukan adalah dengan memangkas 
tanaman dan pemberian pupuk. Penyiraman juga dilakukan sesuai dengan kondisi 
lingkungan dan melakukan penanaman kembali jika diperlukan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Tanaman yang Digunakan 

Terdapat kurang lebih 263 jenis tanaman yang berkhasiat sebagai obat 
Heyne 1987). Namun pada produksi medanot hanya beberapa jenis tanaman saja 
yang digunakan, di antaranya yaitu:  

Jintan putih (Cuminum cyminum).  Penyakit yang dapat diobati ialah sakit 
jantung, haid tidak lancar, jamu putrid, dan sulit tidur 
Lengkuas.  Penyakit yang dapat diobati ialah reumatik, sakit limpa, 
membangkitkan gairah seks, membangkitkan nafsu makan, dan bronkhitis 
Daun Iler.  Penyakit yang dapat diobati ambien, diabetes mellitus, demam 
dan sembelit, sakit perut, dan bisul 
Ciplukan (Physalis minina).  Penyakit yang dapat diobati ialah diabetes 
mellitus, sakit paru-pary, ayan, dan borok.  
Tempuyung (Sonchus arvensis L). Penyakit yang dapat diobati ialah obat 
penurun kolesterol. 
Mahkota Dewa. Penyakit yang dapat diobati ialah kanker, lever, ginjal, 
diabetes, asam urat, darah tinggi, dan jantung ( Harmanto 2006) 

 
Proses Produksi 

Pelaksanaan PKM Medanot dilakukan sejak 29-30 April 2005 dengan tahap 
awal pembelian bahan tanaman, alat-alat berkebun, pupuk, media tanam dan pot,  
penanaman bahan tanaman  dan   pembuatan Poka tahap awal. Tanaman yang 
dibeli berjumlah 17 tanaman yang terdiri dari lima  jenis tanaman yaitu adas, 
pegagan, pecah beling, asaba dan tapak dara.  Alat-alat berkebun dan media tanam 
yang dibeli adalah garpu, sekop, arang sekam, cocopeat, zeolite dan metan.  

Setelah pembelian dilakukan penanaman tanaman yang dilakukan pada pot 
plastik yang akan digunakan untuk wadah bagian dalam dari Poka. Kemudian 
dilakukan pemeliharaan pada tanaman. Hasil yang diperoleh dari pembuatan 
Medanot tahap pertama adalah terserangnya tanaman oleh hama belalang, semut 
dan ulat. Hal ini menjadikan tanaman yang telah dibeli mengalami kematian dan 
tidak dapat digunakan untuk PKM Medanot ini. 

Pembelian bibit tanaman tahap kedua  dilakukan pada tanggal 16 September 
2005. Jumlah bibit tanaman yang dibeli adalah 305 tanaman sebanyak 15 jenis 
tanaman.  Tanaman yang di beli adalah Rhoe discolor sebanyak 30 buah, 
Kembang Coklat sebanyak 20 buah, Bawangan sebanyak 20 buah, Daun Dewa 
sebanyak 20 buah, Cocor Bebek sebanyak 20 buah, Greges  Otot sebanyak 10 
buah, Arachnis sebanyak 40 buah, Temu Putih sebanyak 15 buah, Mindi sebanyak 
15 buah, Vanili sebanyak 15 buah, Tapak Dara sebanyak 20 buah, Cakar Ayam 
sebanyak 10 buah, Zodia sebanyak 20 buah, Mimba sebanyak 15 buah, Lidah 
Mertua sebanyak 10 buah dan Pegagan sebanyak 40 buah.     
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Pembuatan Poka, Poja dan Pobu sebagai wadah dari produk medanot ini 
dilakukan pada bulan September-Oktober  2005. Produksi di awali dengan 
pembuatan Poja (pot meja) berukuran 0,5 m x 0,5 m x 0,5 m, yang ditanami 
dengan jenis tanaman Greges Otot, Zodia, Rhoe discolor dan Arachnis.  Produksi 
tahap selanjutnya dilakukan  dengan pembuatan  Poka sebanyak tiga unit, Poja 
ukuran besar sebanyak dua unit dan Pobu sebanyak tiga unit.  Biaya produksi 
yang dikeluarkan ternyata  tidak dapat ditutupi oleh harga jualnya, sehingga 
produksi secara masal dilakukan hanya pada Poka dan pobu sedangkan produksi 
untuk Poja hanya dilakukan bila ada pesanan dari konsumen.        
 
Optimalisasi Proses 

Pada perencanaan awal, produksi dilakukan pada bulan Mei sampai 
November 2005. Namun jadwal yang semula direncanakan mengalami perubahan 
dikarenakan adanya keterlambatan turunnya dana dari DIKTI. Selain itu karena 
terjadinya perubahan anggota karena beberapa anggota telah lulus dan kendala 
untuk berkumpul yang disebabkan kesibukan masing-masing anggota yang 
sedang menjalani skripsi maka waktu efektif produksi berubah dari rencana awal 
menjadi   bulan September sampai bulan Oktober 2005. 

Kendala yang dihadapi pada awal produksi yaitu pada pada bahan tanaman 
yang terserang hama, dan juga pembuatan wadah Medanot berupa Poka, Poja, 
dan Pobu yang cukup sulit dan memakan  biaya yang cukup besar. Keterbatasan 
lainnya adalah tempat produksi yang terpencar-pencar  dalam pembuatan Poka, 
Poja maupun Pobu. Hal ini disebabkan perbedaan bahan baku yang digunakan  
sehingga memunculkan kendala lain yang berupa masalah transportasi pada saat 
pengangkutan hasil produk Medanot karena beberapa diantara produk kami cukup 
besar dan berat sehingga dibutuhkan alat transportasi berupa mobil bak.  
Mengingat adanya  keterbatasan tersebut maka pada produksi selanjutnya tim 
kami memutuskan untuk membuat Medanot dalam ukuran wadah yang lebih 
kecil, sehingga konsentrasi produk kami lebih cenderung pada produk Poka dan 
Pobu. Bahan wadah tersebut berasal dari keranjang rotan yang telah kami beli jadi 
dari pedagang di Cikini. Hal ini dapat menekan biaya produksi yang sebelumnya 
berkisar antara 40-100 ribu rupiah  hingga hanya 20-25 ribu rupiah.  Tempat 
produksi pembuatan Poka ini pun berkonsentrasi pada rumah kost salah seorang 
anggota kami yang berada di Babakan Raya IV, sehingga produksi Poka dapat 
berlangsung secara berkelanjutan dan mudah di pantau. 
 
Keunggulan Produk 

Medanot merupakan produk tanaman obat dalam wadah yang memiliki 
fungsi estetika dan kesehatan. Produk medanot ini dapat menjadi hiasan di dalam 
maupun luar rumah. Produk medanot  yang telah diproduksi memiliki beberapa 
jenis wadah yaitu jenis Poka (Pot Kayu), Poja (Pot Meja), dan Pobu  jenis-jenis 
wadah ini memiliki fungsi maupun ukuran yang saling berbeda. Untuk jenis Poka 
ukurannya sekitar 30 cm dan terbuat dari rotan dan kayu, produk ini dapat 
menjadi hiasan di dalam atau di luar rumah. Poja memiliki ukuran kurang lebih 
50 cm dan terbuat dari bambu dan kayu, produk ini dapat menjadi hiasan pada 
teras maupun pekarangan rumah. Sedangkan Pobu berbentuk silindris dengan 
diameter 20-30 cm, produk ini dapat dijadikan hiasan teras ataupun pekarangan 
rumah. 
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Manajemen Usaha 

Struktur manajemen dibuat guna membantu terlaksananya kelancaran 
dalam kegiatan. Manajemen struktur usaha kegiatan usaha Medanot disajikan 
pada Bagan 1. 

 
 

 
Bagan 1. Stuktur Manajemen Usaha. 

 
Setiap komponen dalam struktur manajemen ini saling bekerja sama dan 

saling terkait satu sama lain. Pemimpin usaha bertanggung jawab atas seluruh 
rangkaian kegiatan usaha dari mulai persiapan produksi hingga pemasaran 
produk, membagi personil dan menetapkan tugas dari masing-masing konsumen 
serta mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan usaha. Penanggung jawab produksi 
bertanggung jawab dalam keseluruhan tahap produksi. Penanggung jawab bahan 
baku bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan dalam mengadakan alat-alat 
dan bahan baku yang menunjang proses produksi. Penanggung jawab pemasaran 
bertanggung jawab terhadap proses pemasaran produk. Pengembangan potensi 
diri dalam kegiatan ini sangat jelas terlihat. Beban yang diberikan menjadi pemicu 
setiap personil untuk memberikan usaha yang terbaik. 

Pembagian tugas dan tanggung jawab didasarkan atas kesediaan masing-
masing personil dan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh setiap 
personil. Hal ini menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam usaha medanot. 
Keterpaksaan akan menghambat kelancaran dan keefektifan dalam melaksanakan 
kegiatan dan berorganisasi. 

Pelaksanaan program PKM kewirausahaan medanot ini diawali dengan 
pembagian tanggung jawab bagi tiap personil. Setiap personil dalam tim memiliki 
keinginan besar untuk terus berusaha mengembangkan usaha. Hal tersebut 
tentunya tidak mudah untuk dicapai. Kemampuan setiap personil dan tekad yang 
kuat menjadi faktor penentu kelancaran usaha produk medanot. 
 
Manajemen Pemasaran 

Strategi Pengembangan Produk. Strategi pengembangan produk dalam 
kegiatan usaha medanot  adalah dengan melakukan diversifikasi jenis tanaman 
dan jenis wadah yang akan dijual. Tim PKM melakukan penjualan beberapa 
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Ika Sri K. 
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Rakhma M. S. 

Pimpinan Usaha 
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macam variasi produk medanot diantaranya adalah Poka, Poja dan Pobu. Hal ini 
dilakukan untuk menjangkau berbagai kalangan masyarakat yang memiliki 
ketertarikan dengan tanaman obat yang juga berfungsi estetis.  

Strategi Promosi.  Promosi yang baik merupakan awal dari penjualan yang 
sukses. Untuk itu langkah awal yang dilakukan adalah dengan menawarkan 
produk tanaman hias obat-obatan yang  bermanfaat karena khasiat dan 
keindahannya.   

Medanot merupakan suatu produk tanaman hias obat-obatan dalam pot yang  
belum diketahui secara umum oleh masyarakat. Maka diperlukan promosi-
promosi untuk membentuk opini publik mengenai produk yang diluncurkan. 

Promosi dilakukan untuk memberikan informasi-informasi penting 
mengenai medanot. Pemberian informasi mengenai medanot dilakukan baik 
secara langsung maupun tidak langsung. Pemberian informasi secara langsung 
dilakukan oleh para personil tim ketika melakukan direct selling, sedangkan 
secara tidak langsung dilakukan dengan menggunakan leaflet, pamflet dan brosur. 
Langkah yang dikerjakan pada awal kegiatan promosi yaitu dengan menyebarkan 
pamflet dan brosur yang berisi informasi tentang produk medanot. Pada pamflet 
dan leaflet juga dicantumkan keunggulan dari produk medanot.  

Pamflet disebar di tempat-tempat strategis di sekitar kampus. Selain pamflet 
yang ditempel di mading-mading yang ada di Kampus IPB Darmaga, usaha untuk 
mempromosikan produk adalah dengan membagikan brosur dan leaflet kepada 
mahasiswa. Leaflet ini berisi informasi yang sama dengan informasi yang terdapat 
pada pamflet. Hal ini dilakukan untuk memberikan waktu yang cukup kepada 
konsumen untuk membaca informasi yang ingin disampaikan mengingat tidak 
semua orang terbiasa membaca pengumuman yang ditempel pada papan 
pengumuman. 

Promosi secara langsung dianggap cukup efektif karena adanya interaksi 
langsung antara konsumen dan produsen. Promosi ini dilakukan pada saat menjual 
produk dan pada saat membagikan leaflet dan brosur. Hal ini dilakukan karena 
tidak semua orang mengetahui produk ini dan juga fungsi maupun kegunaannya. 

Strategi Harga. Dari keseluruhan proses produksi, terdapat beberapa variasi 
dalam bentuk penyajian medanot dan tentunya dengan harga yang berbeda.  Pada 
penjualan pertama kisaran harga Poja kami produksi adalah sekitar 85.000 rupiah. 
Hal ini kurang mendapat respon dari pasar karena relatif cukup mahal 
dibandingkan produk tanaman lain. Maka pada produksi kedua dan ketiga, kami 
memproduksi medanot yang memiliki keragaman jenis dan juga harganya. 
Terdapat Poka yang harganya berkisar 35.000-40.000 rupiah per buah dan juga  
Pobu yang harganya sekitar 15.000-25.000 rupiah. Kisaran harga yang bervariatif 
ini juga tergantung dari segmen pasar yang di tuju. Untuk pasaran mahasiswa tim 
PKM kami berkonsentrasi untuk lebih memperbanyak produksi Poka yang 
memiliki harga yang ekonomis dan variasi tanaman yang menarik. 

Strategi Tempat. Pemasaran dilakukan baik secara reguler maupun 
insidental dengan metode direct selling atau menjual produk secara langsung 
kepada konsumen. Pemasaran secara reguler dilaksanakan di beberapa tempat 
meliputi: 

a. Koridor Fakultas Pertanian  
Pemasaran dilakukan di koridor Faperta, dengan alasan koridor Faperta 
merupakan akses utama ke semua fakultas. Ini merupakan suatu peluang yang 
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baik dalam proses pemasaran sehingga proses penjualan dan proses 
pensosialisasian dapat berjalan lancar. Pemasaran dilakukan secara langsung oleh 
personil tim PKMK medanot.  

b. Perumahan di Bogor  
Pemasaran medanot yang juga dilakukan di perumahan di Bogor dan Jakarta 
dikarenakan produk ini merupakan produk yang memiliki fungsi estetis untuk 
mempercantik pekarangan rumah dan juga berfungsi untuk obat-obatan alami.  
Alasan menempatkan perumahan sebagai sasaran penjualan adalah karena fungsi 
medanot yang dapat menjadi tanaman obat keluarga selain menjadi tanaman hias.  
  
Analisis Finansial 

Biaya produksi yang dikeluarkan untuk menutupi biaya bahan baku 
pembuatan produk mencapai Rp 1.953.000. Dalam tiga bulan ini pula biaya tetap 
yang telah dikeluarkan mencapai Rp. 210.000. Biaya tetap ini meliputi biaya 
transportasi, peralatan pertanian dan biaya tak terduga. Dari perhitungan BEP 
diperoleh hasil bahwa untuk jenis poka, BEP baru dapat diperoleh pada harga 
penjualan Rp 29.000 dengan volume penjualan sebesar 17 buah, sedangkan untuk 
poja sedang BEP dapat diperoleh bila volume penjualan sebanyak 8 buah dengan 
harga Rp 55. 000, untuk poja besar, BEP diperoleh bila volume penjualan 
sebanyak 6 buah dengan harga Rp 79.000 sedangkan untuk pobu BEP diperoleh 
bila volume penjualan sebanyak 15 buah dengan harga Rp. 20.000.   
 
KESIMPULAN 
  Medanot sebagai produk tanaman obat-obatan yang juga berfungsi estetis 
memiliki prospek yang baik di masa yang akan datang. Dengan produksi yang 
berkelanjutan medanot ini akan mampu meraih keuntungan dan meningkatkan 
pemahaman masyarakat akan obatan-obatan tradisional yang dapat dibudidayakan 
secara mudah dan tetap terlihat indah. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Heyne, K. 1987. Tumbuhan Berguna Indonesia. Jakarta: Badan Litbang 

Kehutanan. 
Harmanto, N. 2006. Mahkota Dewa di mancanegara. 

http://www.mahkotadewa.com. 19 April 2006. 
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GADUNG SEBAGAI OBAT PEMBASMI HAMA  
PADA TANAMAN PADI  

  
Yuli S Fajar, Sandy Olivia, Dede Rostamah, Hani SZ Susani, Indra Retnowati  

PS Teknik Pertanian, Fak. Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Bogor  
  

ABSTRAK 
Melihat sangat pentingnya kebutuhan pestisida oleh petani dan dengan 
permintaan tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan akan pestisida yang 
berkualitas dan mudah dijangkau maka kelompok kami melakukan terobosan 
dengan melihat fenomena tersebut. Dan kita mengambil gadung sebagai bahan 
utamanya karena dari gadung dapat dibuat pestisida organik yang aman bagi 
manusia. Tanaman Gadung (Discorea hispidadennst) merupakan perdu memanjat 
yang tingginya antara 5 – 10 meter. Batangnya bulat, berbulu serta berduri yang 
tersebar pada batang dan daun. Daunnya adalah daun majemuk yang terdiri dari 
tiga helai atau lebih, berbentuk jantung dan berurat seperti jala. Bunga tumbuhan 
ini terletak pada ketiak daun, tersusun dalam bulir dan berbulu. Pada pangkal 
batang tumbuhan Gadung terdapat umbi yang besar dan kaku yang terletak 
didalam tanah . Kulit umbi berwarna gading atau cokelat muda dan daging 
umbinya berwarna kuning atau putih gading. Perbanyakan tumbuhan ini dengan 
menggunakan umbinya. Kandungan kimia pada tumbuhan gadung ini yaitu 
dioscorine (racun), saponin, amilim, CaC

2
O

4
, antidotum, besi, kalsium, lemak, 

garam, fosfat, protein dan vitamin B1. Dan bagian yang dimanfaatkan sebagai 
pestisida alami adalah bagian umbinya. Tujuan dari program ini adalah 
mengembangkan jiwa kreatifitas dan kewirausahaan mahasiswa, meningkatkan 
minat masyarakat terhadap produk alami organik, memperkenalkan produk baru 
dan mungkin akan mengurangi pengangguran.Metodologi yang dilakukan adalah 
menganalisa pasar, melihat aspek usaha, menganalisa aspek teknologis produk, 
serta menganalisis strategi pemasaran produk dan manajemen organisasi.Hasil 
program PKMK ini adalah pestisida organik yang terbuat dari ekstraksi gadung 
dan dapat diterima oleh masyarakat serta mampu bersaing dengan pestisida 
lainnya. Dari hasil yang didapatkan kesimpulan bahwa masyarakat dapat 
menerima pestisida alami ekstraksi gadung dan itu telah ada di berbagai daerah 
seperti terkutip dalam Lampung pos 2 Maret 2005 disamping itu dari pihak dinas 
pertanian dan kehutanan juga sudah merekomendasikan. Hal ini ditunjukkan 
dengan adanya survei pada masyarakat di daerah Purwakarta Jawa Barat 
kebanyakan petani disana telah menggunakan gadung sebagai pestisida alami.  
  
Kata kunci : gadung, Discorea hispidadenns,  pestisida organik,   
  
  
PENDAHULUAN  

Pemanfaatan tumbuhan disekitar kita yang belum banyak dikenal orang 
seperti Gadung kini mulai banyak dibudidayakan. Diantaranya adalah 
dimanfaatkan sebagai camilan. Akan tetapi karena tanaman ini mengandung toxic, 
proses pembuatan gadung untuk camilan cukup merepotkan karena memerlukan 
waktu yang cukup lama agar racunnya keluar dan dapat dimakan dengan aman. 
Racun dalam gadung yang disebut dioscorine merupakan racun penyebab kejang. 
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Ternyata racun yang terdapat pada gadung itulah dapat dimanfaatkan oleh para 
petani sebagai pengganti pestisida sintesis.   

Tanaman Gadung (Discorea hispidadennst) merupakan perdu memanjat 
yang tingginya antara 5 – 10 meter. Batangnya bulat, berbulu serta berduri yang 
tersebar pada batang dan daun. Daunnya adalah daun majemuk yang terdiri dari 
tiga helai atau lebih, berbentuk jantung dan berurat seperti jala. Bunga tumbuhan 
ini terletak pada ketiak daun, tersusun dalam bulir dan berbulu. Pada pangkal 
batang tumbuhan Gadung terdapat umbi yang besar dan kaku yang terletak 
didalam tanah . Kulit umbi berwarna gading atau cokelat muda dan daging 
umbinya berwarna kuning atau putih gading. Perbanyakan tumbuhan ini dengan 
menggunakan umbinya. Kandungan kimia pada tumbuhan gadung ini yaitu 
dioscorine (racun), saponin, amilim, CaC

2
O

4
, antidotum, besi, kalsium, lemak, 

garam, fosfat, protein dan vitamin B1. Dan bagian yang dimanfaatkan sebagai 
pestisida alami adalah bagian umbinya.  

Berdasarkan pengalaman dari salah satu anggota tim ini. Yaitu, 
memanfaatkan umbi gadung yang diambil sarinya dan disemprotkan pada 
tanaman padi, ternyata terbukti dapat membasmi hama walang sangit. Maka kami 
mencoba mengambil peluang usaha dari pemanfaatan umbi gadung sebagai 
pestisida alami tersebut.   
  
  
METODE PENDEKATAN   
Waktu Dan Tempat Produksi   

Kegiatan ini dilakukan selama selang waktu 4 bulan dari bulan Februari 
2006 sampai dengan Mei 2006 dan lokasi PKM kewirausahaan “ Gadung sebagai 
Obat Pembasmi Hama Pada Tanaman Padi “ adalah disalah satu rumah kost 
anggota kelompok ini, yaitu di Gg. Cangkir no. 31-C, Babakan Tengah, Darmaga 
– Bogor 16680.   
  
Bahan dan alat yang digunakan adalah :  

Peralatan yang digunakan untuk membuat obat pembasmi hama pada 
tanaman padi ini sangat sederhana dan masih dilakukan secara manual.  
Peralatan yang digunakan diantaranya :  

 1. Parutan / blender  
 2. Saringan   
 3. Pisau  
 4. Ember plastik  
 5. Gelas ukur  
 6. Sarung tangan  
 7. Botol kemasan  

 
 
 
Proses Produksi  

Langkah-langkah pembuatan pestisida dari gadung, yaitu sediakan gadung 
terlebih dahulu. Untuk 1 kg gadung dapat menghasilkan 600 ml cairan pestisida 
yang telah dicampur dengan serbuk kayu manis. Tujuan dicampur dengan kayu 
manis selain sebagai campuran (kayu manis juga dapat digunakan sebagai 
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pestisida organik) juga sebagai pengawet alami. Mulanya, gadung tersebut 
dikupas kulitnya, lalu dibersihkan/dicuci. Setelah dicuci bersih, gadung tersebut 
diparut atau bisa juga dihaluskan dengan blender untuk meringankan tenaga dan 
waktu. Selanjutnya, hasil parutan gadung tadi dicampurkan dengan 700 ml air 
bersih untuk diambil sarinya. Caranya sama seperti ketika kita ingin membuat 
santan kelapa. Setelah diambil sarinya, tambahkan dengan kayu manis yang sudah 
dibubukkan/dihancurkan lalu aduk hingga tercampur rata. Hasil campuran tadi 
sudah dapat digunakan sebagai pestisida. Selanjutnya tinggal dilakukan 
pengemasan, dimana pestisida cair yang dibuat ini akan dijual dalam kemasan 
botol ukuran 250 ml.Untuk produksi dalam skala besar lebih dari 20 kg Gadung, 
yang dalam hal ini total yang akan kita produksi untuk PKM ini adalah 500 Kg 
Gadung. Maka, dalam prosesnya kami akan menggunakan mesin pengupas kulit 
gadung dan mesin pemarut. Namun, pada penggunaanya, pestisida cair tadi harus 
dicampur lagi dengan air sebelum disemprotkan pada hama tanaman padi. Jumlah 
air yang dicampurkan tergantung pada luas area lahan / sawah yang akan 
disemprotkan pestisida tersebut.  Diagram alir proses produksi diperlihatkan pada 
Gambar 1. 

 
Rencana Pemasaran  
 Hasil produksi usaha kami yang berupa pestisida cair untuk hama padi 
yang terbuat dari gadung ini rencananya akan dipasarkan ke beberapa daerah 
dahulu, seperti Sukabumi, Bogor, Bandung, Garut, Jepara, pati, dan Kendal. 
Sebelumnya kami akan promosikan terlebih dahulu ke daerah-daerah tersebut 
pada saat libur Hari Raya Idul Fitri. Sistem pembelian produk ini dilakukan 
pembayaran secara tunai karena mengingat harga produk yang sangat terjangkau 
oleh para petani yaitu Rp 8500 per botolnya.  
  
HASIL PROGRAM DAN PEMBAHASAN  

Hasil Program  
 Sesuai dengan keluaran yang diharapkan, maka hasil program PKMK ini 
berupa pestisida alami organik yang terbuat dari ekstraksi gadung dengan 
teknologi sederhana untuk menghasilkan pestisida organik yang mempunyai 
kualitas dan mudah dijangkau oleh petani dan hasilnya aman bagi manusia.  
  
Pembahasan  
 Proses pengambilan sari racun dari gadung yang disebut Discorine 
memerlukan beberapa tahap yaitu pertama-tama gadung harus dikupas setelah itu 
harus dicuci dan diparut untuk kemudian diambil sarinya. Setelah dapat sarinya 
yang seperti santan maka gadung yang encer tersebut harus dicampur kayu manis 
terlebih dahulu sebelum dimasukkan kedalam botol, tujuannya adalah untuk 
menghilangkan bau tidak enak pada gadung dan sekaligus sebagai pengawet. 
Sehinggga pada saat produksi berlangsung kami sebagi pelaku produksi 
mengalami efek dari racun gadung tersebut yaitu gatal – gatal dan tangan menjadi 
kemerahan, disamping itu pula baunya yang kurang menyenangkan.   
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Gambar 1 Diagram alir proses produksi pembuatan pembasmi hama dari Gadung 
 

Setelah segala sesuatu yang berhubungan dengan produksi telah kami 
persiapkan, akhirnya kami memproduksi gadung sebagai pestisida. Dalam 
pelaksanaannya kami menemukan banyak kendala dalam penyediaan bahan baku. 
Gadung yang digunakan untuk produksi harus didatangkan dari luar kota karena 
kita belum mempunyai pasokan di daerah Bogor yang dapat mensuplai gadung. 
Oleh karena itu masalah bahan baku menjadi kendala pertama bagi kelompok 
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kami karena kalau gadung harus didatangkan dari luar harus menambah biaya 
kirim.   

Kendala yang kedua adalah masalah pemasaran. Kami mengalami 
kesulitan dalam memasarkan produk kami karena kalau dalam lingkungan 
kampus sangat tidak tapat umtuk memasarkan produk kami. Kendala yang kami 
hadapi adalah masalah waktu. Mungkin kami belum mempunyai waktu yang tepat 
untuk memasarkan produk kami karena saat ini kami sangat disibukkan oleh 
jadwal kuliah dan praktikum yang sangat melelahkan. Sebenarnya pada awal kami 
mengusulkan kami memilih waktu untuk memasarkan produk kami ke daerah-
daerah adalah pada waktu liburan, dan sebenarnya pula kami telah menangkap 
respon yang positip oleh masayarakat khususnya di daerah Purwakarta karena dari 
situ pula kami mengembangkan ide kami dan hal itu di timpali oleh berbagai 
sumber untuk mengembangkan gadung sebagai pestisida yang aman bagi 
manusia.  

Selain itu, untuk memperluas pasar dan memperkenalkan produk kami, 
kami ikut acara PKM Ekspo yang diadakan oleh HIMATETA (Himpunan 
Mahasiswa Teknik Pertanian) IPB. Dengan adanya kegiatan ini, produk kami 
dapat dikenal oleh mahasiswa IPB dan umum. Bahkan dengan adanya acara ini 
produk kami dijadikan sebagai tugas yang dipresentasikan dalam “pengembangan 
bisnis produk pertanian” yang dilakukan oleh mahasiswa agribisnis Faperta IPB. 
Dan dengan acara ini pula produk kami dikenal oleh salah seorang bapak dari 
BNN dan dia mencoba untuk membantu kami agar dapat mengikuti program 
pameran yang sering diadakan ditempatnya bekerja.  
  
KESIMPULAN  

Dari hasil yang didapatkan kesimpulan bahwa masyarakat sebagian dapat 
menerima gadung sebagai pestisida alami organik dan sebagian ada yang belum 
mengatahuinya. Akan tetapi kalau kita melihat perkrmbangan pertanian ke depan 
keberadaan pestisida sangat dibutuhkan oleh petani dan salah satunya adalah yang 
alami organik. Meskipun produk kami belum ada yang terjual saya tetap optimis 
kalau produk kami akan banyak diminati oleh petani karena memang kebutuhan 
mendasar dari petani itu sendiri. Kami hanya belum menemukan waktu yang tepat 
untuk memasarkannya.  
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BOOK WITH NATURAL COVER 
 

Hariatun K Saptasari, Rini Susilowati, Ervian Anas, HP Jurnalita, HA Saputro 
PS Teknik Pertanian, Fak. Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Bogor 

 
ABSTRAK.  
Dengan kemajuan teknologi pada saat ini, kebutuhan manusia akan barang dan 
jasa yang serba praktis telah terpenuhi. Akan tetapi suatu saat manusia akan 
mencapai titik jenuh terhadap produk-produk yang hanya bersifat praktis tanpa 
mengandung nilai seni tersebut. Akibatnya lambat laun mereka akan kembali 
memanfaatkan produk-produk dari alam karena berkesan alami, tradisional, 
unik, dan bernilai seni tinggi. Book with natural cover adalah suatu produk baru 
yang memanfaatkan daun-daun kering, bunga kering, kertas bekas, serta benda-
benda lain yang berasal dari alam ataupun benda sisa yang sudah tidak 
digunakan lagi dan mempunyai sesuatu yang unik, artistik. Produk ini tidak 
hanya mudah dibuat, tapi juga  dapat meningkatkan pendapatan karena dengan 
bahan yang diperoleh dari alam dan memanfaatkan barang bekas yang  mudah 
didapat maka keuntungan yang diperoleh dari hasil berwirausaha ini sangatlah 
bagus dan menjanjikan. Tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan nilai 
ekonomi dari bahan-bahan alami dan limbah atau sampah yang sudah tidak 
terpakai lagi, seperti : bijian kering, daun kering, kertas bekas. Bahan baku 
“Book With Natural Cover“ ini terdiri dari bahan-bahan alami maupun non-
alami yaitu biji-bijian kering, sampul plastik, penjilid buku (spiral), dan 
sebagainya. Bahan-bahan tersebut dapat diperoleh dengan cara membeli maupun 
mencari/mengumpulkan dari lingkungan sekitar. Hasil yang diperoleh dari 
kegiatan ini berupa buku dengan sampul dihiasi biji-bijian, bunga kering, daun 
kering dan bahan alami lain. Buku ini dapat digunakan sebagai diary, agenda, 
maupun catatan kuliah. Selain itu buku ini dapat digunakan sebagai souvenir. 
Oleh karena itu kegiatan ini baik untuk dilaksanakan karena dapat memanfaatkan 
sampah organik maupun anorganik yang sudah tidak terpakai dan dapat 
meningkatkan nilai benda tersebut sehingga produk ini banyak diminati 
konsumen. Selain itu kegiatan ini dapat juga dikatakan kegiatan pemanfaatan 
limbah padat. 
 
Kata kunci : cover, natural, buku 

 
PENDAHULUAN 

Pada saat ini manusia membutuhkan sesuatu yang praktis mulai dari 
kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Dengan kemajuan teknologi pada saat ini, 
kebutuhan manusia akan barang dan jasa yang serba praktis telah terpenuhi. Akan 
tetapi suatu saat manusia akan mencapai titik jenuh terhadap produk-produk yang 
hanya bersifat praktis tanpa mengandung nilai seni tersebut. Akibatnya lambat 
laun mereka akan kembali memanfaatkan produk-produk dari alam karena 
berkesan alami, tradisional, unik, dan bernilai seni tinggi. Oleh karena itulah 
dibuatlah suatu inovasi tentang pembuatan produk yang alami dengan bahan baku 
yang diambil langsung dari alam. 

Book with natural cover adalah suatu produk baru yang memanfaatkan 
daun-daun kering, bunga kering, kertas bekas, serta benda-benda lain yang berasal 
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dari alam ataupun benda sisa yang sudah tidak digunakan lagi dan mempunyai 
sesuatu yang unik, artistik. Produk ini tidak hanya mudah dibuat , tapi juga  dapat 
meningkatkan pendapatan karena dengan bahan yang diperoleh dari alam dan 
memanfaatkan barang bekas yang  mudah didapat maka keuntungan yang 
diperoleh dari hasil berwirausaha ini sangatlah bagus dan menjanjikan. 

Book with natural cover ini merupakan inovasi baru dalam menampilkan 
buku tulis dalam bentuk yang apik dan menarik. Dengan sentuhan seni dan 
ketrampilan, barang yang awalnya sudah tidak terpakai dapat disulap menjadi  
sebuah buku yang bercover menarik, artistik, dan unik. 

Dengan adanya PKM kewirausahaan ini diharapkan dapat meningkatkan 
produksi dan nilai ekonomi dari bahan-bahan alami maupun barang bekas melalui 
produk BOOK WITH NATURAL COVER, sehinggga pada akhirnya akan dapat 
mengembangkan bakat dan kreatifitas serta menumbuhkan jiwa berwirausaha 
pada diri pelaksana pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. 

Rumusan masalah kegiatan ini adalah masih banyaknya sumberdaya alam 
yang belum dimanfaatkan, monotonnya produk-produk modern, dan mahalnya 
produk-produk sejenis yang ada di pasaran. 

Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan nilai 
ekonomi dari bahan-bahan alami dan limbah atau sampah yang sudah tidak 
terpakai lagi, seperti: bijian kering, daun kering, kertas bekas, dan sebagainya. 

Manfaat kegiatan ini untuk waktu yang akan datang antara lain 
menumbuhkan jiwa kreativitas dan kewirausahaan bagi mahasiswa pelaksana 
dalam mendesain cover sebuah buku. Tersedianya produk berupa buku dengan 
penampilan unik, menarik, dan natural. Selain itu turut serta meningkatkan 
kepedulian masyarakat terhadap lingkungan terutama dalam penanganan limbah 
produksi. 

 
METODE PENDEKATAN 

Kegiatan ini dilakukan selama selang waktu 4 bulan dari bulan Februari 
2006 sampai dengan Mei 2006 dan tempat pelaksanaan Di wisma salah satu 
pelaksana kegiatan yaitu di Wisma Mobster Jl. Balio Gg. Bali 4 no 14 RT/RW 
01/09, Darmaga, Bogor, Jawa Barat 16680. 

 Bahan dan alat yang digunakan adalah : 
- Penjilid buku (spiral )    
- Gunting      
- Cutter      
- Lem      
- Pelubang kertas     
- Kertas karton 
- Biji-bijian kering    
- Kertas isi ( loos leaf, HVS ) 
- Daun-daun kering 
- Kayu/ranting-ranting pohon 
- Kertas bekas (kertas semen) 
- Sampul plastik 
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Tabel 1. Jadwal pelaksanaan kegiatan 
 

Februari  Maret April  Mei  
2006 2006 2006 2006 

  

I 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
  
1.Pembelian    
bahan baku 

x                               

2.Design       
Produk 

x               x               

3.Produksi   x x x x x x x x x x x x x x x 

4.Pemasaran         x x x x x x x x x x x x 

5.Penarikan 
Hasil 
Penjualan 

              x       x       x 

 
 

Metode  pelaksanaan kegiatan/program 

1. Penyediaan bahan baku. 
Bahan baku “ Book With Natural Cover “ ini terdiri dari bahan-bahan 

alami maupun non-alami yaitu biji-bijian kering, sampul plastik, penjilid buku 
(spiral), dan sebagainya. Bahan-bahan tersebut dapat diperoleh dengan cara 
membeli maupun mencari/mengumpulkan dari lingkungan sekitar kita. 

 
2. Proses Produksi 

• Siapkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat buku dan 
covernya seperti : kertas loos leaf, kawat/kabel, kertas karton, sampul 
coklat/kertas bekas pembungkus semen, serta bahan ynag akan digunakan 
sebagai hiasan. 

• Pembuatan sampul: 
1. Potong kertas karton 2 lembar sesuai dengan ukuran kertas yang akan 

digunakan untuk isi buku. 
2. Sampul dengan kertas coklat (gunakan lem). 
3. Hiasi sampul dengan biji-bijian kering, daun kering, tali dari pelepah 

pisang, dan sebagainya. 
4. Kemudian sampul dengan plastik agar terlihat rapi dan bersih. 
5. Lubangi cover buku pada bagian tepi dengan pelubang kertas sesuai 

dengan lubang pada kertas loos leaf. 
• Susun sampul dan isinya dengan menggunakan kawat spiral. 
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3. Kegiatan Pemasaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Diagram alir proses produksi 
 
Metode pemasaran yang dilakukan antara lain pemasaran ke toko buku, 

toko pernak-pernik, atau door to door dan bazar seperti expo PKM. Selain itu 
dilakukan penjualan dengan sistem pemesanan sesuai selera konsumen. 
Pengaturan keuangan dilakukan dengan pembayaran tunai yaitu untuk pembelian 
bahan-bahan produksi dengan metode penarikan uang hasil penjualan dari agen 
per bulan. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Program kreativitas ini telah berjalan selama kurang lebih 4 bulan (sejak 
bulan Febuari sampai akhir Mei). Selama periode tersebut telah dihasilkan 
keluaran berupa buku dengan cover yang terbuat dari bahan-bahan alami dengan 
berbagai macam design yang menarik. Komoditas komersial yang dihasilkan 
adalah sebagai berikut: buku tulis, agenda, diary, dan produk-produk lain dengan 
cover yang dihias dengan bahan-bahan alami seperti biji-biji kering, daun kering, 
bunga kering, dan sebagainya. Untuk pengadaan bahan baku, diambil dari bahan-
bahan bekas (kertas semen, karton, dedaunan, biji-bijian, dan berbagai macam 
bahan yang tidak terpakai lainnya). Lokasi pelaksanaan mengalami perubahan 

Bahan Baku 

Pemotongan kertas duplek 

Pemasangan sampul kertas 

Penempelan pernak-pernik 

Pemasangan Sampul Plastik 

Pelubangan cover 

Penjilidan 

Selesai 

Melapisi pernak-pernik 
dengan vernis 
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tempat dikarenakan lokasi yang telah direncanakan yaitu di daerah Balebak, 
Darmaga, Bogor kurang efektif digunakan. Hal ini disebabkan karena letaknya 
kurang strategis. 

Diawal kegiatan produksi ada beberapa kendala, khususnya dalam hal 
SDM (Sumber Daya Manusia), serta strategi pemasaran yang efektif. Namun 
semua kendala tersebut dapat segera diatasi. Dalam hal pemasaran kita telah 
bekerja sama dengan toko-toko disekitar lingkungan kampus serta mengikuti 
bazar di berbagai tempat. Adapun rencana pemasaran ke depan kami akan 
mencoba memasarkan produk tersebut ke berbagai objek-objek wisata di daerah 
Bogor dan sekitarnya. Dalam hal pengadaan bahan baku, mengalami kesulitan 
dalam pencarian langsung dari daerah sekitar maka solusi dari masalah ini bahan 
baku (biji-bijian) di beli dari luar kota Bogor, akan tetapi hal ini memperlambat 
proses produksi. Selain keterlambatan pengadaan bahan baku, proses produksi 
juga diperlambat oleh minimnya waktu yang dimiliki pelaksana dikarenakan 
kesibukan kuliah yang cukup padat sehingga alokasi waktu yang digunakan untuk 
program ini hanya 2 hari dalam seminggu yaitu hari Sabtu dan Minggu. Akan 
tetapi dengan adanya kendala-kendala di atas kegiatan ini tetap dapat 
menghasilkan produk yang dapat memberikan masukan pendapatan. Keuntungan 
yang diperoleh dari satu buah produk sebesar 30 % dari biaya pokok 
pembuatannya. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Program kreativitas ini mempunyai prospek yang sangat menjanjikan, 
dimana dari bahan-bahan bekas dan murah dapat dibuat menjadi produk yang 
menarik serta mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Kegiatan ini dapat juga 
dapat dikatakan kegiatan pemanfaatan limbah padat. 
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KREASI TANAMAN MERAMBAT (Ficus repens) dan TANAMAN 
SEMAK (Bromeliads sp) DALAM RANGKAIAN BENTUK ESPALIER 

 
Ario A Susanto, Raden  Muhajir, Peni Lestari  Heru Supriyanto, Wage Rohaeni 

PS Arsitektur Lanskap,Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Bogor 
 
ABSTRAK 
Kehijauan dan kesegaran suasana tidak hanya menimbulkan kesan asri, tetapi 
lebih jauh lagi dapat meredam ketegangan terutama bagi masyarakat perkotaan 
Kegiatan ini mencoba memadukan trend tanaman hias daun tahun 80-an 
(Bromeliads sp) dengan bentukan espalier dari tanaman merambat Ficus repens 
yang merupakan primadona tanaman 90-an. Tanaman dolar-dolaran yang 
merupakan tanaman merambat dapat dijadikan kreasi ”FiBro Art”. Penampilan 
espalier ini lebih ditekankan pada tampilan estetik, sederhana, dan mudah 
perawatan Kegiatan ini dapat mengembangkan jiwa wirausaha bagi mahasiswa. 
Selain itu juga memberikan nilai tambah bagi kenyamanan ruang dan 
memberikan alternatif  bagi disain tanaman dalam ruang terbatas.  Pada tahap 
persiapan dilakukan koordinasi dengan Studio Pro Lanskap  untuk mengetahui 
lebih lanjut disain tanaman, tempat produksi dan kemungkinan penyediaan alat. 
Kegiatan produksi yang dilakukan meliputi dua tahap, yaitu pembuatan disain 
FiBro Art dan implementasi disain. Pembuatan disain mengalami tiga kali 
perubahan sesuai keadaan di lapangan yaitu espalier nanas, cocopot 
(menggunakan batok kelapa), dan yang terakhir adalah tipe FiBro Art yang 
merupakan produk sederhana, menarik, dan mudah perawatan..Untuk keperluan 
promosi produk bentukan FiBro Art ini diadakan kerjasama dengan pihak Studio 
Pro Arsitektur Lanskap, melakukan Bazar, penjualan di tempat produksi, Green 
Co (Kopma IPB), Agroteko, menitipkan ke Ibu-ibu Arisan dan melalui internet.  
Kegiatan ini sudah menunjukkan signal positif dilihat dari omset penjualan dan 
antusiasme dalam pelatihan serta demo yang pernah dilakukan. Kegiatan ini 
berhasil mengembangkan jiwa wirausaha mahasiswa yang terlibat didalam 
proses PKMK maupun yang membantu selama kegiatan ini berlangsung serta 
berhasil memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan petani kecil tanaman 
hias secara tidak langsung. 
 
Kata kunci : Bromeliads sp, Espalier, FiBro Art, Ficus repens. 
 
PENDAHULUAN 

Suasana yang hijau dan estetik di lingkungan tempat tinggal atau tempat 
kerja merupakan salah satu tuntutan yang cukup penting. Kehijauan dan kesegaran 
suasana tidak hanya menimbulkan kesan asri, tetapi lebih jauh lagi dapat meredam 
ketegangan. Bagi daerah perkotaan yang lahannya kebanyakan digunakan untuk 
membangun berbagai gedung dan bangunan lainnya, kesan gersang dan tandus 
segera akan terasa. Untuk mengimbanginya diperlukan suasana teduh yang dapat 
diperoleh dari tanaman. Meskipun luas lahan terbatas, ada cara yang dapat 
ditempuh untuk mendapatkan suasana teduh dan segar tersebut. Salah satunya 
adalah dengan menciptakan kesan hijau di teras rumah dengan berbagai kreasi 
tanaman merambat (Ficus repens) dan tanaman semak (Bromeliad sp). 
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Dalam beberapa tahun belakangan ini  semakin merebaknya pecinta 
tanaman hias terutama tanaman introduksi seperti Bromeliads sp dan Crypthantus 
sp yang banyak digandrungi dan mempunyai daya tarik yang luar biasa. Dilihat 
dari minat masyarakat dan perkembangan inovasi yang tiada henti, perlu sebuah 
elemen baru yang memadukan trend tanaman hias daun tahun 80-an (Bromeliads) 
dengan bentukan espalier dari tanaman merambat Ficus repens yang merupakan 
primadona tanaman 90-an. Tanaman dolar-dolaran yang merupakan tanaman 
merambat dapat dijadikan kreasi ”FiBro Art”. Penampilan espalier ini lebih 
ditekankan pada tampilan estetik, sederhana, dan mudah perawatan. 

Dalam bentuknya yang menawan bromeliads  memiliki sisi yamg kurang 
disukai yaitu duri disekitar daunya, hal itu membuat pemeliharaan kurang 
diperhatikan. Bromeliads dari jenis Ananas comosus yang merupakan tanaman 
hias buah dan elemen dekorasi dapat menjadi kendala karena saat pengangkutan 
atau pemindahan sering bagian ujung dari tanaman ini kering disebabkan goresan 
mekanik yang berasal dari tajuknya yang menjutai terhimpit pot sendiri. Dari 
berbagai macam pot yang sekarang ini ada dirasakan belum memenuhi dan 
menunjang tanaman ini aman dan juga penggunanya. Bentuk pot yang kurang 
aman dan menarik dapat digantikan dengan espalier yang berasal dari Ficus 
repens.    
 Dengan melihat peluang seperti ini tentunya sulit terlaksana bila hanya 
elemen mahasiswa saja yang bekerja, perlu adanya sebuah jalinan kemitraan 
dengan elemen yang sudah terbentuk sebelumnya seperti petani tanaman hias. 
Kondisi petani dan UKM sebagi penunjang sekaligus mitra bagi mahasiswa 
seakan luntur, hal ini terlihat dari kekurangan modal dan cenderung mengikuti 
trend. Dengan kemampuan inovasi terbatas mahasiswa didukung pengrajin akan 
menjadi suatu kekuatan baru dibidang perekonomian. sehingga mahasiswa 
sebagai agent of change dapat menunjukkan perannya dan memberikan 
sumbangsih yang berharga bagi bangsa dan negara. 
 
Masalah yang melatar belakangi program ini: 

1. Kecintaan masyarakat akan tanaman hias sebagai elemen dekorasi rumah 
dan penyejuk suasana. 

2. Memudahkan bagi pengguna tanaman Bromeliads dalam pemeliharaan. 
3. Sarana berwirausaha bagi mahasiswa dan menjalin kerjasama dengan para 

petani tanamana hias. 
4. Keinginan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mahasiswa 

betapa pentingnya tanaman sebagai bagian dari rumah. 
 

Program ini bertujuan : 
1. Mengaplikasikan ilmu yang telah didapat dari materi perkuliahan. 
2.  Mengembangkan jiwa wirausaha bagi mahasiswa dan meningkatkan 

kesejahteraan dari petani tanaman hias. 
3. Memberikan nilai tambah bagi kenyamanan ruang dan memberikan 

alternatif bagi disain tanaman dalam ruang terbatas. 
 

Pelaksanaan program ini diharapkan dapat meningkatkan nilai jual tanaman 
Crypthanthus sp maupun Bromeliads sp yang mulai luntur. Produk ini berupa 
bentukan espalier FiBro Art dan jasa pembuatan disain. Selain itu dapat 
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menciptakan peluang usaha baru dengan membangkitkan kembali petani tanaman 
hias dan pengrajin. 

Program ini akan berguna bagi kalangan pecinta tanaman dan para 
pengembang secara detailnya, sebagai berikut : 

1. Bagi mahasiswa  
a. Sebagai wadah  mengembangkan ide dan kreatifitas dalam disain 

penataan tanaman. 
b. Sebagai wujud gerakan cinta tanaman. 
c. Sebagai modal dasar mengaplikasikan ilmunya dan bahan penelitian 

berikutnya. 
2. Bagi masyarakat 

a. Menjadi alternatif pilihan dalam pemilihan tanaman hias yang 
sederhana, menarik, dan praktis. 

b. Memberikan alternatif peluang bisnis. 
c. Menjadikan alternatif bercocok tanam pada ruang yang terbatas. 
d. Menjadi alternatif dalam mendisain ruang yang fungsional, estetis dan 

nyaman. 
 

METODE PENDEKATAN  

Tempat dan waktu kegiatan  
Kegiatan ini dilaksanakan di kampus IPB Dramaga dimulai pada Februari 

sampai dengan Mei 2006. 
 
Tahap-tahap kegiatan 

1.Persiapan kegiatan 
2.Pembuatan disain tegakan espalier 
3.Implementasi disain untuk salah satu alternatif tanaman pot dirumah 

• Penentuan lokasi kegiatan 
• Persiapan material tanaman  
• Pembuatan espalier 

4.Pemeliharaan produk 
5.Pemasaran 
6.Evaluasi 

 
PELAKSANAAN KEGIATAN 

Waktu dan Tempat Pelaksanaan 
 Kegiatan ini dilakukan mulai bulan Februari 2006 sampai dengan Mei 
2006. Bertempat di rumah produksi FiBro Art, Arsida 4 Dramarga  Bogor. 
Sedangkan penjualan akan dilakukan di One Stop Garden Center Agropromo IPB 
di Baranangsiang dan Perumahan Dosen. Untuk yang sudah dilakukan di rumah 
produksi sendiri, Greenco KOPMA IPB, AGROTEKO, Ibu-ibu Arisan daerah 
Pancuran, dan bazar-bazar isidental seperti Rampak Gitar (panitia es cream day) 
(26 maret 2006), Trading Company Expo (27-29 Maret 2006), pameran Hari 
Bumi (17-20 April 2006), Bazar SES-C FEM (24-27 April 2006). 
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Gambar 1. Bagan Alur Kerja Kegiatan Usaha  
 

 
Tahapan Pelaksanaan 
A. Persiapan Kegiatan 
1. Koordinasi dengan Studio Pro Lanskap 
   Koordinasi dengan Studio Pro Lanskap diperlukan untuk mengetahui lebih 

lanjut disain tanaman, tempat produksi dan kemungkinan penyediaan alat. 
Karena itu, beberapa bulan sebelum proses produksi dimulai, tim PKM telah 
mengadakan koordinasi dengan Studio Pro Lanskap pada Februari akhir 
secara lisan. Selain itu pada awal persiapan produksi rumah produksi berada 
di rumah Ibu Nurhayati dikarenakan mudah dalam kontrol dan tersedia cukup 
bahan dan alat. Seiring dengan jalannya waktu karena lokasi yang tidak 
strategis jauh dari Dramaga maka rumah produksi berada di Arsida 4 berada 
di jalan Radar, Strategis dan mempunyai halaman yang cukup luas.  

 
2.  Bahan dan Alat 
   Dalam tahap ini, tim PKM melakukan pembelian berbagai alat dan bahan 

yang dibutuhkan, Bahan dan alat bervariasi tergantung pada disain dan jenis 
produk yang akan dibuat yaitu:  
Bahan-bahan yang digunakan pada umumnya : 
a. Tanaman Ficus repens dan Bromeliad sp. 
b. Kompos 
c. Serasah bambu, 
d. Moss, 
e. Batu zeolit, 

Pasca kegiatan 

Pra kegiatan Penyusunan proposal dan  kerjasama dengan Studio Pro lanskap  
Penentuan Lokasi produksi 
Pembuatan disain  
Implemetasi disain dengan trial and error 
Persiapan alat dan bahan 

Kegiatan usaha 

Pemasaran dan penjualan Penjualan Produk , 
pemesanan disain, rental, 
dan pelatihan 

Mengikuti bazar 
Menitipkan barang 
Penjualan ditempat 
produksi 
Dan melalui internet 

Pemeliharaan produk 

Produksi Penyediaan bahan dan alat Implementasi disain 

Penyusunan laporan Laporan kegiatan 

Siap dipasarkan  

E
v
a
l
u
a
s
i 
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f. Pasir bali, 
g. Pot, 
h. Kawat ayakan. 
Alat-alat yang digunakan  
a. Sprayer 
b. Gunting 
c. Sumpit 
d. Corong 
e. Sendok 

 
B. Proses Produksi 
 Kegiatan produksi yang dilakukan meliputi dua tahap, yaitu pembuatan 
disain FiBro Art sendiri dan implementasi disain. Pembuatan disain mengalami 
tiga kali perubahan sesuai dengan praktek dilapangan yaitu espalier nanas, coco 
pot (mengunakan batok kelapa), yang terakhir tipe FiBro Art yang merupakan 
produk sederhana, menarik, dan mudah dalam perawatan. Untuk produksi espalier 
nanas kami tidak menemukan pengrajin keranjang yang sesuai dengan disain juga 
tanaman Ficus repens sulit dan membutuhkan waktu lama untuk merambat. 
Sedangkan untuk disain cocopot atau menggunakan batok kelapa mengalami 
kesulitan dalam merambatakan Ficus repens dan bila disemprot menumbuhkan 
jamur dapat menyebabkan busuknya akar. 

Ditengah-tengah kebuntuan kami memperoleh inspirasi dari tegakan 
pilodhendron dan melihat tayangan televisi spogebob yaitu rumahnya, maka 
terciptalah suatu bentukan espalier ”FiBro Art”. Nama ini diambil dari bagian kata 
terdepan dari masing-masing tanaman. Setelah menemukan disain yang sesuai 
kami mencoba mengimplemetasikannya dengan hanya memakai beberapa bahan 
yang cukup untuk  lima sampel saja. Pada akhir Februari hingga pertengahan 
maret kami melakukan metode percobaan dengan trial dan error cukup memakan 
biaya akan tetapi dapat diatasi dengan ketersediaan bahan yang mudah dan murah. 
Pada tahap produksi ini kami tidak melakukan perbanyakan tanaman karena 
memakan waktu lama. Pembelian tanaman dilakukan 2x semingu pada hari rabu 
dan sabtu itu dikarenakan keterbatasan alat transportasi untuk menghemat biaya 
memakai sepeda motor. Dalam penyediaan tanaman kami memberdayakan petani-
petani kecil tanaman hias yang berada di Ciapus dengan harapan mendapat harga 
yang murah dan tentunya memperhatikan aspek sosial. 
 Tahapan produksi dimulai dari penyediaan hingga produk FiBro Art ini 
siap dipasarkan. Bila sudah terkumpul semua bahan dan alat untuk membuat satu 
buah produk dibutuhkan waktu pekerjaan kurang lebih 30 menit sehingga setiap 
kali produksi menghasilkan rata-rata 6 produk sesuai dengan tingkat kesulitan dan 
kerumitan disain.      

Media yang dipakai dalam penanaman Bromeliads adalah serasah bambu 
dan bokashi dengan perbandingan 1 : 1. 
Cara pembuatan : 
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Gambar 1.Cara Pembuatan FiBro Art. 
 
 
C. Pemasaran 
 Pemasaran merupakan kunci sukses dari sebuah wirausaha. Untuk 
keperluan promosi produk FiBro Art ini akan mengadakan kerjasama dengan 
pihak Studio Pro Arsitektur Lanskap dalam penyediaan barang dan jasa. Ditribusi 
pemasaran dengan mengunakan media informasi melalui jaringan internet yaitu 
www.Indonetwork.go.id dan untuk ruang lingkup yang lebih sempit dengan 
mengadakan pameran dan pelatihan. Untuk promosi dan penjualan melalui 
kerjasama dengan Studio Pro dengan pemakaian FiBro sebagai elemen dekorasi.   
 Dari berbagai macam bentuk promosi yang paling efisien dan efektif 
adalah melakukan bazar dan penyebaran informasi secara lisan dari mulut 
kemulut. Didalam bazar menyebar brosur, pelabelan pada produk, pamflet dan 
melakukan kerjasama dengan berbagai kelompok wirausaha lain seperti 
Himagron, Himaskap, CV, Green Art (salah satu kelompok mahasiswa yang 
mengambil mata kuliah kewirausahaan) dan dari Omda Kendal turut membatu 
dalam mengisi kekosongan stand. 
 Sedangkan untuk penjualan akan berlangsung di One Stop Garden Center 
Agropromo IPB di Baranangsiang dan Perumahan Dosen. Untuk penjualan sudah 
dilakukan di rumah produksi sendiri, Greenco KOPMA IPB, AGROTEKO, Ibu-
ibu arisan daerah pancuran, dan bazar-bazar isidental seperti Rampak Gitar 
(panitia Es cream day) (26 maret 2006), Trading Company Expo (27-29 Maret 
2006), pameran Hari Bumi (17-20 April 2006), Bazar SESC FEM (24-27 April 
2006), pemberian souvenir pada acara Agriculture For Youth (PKM-P), Pelatihan 
dan demo dalam AFY (30 April 2006) dan PKM EXPO Himatepa (1-3 mei 2006).  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kendala dan Potensi 
Masalah yang terjadi pada kegiatan ini adalah kegiatan akademis yang 

sedikit mengurangi gerak tim kami, berbedanya jadwal kuliah merupakan salah 
satu penghambat. Meskipun begitu kami tetap kumpul bersama meskipun pada 
sore atau malam hari. Hari sabtu dan minggu merupakan hari yang sering kami 
buat untuk kumpul.   

Pembuatan disain mengalami tiga kali perubahan sesuai dengan praktek 
dilapangan yaitu espalier nanas, coco pot (mengunakan batok kelapa), yang 
terakhir tipe FiBro Art yang merupakan produk sederhana, menarik, dan mudah 
dalam perawatan. Untuk produksi espalier nanas kami tidak menemukan 
pengrajin keranjang yang sesuai dengan disain juga tanaman Ficus repens sulit 
dan membutuhkan waktu lama untuk merambat. Sedangkan untuk disain cocopot 
atau menggunakan batok kelapa mengalami kesulitan dalam merambatakan Ficus 
repens dan bila disemprot menumbuhkan jamur dapat menyebabkan busuknya 
akar. 
 Di lingkungan kampus IPB merupakan lahan subur bagi para 
wirausahawan muda terbukti hampir setiap minggu di Koridor Faperta terdapat 
berbagai bazar dan pameran. Untuk tanaman hias masih banyak peminat 
walaupun kalangan tertentu seperti Dosen, Ibu-ibu dan sebagian laki-laki. Dalam 
hal penyediaan tanaman Bogor sendiri merupakan sentral tanaman hias dan murah 
serta didukung oleh kondisi lingkungan yang optimal untuk pertumbuhan 
tanaman. Di Ciapus terdapat berbagai petani tanaman hias yang telah 
membudidayakan tanaman hias seperti berbagai macam Bromeliads sp dan  
Crypthanthus sp. Kami tidak menemukan kesulitan dalam mendapatkan pasokan 
akan tetapi untuk yang Ficus repens mengalami pasang surut dan berakibat pada 
persediaan produk yang dapat kami kerjakan. 
 
Solusi dan Pengembangan 
 Solusi yang paling tepat untuk mengatasi ketergantungan terhadap petani 
tanaman hias yaitu kita akan memulai melakukan produksi tanaman sendiri jadi 
tidak semua tanman terpakai untuk disain FiBro Art tetapi didisakan untuk 
perbanyakan.sedangkan untuk menyiasati masalah kegiatan kuliah yang padat 
diadakan peluasan agen atau ditributor dalam menjaga stand maupun penjualan 
langsung. FiBro Art ini mempunyai kendala yang cukup berarti dalam hal 
perawatan bila dalam kondisi dititipkan ke tempat penjualan sering tanaman 
mengalami etiolasi dan kering karena tidak terkena sinar matahari dan tidak 
pernah disiram. Dalam hal penampilan FiBro Art ini harus tampil prima dengan 
melakukan perputaran atau tidak hanya satu sisi saja yang menerima cahaya dan 
mengecek kondisi tanaman setiap tiga hari sekali, selain dapat melihat kondisi 
tanaman dapat meruapakan sebagai media evaluasi bagi kecenderungan minat 
konsumen. 
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Organisasi Kerja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ket :                                       
Intruksional 

                         Laporan 
 

Gambar 3: organigram organisasi kerja FiBro Art 
 
 Dalam oganigram diatas dapat dilihat bahwa kinerja perusahaan kecil kami 
sangat efisien terutama dalam pemanfatan tenaga kerja. Dengan modal atau 
investasi yang didapat dari Dikti mempunyai sebagai penanggung jawab 
dipercayakan oleh dosen pendamping .Diatas tidak tercantum bagian produksi 
karena setiap masing-masing bagian harus dapat membuat produk secara bersama-
sama.Dalam perusahaan kecil kami terdapat 5 orang pengelola utama dibantu oleh 
agen atau mitra bisnis lainnya seperti KOPMA IPB, Studio Pro Lanskap 
Himagron dsb.  
 
Proses Produksi 

Proses produksi terjadi pada awal bulan untuk mempersiapkan bazar yang  
biasannya dilakukan pada minggu Akhir bulan seperti pada Trading Company 
Expo dan SESC FEM. Semua fasilitas telah lengkap dan siap untuk melakukan 
produksi. Adapun bahan yang dipersiapkan untuk setiap kali bazar adalah 
bromeliads besar ±7 polybag dan tanaman Cryptanthus kecil ± 62 polybag dan 
Crypthanthus sedang ±10.Bahan-bahan yang digunakan seperti serasah bambu 
yang merupakan media tanam sebelumnya, Bokashi,  pupuk kandang dan pupuk 
kimia, serta alat-alat yang menunjang kegiatan produksi seperti guntingl, sprayer, 
kawat pengikat dan lain-lain. Dalam melakukan produksi ini tim PKM dibantu 
dan tergantung oleh petani setempat di daerah Ciapus yang pemasok utama bahan 
tanaman. Sesuai dengan rencana produksi yang berlangsung selama ketika tidak 
ada Bazar yaitu setiap hari sabtu dan produk ditahan selama sebulan atau masa 
karantina sebelum siap dipasarkan.  
 
Produk 
Rangkaian Produk yang pernah ditawarkan ke Dikti yaitu espalier nanas, cocopot 
dan yang terakhir FiBro Art. 
 
 

Project manager 

Public relation marketing R&D 

Administration & 
Financial 

Dikti 

Agen 
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Gambar 4 :3a.Espalier nanas, 3.b.Cocopot, 3.c.FibRO Art . 
 
Pembuatan disain mengalami tiga kali perubahan sesuai dengan praktek 

dilapangan yaitu espalier nanas, coco pot (mengunakan batok kelapa), yang 
terakhir tipe FiBro Art yang merupakan produk sederhana, menarik, dan mudah 
dalam perawatan. Untuk produksi espalier nanas kami tidak menemukan 
pengrajin keranjang yang sesuai dengan disain juga tanaman Ficus repens sulit 
dan membutuhkan waktu lama untuk merambat. Sedangkan untuk disain cocopot 
atau menggunakan batok kelapa mengalami kesulitan dalam merambatakan Ficus 
repens dan bila disemprot menumbuhkan jamur dapat menyebabkan busuknya 
akar. 

Untuk media tanam dan pot, kami menggunakan yang biasa ada dipasaran 
akan tetapi pot dengan kualitas estetika yang bagus dan murah. Hal ini 
dikarenakan makin beragamnya pot yang ada dan dapat memberikan kesan 
esklusif, rapi dan menarik. Kreasi tanaman ini selain pada elemen tanaman dan 
pot, kawat ayakan merupakan bahan yang membuat tampilan produk ini bervariasi 
a dari bentukan silinder, kubus maupun setengah lingkaran sesuai dengan tempat 
dan disain yang akan diterapkan. 

 
Pemasaran dan Penjualan  

Dari omset penjualan yang mencapai angka Rp 554.500,00 pada masa 
aktif penjualan yang kurang lebih satu bulan setengah, kami yakin dengan 
melakukan penyesuaian harga yang sesuai dengan keinginan pecinta tanaman 
dalam bulan mendatang omset kita akan meningkat. 

Awal kegiatan adalah dengan melakukan melakukan penerapan disain 
dengan berbagai sasaran.produk pertama kami yaitu green heaven dan red star 
yang berharga Rp 35.000,00 hingga Rp. 60.000,00 ternyata produk ini sangat laku 
dipasaran. Konsumen sangat menyukai bentuknya yang unik dan sederhana akan 
tetapi arus penjualan agak lambat itu dikarenakan banyak yang menilai harga yang 
kami tawarkan masih mahal. Sedangkan untuk konsumsi mahasiswa atau kelas 
ekonomi sedang fibro art castil dan fibro art child yang berharga diantara Rp 
7.500,00 -. Rp 30.000,00 arus penjualan termasuk cepat terbukti pada bulan ini 
untuk stok ini tinggal sedikit. Selain itu untuk kelas esklusif kami memberikan 
harga antara 75.000,00 hingga Rp.150.000,00 seperti fibro art titanic kami 
membuat hanya satu dan masih ada hingga saat ini itu dikarenakan kurang tepat 
untuk pasar kampus. 

Sedangkan untuk bagian pemasaran yang telah dilakukan sebanyak dua 
kali mengikuti bazar (Trading Company Expo dan SESC FEM) dan yang 
sekarang sedang berlangsung adalah PKM EXPO dari HIMATEPA. Penjualan 
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selama ini dilakukan dirumah produksi (Arsida 4 Bara 1 ) tempat yang strategis 
karena dekat dengan jalan utama darmaga dan ada halaman yang cukup luas untuk 
proses produksi. Dirumah produksi ini transaksi terjadi karena penempatan 
produk dimeja tamu dan kuatnya lobi dari penjual untuk memikat pembeli. Selain 
itu  penjualan dilakukan di Greenco Kopma IPB, Agroteko dan ibu-ibu arisan 
serta dosen.Produk ini juga cocok untuk souvenir dalam suatu acara seperti dalam 
AFY (kepada trainer) dan akan terus dikembangkan untuk acara-acara lainnya 
dengan memperluas jaringan.Untuk mengatasi permasalahan yang kerap kali hadir 
ketika menjaga stand kami melakukan kerjasama dengan anak Himagron, 
Himaskap, Omda Kendal, dan CV, Green Art (salah satu kelompok mahasiswa 
yang mengambil mata kuliah kewirausahaan) sehingga tidak terjadi kekosongan 
stand, meperlebar sayap, dan dapat menutupi harga stand yang tinggi. 

Bentuk lain dari penjualan yaitu rental tanaman baru skala kecil dengan 
menitipkan tanaman pada saat pameran hari bumi di koridor Faperta IPB. Bila 
kami dapat membuat produk seragam banyak dapat menjadi elemen disain taman 
sehingga dapat bekerjasama dengan Studio Pro Lanskap dalam mengisi taman 
tersebut.Dalam pemasaran kami sangat dibantu oleh CV Pw dari penyedian 
transportasi dan perluasan jaringan sehingga kami merkutnya untuk meperkuat 
jaringan pemasaran. 

Sampai saat ini kegiatan yang membutuhkan porsi dana operasional cukup 
besar adalah promosi. Promosi dilakukan bekerjasama dengan AFY (Agriculture 
For Youth) termasuk kedalam PKM-P yang membantu dalam pelatihan dan 
pembutan demo. Kegiatan ini dihadiri oleh siswa-siswi SMU dan SMP Bogor. 
Kami dapat menyimpulkan pada bagian promosi yang paling efektif adalah dari 
mulut kemulut. 

 
Prospek pasar  

Belum ada profit atau keuntungan yang didapat, akan tetapi kegiatan ini 
menunjukakkan sinyal positif dilihat dari omset ataupun beban yang diterima 
lebih kecil dari perkiraan kami sebelumnya. Kegiatan ini dinilai telah berhasil 
90% dan hanya menunggu  proses produksi yang berkelanjutan. Dalam waktu ± 9 
bulan atau 2 periode lebih 1 bulan dapat mencapai BEP, jadi bisnis atau usaha ini 
cukup menjanjikan karena pasar atau peminat lebih variatif dan dapat disesuaikan 
dengan keinginam pasar. 

Dalam hal pemasaran lebih dalam betuk menerima jasa disain FiBro Art 
karena kami dapat mengerti keinginan konsumen dan harga sepenuhnya sesuai 
dengan keinginan produsen. Selama berlangsungnya proses produksi setiap 
pelanggan yang datang ke rumah produksi dengan melihat beberapa produk 
sampel, mereka tertarik dan memesan untuk hadiah atau oleh-oleh dari IPB. 
Keuntungan yang terbesar dari penjualan dirumah produksi adalah menerima 
pesanan dan penjualan produk dengan siklus yang lebih cepat dibandingkan jika 
menaruh di tempat perdangan. 

Jasa pembuatan disain ini dapat berguna untuk pembuatan lay out stand 
terutama untuk PIMNAS di Malang, kami akan menyiapkan disain yang akan 
menghiasi stand IPB sehingga menonjolkan sisi pertanian (Feel the Agriculture). 
Selain itu FiBro Art ini dapat menggantikan papan atau plang departemen yang 
terbuat dari semen dengan kreasi tanaman yang sesuai dengan nama atau 
tulisannya 
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Gambar 5:Layout stand IPB Di PIMNAS Malang 
 
Proses produksi masih terus berjalan dan langkah awal yang akan kami 

lakukan adalah melakukan survey pasar lagi untuk melihat animo masyarakat 
mengenai FiBro Art ini, terutama untuk keterjangkauan harga dan disain. Selama 
ini harga tanaman mahal sehingga kami tidak dapat mengambil banyak sekaligus 
karena stok tanaman dipetani terbatas dan keterbatasan sarana transportasi.  

Permasalahan yang dihadapi kami saat ini adalah nama FiBro Art belum 
tertanam di hati pecinta tanaman hias sehingga masih menjadi istilah baru atau 
asing. Penggunaan media internet kurang efektif sebagai media promosi karena 
masyarakat belum percaya kalau pernah muncul ditelevisi ataupun jika sedang 
tren.  

 
KESIMPULAN 
 Kegiatan ini sudah menunjukan signal positif dilihat dari omset penjualan 
dan antusiasme didalam pelatihan serta demo yang pernah dilakukan. Kegiatan ini 
berhasil mengembangkan jiwa wirausaha mahasiswa yang terlibat didalam proses 
PKMK maupun yang membantu selama kegiatan ini berlangsung serta berhasil 
memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan petani kecil tanaman hias secara 
tidak langsung. 
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ABSTRAK 
Setiap fase pertumbuhan anggrek Dendrobium mempunyai pangsa pasar sendiri 
dan juga bernilai jual tinggi. Usaha pembungaan anggrek Dendrobium dari fase 
tanaman dewasa hingga tanaman berbunga membutuhkan waktu 3-4 bulan. 
Konsumen lebih menyukai tanaman yang sudah berbunga, karena mereka tidak 
ingin salah dalam membeli anggrek yang disukai. Kebutuhan tanaman agar tetap 
berbunga memerlukan perawatan yang tepat. Usaha Pembungaan dan 
pengembangan produk perawatan tanaman anggrek Dendrobium ini bertujuan 
agar terwujudnya usaha baru dalam bidang pembungaan dan pengembangan 
produk perawatan tanaman anggrek dan mampu menjual kepada konsumen yang 
lebih luas sehingga dapat memberikan keuntungan baik aspek finansial, 
pengetahuan dan ketrampilan, terwujudnya mitra usaha dalam pengembangan 
budidaya tanaman anggrek, serta terwujudnya jaringan pemasaran berbagai 
produk perawatan anggrek yang lebih luas. Hasil kegiatan dilakukan analisis 
kelayakan usaha. Dari analisis usaha diperoleh hasil bahwa dari total biaya 
sebesar Rp.5.528.500,- dalam waktu 3 bulan telah diperoleh total penerimaan 
Rp.5.938.000,- dengan perolehan keuntungan sebesar Rp.409.500,-. Analisis 
kelayakan usaha dilihat dari berbagai sisi yaitu dengan BEP harga sebesar 
Rp.21.938,-, Payback periode 2 bulan 8 hari, B/C ratio sebesar 0,074 dan R/C 
ratio 1,074. Dari analisis kelayakan usaha diketahui bahwa usaha ini layak untuk 
dilanjutkan dan dikembangkan. Kesimpulan yang diperoleh dari usaha ini antara 
lain; adanya usaha baru dan telah mampu menjual kepada konsumen baik 
konsumen akhir maupun pedangan tanaman hias, serta telah memberikan 
keuntungan finansial, bertambahnya pengetahuan dan keterampilan; 
terbentuknya suatu mitra usaha baru, yaitu dengan adanya kerjasama dengan 
pekebun senior dan skala usaha yang lebih besar, pengadaan sarana produksi, 
serta dengan pedagang. 
 
Kata Kunci : Produk, Mitra usaha, BEP, R/C ratio 
 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang  
Usaha budidaya tanaman anggrek secara komersial di Indonesia 

mempunyai prospek yang sangat baik. Kebutuhan pasar domestik masih sangat 
besar dengan makin banyak event-event yang memanfaatkan anggrek sebagai 
hiasan utama, khususnya di kota-kota besar. Tiap-tiap fase pertumbuhan anggrek 
masing-masing mempunyai pangsa pasar sendiri dan juga bernilai jual tinggi, 
misalnya pada tahap bibit yang berukuran kecil dalam botol dimungkinkan 
mendapatkan bibit jenis baru yang mempunyai banyak kelebihan. Untuk 
memperoleh bibit jenis baru dalam botolan yang merupakan hasil silangan, 
membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kegiatan tersebut membutuhkan sarana 
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dan fasilitas pendukung berupa laboratorium serta membutuhkan waktu yang 
relatif lama untuk menghasilkan. 

Tahap vegetatif dimulai dari bibit anak semai dalam kompot (community 
pot) lalu dibesarkan menjadi tanaman dewasa, pada tahap ini membutuhkan 
pemeliharaan yang lebih rutin. Tahap tanaman dewasa hingga tanaman berbunga 
memerlukan waktu yang lebih singkat dari tahap-tahap sebelumnya. Pada tahap 
ini membutuhkan perawatan/pemeliharaan selama 3-4 bulan saja, dan tanaman 
menghasilkan nilai jual tinggi serta banyak disukai oleh konsumen baik sebagai 
anggrek hias dalam pot maupun anggrek bunga potong, sehingga bagi pemula 
dapat melakukan usaha pembesaran tanaman pada tahap ini karena resiko 
kegagalan lebih kecil. 

Kunci keberhasilan pembudidayaan dan membuat tanaman anggrek 
Dendrobium tetap indah dan cantik salah satunya ditentukan oleh teknik dan 
intensitas perawatannya. Kebutuhan perawatan anggrek didukung dengan 
pemilihan jenis dan dosis pupuk yang tepat untuk setiap tahap pertumbuhan dan 
perkembangan yaitu mulai bibit dalam botolan, kompot (community pot), 
seedling, remaja dan fase berbunga. Berdasarkan hal tersebut maka, pada setiap 
tahapan bila terjadi keterlambatan dalam pemasaran, tanaman masih tetap 
menghasilkan nilai jual tanpa ada peluang yang terbuang percuma. Untuk 
menunjang penampilan tanaman anggrek, sehingga bukan saja dapat dinikmati 
dari keindahan bunganya, tetapi juga dapat dikombinasikan dengan materi 
pendukung penampilan seperti pot hias, rak tanaman. 

Penyediaan materi pendukung penampilan tersebut juga menjadi peluang 
bisnis bersamaan dengan produk perawatan yang lain dalam upaya memberikan 
jasa pelayanan bagi konsumen yang memerlukan bantuan perawatan, 
menyemaikan benih hasil silangan menjadi bibit, menyilangkan, maka dalam 
usaha ini juga dikembangkan jasa pelayanan untuk keperluan diatas. Untuk itu 
akan lebih menguntungkan apabila penjualan produk disertai pula dengan 
panduan perawatan dalam bentuk leaf let. 

 
Perumusan Masalah 

Dari berbagai jenis anggrek yang ada, konsumen lebih banyak memburu 
Dendrobium memiliki variasi warna dan bentuk bunga beragam, sehingga 
konsumen yang cepat bosan selalu memiliki pilihan. Kelebihan lain dari 
Dendrobium adalah pemeliharaan yang relativ mudah, sehingga masyarakat awam 
tidak sulit menikmati keindahannya, sifat yang mudah dan rajin berbunga, bunga 
mekar bisa bertahan hingga 30 hari serta penanaman di daerah panas justru 
membuat anggrek Dendrobium tumbuh maksimal. Bagi konsumen, seluruh sifat 
tersebut tidak mudah digantikan oleh tanaman lain, apalagi semua kelebihan 
tersebut bisa diperoleh dengan harga terjangkau. 

Usaha pembungaan anggrek Dendrobium dari fase tanaman dewasa 
hingga tanaman berbunga membutuhkan waktu 3-4 bulan, selain itu konsumen 
bisaanya lebih menyukai tanaman yang sudah berbunga karena konsumen tidak 
ingin salah dalam membeli anggrek yang disukai. Kebutuhan tanaman agar tetap 
berbunga memerlukan perawatan yang tepat. Oleh karena itu, diadakannya usaha 
pembungaan dan pengembangan produk perawatan agar tanaman anggrek mereka 
dapat berbunga secara kontinyu dan sehat, selain itu lebih menarik dengan 
tampilan pot yang telah didesain. 
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Tujuan Kegiatan 
Tujuan dari kegiatan ini adalah; terwujudnya usaha baru dalam bidang 

pembungaan dan pengembangan produk perawatan tanaman anggrek dan mampu 
menjual kepada konsumen yang lebih luas sehingga dapat memberikan 
keuntungan baik aspek finansial, pengetahuan dan ketrampilan; terwujudnya mitra 
usaha dalam pengembangan budidaya tanaman anggrek. Terwujudnya jaringan 
pemasaran berbagai produk perawatan anggrek yang lebih luas. 

 
Manfaat Kegiatan 

Manfaat untuk waktu yang akan datang dari kegiatan ini antara lain; dapat 
menumbuhkan jiwa wirausaha dalam bidang pembungaan dan pengembangan 
produk perawatan tanaman anggrek oleh mahasiswa sesuai dengan keterampilan 
dan kemampuan untuk mengelola usaha di bidang agronomi pada umumnya 
secara professional, serta mendapatkan jaringan kerja sama dengan pihak-pihak 
atau mitra usaha lain terkait dengan organisasi atau asosiasi-asosiasi maupun 
pengusaha anggrek yang lebih besar. 
 
METODE PENDEKATAN 
 Permintaan pasar Dendrobium yang tinggi ternyata tidak diimbangi 
dengan peningkatan jumlah produksi. Untuk mengetahui pasar tanaman anggrek 
terlebih dahulu dilakukan pencarian informasi dengan melakukan survey ke pasar 
tanaman hias, dan kios-kios tanaman hias. Perencanaan yang matang sebelum 
memutuskan berkebun atau bertanam anggrek Dendrobium akan berpengaruh 
besar terhadap kesuksesan selanjutnya. 

Sebelum membuka kebun terlebih dahulu menentukan luasan yang akan 
dikelola, hal ini berkaitan dengan jumlah dana (modal) yang ada, lokasi lahan 
dipilih dengan mempertimbangkan keamanan, ketersediaan air, kemudahan 
transportasi dan berkaitan dengan agroklimat. Atas dasar hal tersebut maka, lokasi 
yang dipilih adalah di Jl. Raya Solo-Sragen Km.6 palur-Karanganyar. 
Menentukan segmen atau jenis usaha anggrek pot yang akan dipilih, dilakukan 
dengan menyesuaikan informasi pasar yang diperoleh dan melakukan analisis 
kelayakan usaha. Segmen yang dipilih adalah segmen pembungaan dari anggrek 
remaja hingga berbunga, hal ini mengikuti tren yang sedang berlaku di 
masyarakat. Penyusunan analisis berupa analisis layak tidaknya suatu usaha yang 
dipilih, karena dengan analisis yang tepat, maka kelayakan usaha dapat 
dipertanggungjawabkan. 

Pengadaan bibit/tanaman anggrek Dendrobium dilakukan dengan cara 
kerjasama atau membentuk jaringan dengan pekebun senior dan yang berskala 
usaha lebih besar. Bentuk kerjasama yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan 
dengan kedua belah pihak Usaha ini bekerjasama dengan pekebun dari Daerah 
Istimewa Yogyakarta yaitu CV. Oktober Orchid yang tepatnya berlokasi di 
Lempongsari-Sleman DIY. Kerjasama juga dilakukan dalam pengadaan saprodi 
dan pedagang kios tanaman hias. 

Berhasil tidaknya usaha bergantung pada teknologi budidaya yang 
dikuasai oleh pekebun, juga ditentukan oleh sumber daya manusia yang 
mengelolanya. Untuk itu dalam seluruh proses kegiatan usaha ini sepenuhnya 
dikelola oleh ketua dan anggota pelaksana kegiatan PKMK, dimana setiap 
anggota telah mempunyai bekal dan keterampilan dalam budidaya anggrek 
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dengan mengikuti magang di pekebun anggrek senior dan skala usaha besar, yaitu 
di kebun CV. Sanderina Orchid (Parung – Bogor) dan di kebun CV. Borobudur 
Orchid (Magelang). 

Adapun kerangka metode pendekatan dalam usaha pembungaan dan 
pengembangan produk perawatan anggrek Dendrobium adalah sebagai berikut: 

 
Pengumpulan informasi 

 
 

Permintaan pasar 
 
 

Konsumen ingin tanaman anggrek 
 
 

Perencanaan Usaha 
 
 

Analisis kelayakan usaha 
 
 

Usaha PKMK 
 
 

Kerjasama 
 
 
 
 

Pekebun Skala Besar    Pengadaan Saprodi    Kios Tan. Hias 
 

Gambar 1. Kerangka Metode Pendekatan Usaha 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada kegiatan usaha pembungaan dan pengembangan produk perawatan 
tanaman anggrek Dendrobium ini, realisasi pelaksanaan dimulai dari; kegiatan 
persiapan dan pembuatan bangunan serre beserta rak tanaman yang dilaksanakan 
pada akhir bulan ke-1 dan selesai pada bulan ke-2. Pengadaan tanaman dilakukan 
pada bulan ke-2 yaitu dengan membeli tanaman anggrek Dendrobium remaja siap 
berbunga sebanyak 250 tanaman beserta media tanam dan pot.  

Pengembangan produk ikutan, merancang dan membuat tips perawatan 
serta pembuatan leaf let, mengemas media pakis, moss, kaliandra dan arang kayu 
yang sudah steril dan siap digunakan serta paket-paket perawatan yang terdiri 
atas; sprayer, injeksi, ZPT (Novel Grow), pupuk, pestisida, dan tips perawatan 
tanaman anggrek dilaksanakan pada bulan ke-1, Pemeliharaan tanaman dilakukan 
setiap minggu. Dari seluruh kegiatan yang direncanakan hanya pembuatan pot 
hias (lebih menarik) untuk membedakan produk dari pengusaha anggrek yang lain 
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yang belum terlaksana, hal ini dikarenakan waktu pembuatan yang cukup lama 
dan memerlukan biaya yang besar. 

Pengadaan bibit dan tanaman serta dalam pemasaran dilakukan dengan 
kerjasama. Kerjasama dilakukan baik dengan pekebun senior maupun dengan 
pedagang kios. Kerjasama dengan CV. Oktober Orchid dilakukan karena melihat 
ada beberapa keuntungan yang diperoleh antara lain yaitu adanya kepastian 
mendapatkan bibit/tanaman anggrek, harga tanaman yang relatif lebih murah dan 
jika pembelian dalam volume yang besar (pembelian partai) akan mendapatkan 
potongan harga, selalu menyediakan bibit/tanaman jenis-jenis terbaru sesuai 
denga tren yang ada dan biasanya tanaman yang disediakan sama dengan tanaman 
para pekebun di Jakarta dan Bogor, Bersedia menyediakan bibit botolan, Bersedia 
kerjasama membiakan tanaman hasil silangan dengan menyediakan laboratorium 
kultur jaringan serta lokasi yang tidak terlalu jauh. 

Usaha pembungaan dan pengembangan produk perawatan tanaman 
anggrek Dendrobium, telah terlaksana selama 3 bulan dengan lahan seluas 21 m2 
dengan tanaman Dendrobium dewasa berjumlah 250 pot. Harga beli tanaman 
Dendrobium dewasa Rp.10.000,- per pot dan harga jual Rp.22.500,- sampai Rp. 
25.000,- . Dari 250 pot yang telah terjual adalah 143 pot dengan penerimaan Rp. 
5.712.500,-. Sedangkan paket produk perawatan berjumlah 10 paket dengan harga 
beli per paket Rp.19.400,- dan harga jual per paket Rp.25.000,-. Dari 10 paket, 
telah terjual 9 paket dengan penerimaan Rp. 225.500,-. Total penerimaan yang 
diperoleh dari tanaman dan paket produk perawatan berjumlah Rp.5.938.000,-. 

Total biaya yang dikeluarkan adalah Rp.528.500,-, sehingga diperoleh 
keuntungan sebesar Rp.409.500,-. Dari analisis kelayakan usaha diperoleh BEP 
harga Rp.21.938,- yang berarti bahwa usaha ini berada pada titik impas bila harga 
jual adalah Rp. 21.938,-, Payback Periode diperoleh angka sebesar 2,8 yang 
berarti bahwa modal yang diinvestasikan kembali dalam jangka waktu 2 bulan 8 
hari, B/C ratio diperoleh angka 0,074 yang berarti bahwa keuntungan yang 
diperoleh sebesar 7,4% dari total biaya, dan R/C ratio diperoleh angka sebesar 
1,07 yang berarti bahwa setiap Rp.1,00 yang dikeluarkan dalam usaha ini akan 
memperoleh keuntungan bersih sebesar Rp. 0,07  

Harga jual tanaman berbeda antar konsumen, jika pembeli adalah 
konsemen akhir maka, harga jual sebesar Rp.25.000,- per pot sedangkan untuk 
konsumen pedagang  dengan harga Rp.22.500,-. Sebagai pemula, maka harga 
yang ditentukan adalah harga penetrasi, sehingga harga jual ini masih di bawah 
harga pasar khususnya pasar bunga di daerah Surakarta yaitu Pasar Nangka yang 
menurut pemiliknya masih mendatangkan tanamannya dari daerah Jakarta. Dalam  
perkembangannya (usaha siklus ke-2) harga jual tanaman per pot akan bervariatif 
tergantung dari jenis anggrek Dendrobium yang diusahakan. 

Dari hasil analisis kelayakan usaha yang diperoleh maka, usaha ini masih 
layak untuk dikembangkan lagi  terutama di lihat dari R/C ratio yang angkanya 
lebih besar dari satu (R/C>1), apalagi dalam siklus usaha berikutnya dan 
seterusnya, ada sedikit perubahan. Hal ini disebabkan karena adanya penyusutan 
dari bangunan serre, sehingga biaya akan lebih berkurang dan keuntungan yang 
diperoleh juga akan semakin besar dengan angka R/C ratio yang semakin besar 
pula. 

Dalam memasarkan produk juga dilakukan kerjasama dengan pedagang 
kios tanaman hias dari daerah Sragen, hal ini sangat membantu keberlangsungan 



 PKMK-1-9-6

usaha karena, dalam setiap 2 minggu sekali pedagang tersebut memesan tanaman 
± 25 pot dan pedagang tersebut meminta agar dipasok tanaman secara kontinyu. 
Hal inilah yang menjadikan peluang pasar yang masih terbuka lebar, akan tetapi 
permintaan tersebut belum dapat sepenuhnya terpenuhi. Cara lain untuk menarik 
konsumen adalah dengan menyebarkan leaf let sebagai media promosi. Cara 
pemasaran produk yang dilakukan adalah: 
• Pemasaran langsung ke konsumen, bisaanya konsumen datang sendiri ke 

tempat usaha yang berada di Jl. Raya Solo-Sragen Km. 6 Palur-Karanganyar. 
• Pemasaran periodik ke pedagang tanaman hias, yaitu dengan cara mengirim 

tanaman yang dipesan oleh pedagang Khususnya pedagang dari Sragen.. 
• Pemasaran incidental, yaitu dengan mengikuti pameran-pameran. Kegiatan 

pameran yang telah diikuti adalah Pameran Flora dan Fauna di RS Dr. Oen 
Surakarta pada tanggal 10-19 Maret 2006, Bazar Sekaten Keraton Surakarta 
pada tanggal 26 Maret-16 April 2006. 

Sistem penjualan yang dilakukan adalah cash and carry untuk konsumen 
akhir, sedangkan untuk pedagang pengecer bisaanya dengan melakukan 
pembayaran diawal transaksi, kemudian tanaman baru dikirim. Adapun aliran 
pemasaran usaha pembungaan dan pengembangan produk perawatan tanaman 
anggrek terdapat pada Gambar 2 sebagai berikut: 

 

 
Gambar 2. Aliran Pemasaran 

 
.Dari kegiatan pemasaran yang telah dilakukan secara tidak langsung dapat 

memberikan informasi pasar dengan baik, sehingga dapat mengetahui secara 
persis produk-produk yang diminati oleh konsumen dengan harga yang masih bisa 
menguntungkan. Dari informasi inilah kemudian ditindaklanjuti dengan 
menambah koleksi berbagai  jenis tanaman anggrek. 

Mengingat peluang bisnis tanaman anggrek ada empat yaitu usaha 
kompot, seedling, usaha tanaman dewasa dan usaha anggrek berbunga, dimana 
keempat segmen usaha tersebut merupakan suatu proses atau mata rantai yang 
tidak dapat dipisahkan, maka perlu adanya penambahan koleksi tanaman yang 
berupa bibit dalam botol, seedling/kompot, Dendrobium remaja dan berbunga, 
selain itu koleksi juga berupa dari jenis anggrek lain yaitu anggrek Onchidium, 
dan Phalaenopsis, hal ini dikarenakan adanya permintaan selain anggrek 
Dendrobium kegiatan ini dilaksanakan pada bulan ke-4.  

Seedling diperoleh dari membuka bibit botolan, dan selain itu juga dapat 
diperoleh dari ‘split’ yaitu memisahkan anakan/pseudobulp dari tanaman anggrek, 
dan dari ‘keiki’ yaitu tanaman kecil yang tumbuh atau keluar dari buku tanaman 
dewasa (Gunawan, 2003). Anggrek Phalaenopsis membutuhkan syarat tumbuh, 

PKMK Anggrek Pameran/Bazar 

Konsumen Pengecer 
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antara lain; suhu 16-18ºC pada malam hari dan siang hari <29ºC, Kelembaban 60-
85% (Setiawan, 2002). Oleh karena itu, untuk meningkatkan kelembaban, maka 
diadakan usaha mina tani. Usaha mina tani yang dilakukan adalah memanfaatkan 
bagian bawah rak anggrek sebagai kolam ikan. Adapun nilai tambah yang bisa 
diperoleh adalah: 

• Memanipulasi lingkungan, karena kelembaban udara di dalam bagunan 
serre yang relatif rendah (masih terlalu panas) sehingga dengan adanya 
kolam mini diharapkan dapat menjaga kelembapan di dalam bangunan 
serre lebih stabil. 

• Untuk meminimalisasi adanya gulma dan hama 
• Menambah pendapatan serta memaksimalkan jam kerja para anggota 

PKMK 
Budidaya pembesaran ikan sebagai salah satu bidang usaha tambahan yang 

kami pilih dikarenakan biaya produksi murah, mudah pelaksanaan dan perawatan, 
umur panen yang relatif singkat serta hasil panen yang mudah diserap pasar. 

 
KESIMPULAN  

Dari seluruh kegiatan usaha pembungaan dan pengembangan produk 
perawatan tanaman anggrek dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Usaha baru dibidang pembungaan dan pengembangan produk perawatan 

tanaman anggrek Dendrobium telah mampu menjual kepada konsumen baik 
konsumen akhir maupun pedangan tanaman hias, serta telah memberikan 
keuntungan finansial yaitu sebesar Rp.409.500,- dalam jangka waktu 3 bulan 
serta usaha ini layak untuk dilanjutkan yaitu dengan melihat R/C ratio yang 
lebih besar dari 1. Keuntungan lain yang diperoleh adalah bertambahnya 
pengetahuan dan keterampilan para pelaksana kegiatan PKMK ini. 

2. Kegiatan usaha ini telah membentuk suatu mitra usaha baru, yaitu dengan 
adanya kerjasama dengan pekebun senior dan skala usaha yang lebih besar, 
pengadaan sarana produksi, serta dengan pedagang yang mampu menampung 
tanaman ± 25 pot setiap 2 minggu sekali. 

3. Produk perawatan tanaman anggrek sudah dapat dipasarkan baik ke konsumen 
langsung maupun ke pedagang. 
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EMPING MLINJO CARA PASTA  ANTI ASAM URAT DENGAN 
FORTIFIKASI BUMBU REMPAH-REMPAH 

 
Uswatun Khasanah, Yuniari Suyatin, Irma Wijayanti 

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 
 

ABSTRAK 
Emping mlinjo merupakan makanan tradisional khas Yogyakarta yang banyak 
digemari karena rasanya yang khas. Namun permintaan akan emping mlinjo 
menurun karena adanya klaim sebagai penyebab penyakit asam urat. Untuk 
mengatasi hal tersebut dikembangkan emping mlinjo dengan penambahan ekstrak 
rempah-rempah anti asam urat yang diharapkan dapat mengurangi efek sakit 
terhadap penderita asam urat jika mengonsumsinya. Penelitian dilakukan dengan 
pembuatan tepung mlinjo, kemudian dibuat adonan dengan menambahkan 
tapioka 10%, 20%, 30%. Kemudian pembuatan ekstrak rempah-rempah yang 
dijadikan cairan adonan dengan konsentrasi ekstrak 25%, 50%, 75%, dan 100%. 
Hasil yang diharapkan adalah emping mlinjo yang ditambahkan ekstrak namun 
masih disukai oleh konsumen. Hasil yang diperoleh adalah emping mlinjo yang 
diberi perlakuan penambahan tapioka 30% dan konsentrasi ekstrak 50%. Pada 
skala besar, produksi yang direncanakan adalah 10 kg mlinjo klathak menjadi 7 
kg emping mlinjo siap jual (mlinjo chips). Dengan asumsi harga tiap kg adalah 
Rp 42.500,00, produksi emping mlinjo ini akan mendapatkan keuntungan Rp. 
45.419.903,00 (kotor) per tahun. Pay Out Time (POT) adalah 1,5 tahun dengan 
Return of Investment (ROI) 0,66 sementara Break Even Point (BEP) Rp 
8.431.650,00. Usaha pemasaran yang dilakukan antara lain mengikuti pameran-
pameran produk pangan dan penjualan di kalangan mahasiswa. 
 
Kata kunci: 
 
PENDAHULUAN 

Emping mlinjo merupakan makanan tradisional khas Yogyakarta yang 
banyak digemari masyarakat karena rasanya yang khas. Industri emping mlinjo 
merupakan jenis industri yang menarik karena akan menyerap tenaga kerja dan 
meningkatkan kesejahteraan. Perkembangan sektor industri dan pariwisata di 
Yogyakarta akan meningkatkan kebutuhan dan permintaan akan keanekaragaman 
produk pangan. Oleh karena itu produk emping mlinjo dengan penambahan 
ekstrak rempah-rempah anti asam urat (mlinjo chips) ini diharapkan dapat menjadi 
alternatif  bagi masyarakat. 

Emping mlinjo sering dihindari karena akan menyebabkan penyakit asam 
urat, dan penderita asam urat yang mengonsumsinya akan kambuh penyakitnya 
dan timbul rasa sakit dan nyeri. Dari fenomena tersebut menakibatkan permintaan 
emping mlinjo menurun. 

Permasalahan di atas dapat diatasi dengan mengurangi proporsi mlinjo di 
dalam emping yang diharapkan dapat mengatasi efek tersebut. Emping mlinjo 
yang dikembangkan adalah emping mlinjo cara pasta dengan penambahan ekstrak 
rempah-rempah anti asam urat. Dengan cara pasta akan lebih mudah 
menambahkan bahan lain dan memberi bumbu ekstrak rempah-rempah anti asam 
urat. 
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METODE PENDEKATAN 

1. Kajian teknologi pembuatan emping mlinjo cara pasta denagn 
penambahan ekstrak rempah-rempah anti asam urat 

a. Pembuatan tepung mlinjo dilakukan dengan grinder 
b. Pembuatan ekstrak dilakukan sesuai dengan cara Prof. Hembing 

Wijayakusuma. 
c. Pembuatan emping mlinjo dilakukan dengan variasi penambahan 

tapioka dan penambahan ekstrak rempah-rempah (rempah:air) 
d. Uji Sensoris emping mlinjo dilakukan untuk mengetahui 

penerimaan konsumen terhadap produk emping mlinjo cara pasta 
denan penamabhan ekstrak rempah-rempah anti asam urat dengan 
konsentrasi ekstrak yang berbeda. data primer yang diperoleh 
diolah secara statistik. 

2. Studi Kelayakan Bisnis 
 Pertama adalah menentukan bahan baku dan bahan pembantu 

pembuatan emping mlinjo yang paling menguntungkan serta dirancang 
teknologipengolahan emping mlinjo (mlinjo chips) yang sesuai dengan 
bahan yang diolah. Selanjutnya perhitungan aspek-aspek ekonomi dalam 
suatu usaha. Dari perhitungan tersebut akan ditentukan besarnya 
keuntungan yang dapat dicapai, lama pengembalian modal dan titik impas. 

3. Sosialisasi produk 
 Sosialisasi ini dilakukan terutama untuk mengetahui penerimaan 

konsumen terhadap emping mlinjo dengan penambahan ekstrak rempah-
rempah anti asam urat. 

 
Waktu Pelaksanaan 
 Program ini dilaksanakan pada bulan April sampai Oktober 2005. 
Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu 
di Laboratorium jurusan Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian Fakultas 
Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1.   Pembuatan tepung mlinjo 
Pembuatan tepung mlinjo dilakukan dengan gilingan grinda. 

Penggilingan dilakukan dua kali, yaitu pertama mlinjo yang telah disangrai 
digiling kasar kemudian dikeringkan dengan kabinet dryer suhu sekitar 70 oC 
selama 1 – 1,5 jam. Kemudian digiling kembali secara halus. Rendemen yang 
diperoleh adalah 50%. 

2. Penentuan perbandingan tepung mlinjo dengan tepung tapioka 
Dalam pelaksanaannya ditambahkan tapioka sebanyak 10 %, 20 %, dan 

30 %.. Dari sini diambil penambahan tapioka sebanyak 30 %, dengan 
pertimbangan pada komposisi ini sudah ada yang merasakan rasa tapioka, 
sehingga jika dilakukan penambahan tapioka labih banyak lagi rasa dan aroma 
emping (chips) sudah tertutupi oleh tapioka Dan secara trial and error 
dilakukan penambahan garam 0,3% campuran tepung. 
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3. Penentuan perbandingan tepung dengan air (cairan) 
Dengan metode yang sama dengan penentuan garam (trial and error) 

sampai diperoleh tekstur yang diinginkan (kalis). Perbandingan air dengan 
tepung adalah 2:3. Pada perbandingan ini proses selanjutnya yaitu pengukusan 
akan lebih mudah dalam penanganannya.  

4. Formulasi Ekstrak Rempah-rempah 
Mengacu pada resep berupa obat tradisional dari Prof. Hembing 

Wijayakusuma, yang selanjutnya dikuantitatifkan adalah sebagai berikut: 2 
gram kayu manis, 15 gram jahe merah, 5 gram pala, 1 gram kapulaga, 0,5 gram 
cengkeh, dan 32 gram daun sosor bebek direbus dengan air 600 cc dan 
perebusan berakhir setelah volume air mencapai 300 cc. Selanjutnya untuk 
resep yang lebih besar bisa dilakukan konversi 

5. Penentuan perbandingan ekstrak dengan air dan Uji Sensoris 
Pada tahap ini, dilakukan variasi penambahan ekstrak rempah-rempah 

dari 25 %, 50 %, 75 %, dan 100 %. Dengan Uji Sensoris dengan atribut warna, 
kerenyahan, rasa, dan kesukaan keseluruhan dapat diperoleh pilihan produk 
yang lebih diterima oleh konsumen. Analisis dilakukan dengan analisis sidik 
ragam dan faktor yang berpengaruh diuji lanjut dengan Duncan’s Multiple 
Range Test (DMRT).  

Dari analisis sidik ragam tersebut warna, aroma, kerenyahan tidak 
berpengaruh, sedangkan kesukaan berpengaruh. Sedangkan uji lanjut dengan 
DMRT kesukaan tidak berbeda nyata namun dipilih nilai yang terbesar yaitu 
50% dengan pertimbangan dengan ekstrak yang ditambahkan banyak namun 
kesukaan konsumen tinggi. 

6. Analisis Proksimat Produk  
a. Protein: 2,9541% 
b. Lemak: 0,1325% 
c. Karbohidrat total: 79,6159% 
d. Kadar air: 14% 
e. Kadar abu: 3,2975% 

7. Sosialisasi Produk 
Tahap akhir penelitian ini adalah sosialisasi kepada masyarakat. 

Dengan sosialisasi diharapkan masyarakat akan mengenal lebih jauh mengenai 
produk ini sehingga peluang pemasaran lebih besar. Sosialisasi yang dilakukan 
masih sebatas sosialisasi pada keluarga, kerabat, dan masyarakat TP dan pada 
KKN. 

Adapun sosialisasi dan penjualan yang telah kami lakukan adalah dalam 
pamerah-pameran produk pangan, sebagai berikut: 

1. PKS Expo di Mandala Bhakti Wanitatama Yogyakarta 
 Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 – 27 September 2005. 
2. Festival Makanan Tradisinal di Benteng Vredeburg  Yogyakarta 

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 September 2005. Dalam 
Festival ini juga diadakan pameran produk pangan tradisional 

Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan atas kerjasama antara pihak Tim PKMK 
Emping Mlinjo dengan ProTEPA. 
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8. Analisis Kelayakan Usaha 
Studi kelayakan bisnis dilakukan untuk mengetahui layak tidaknya 

pendirian industri pengolahan emping mlinjo dengan penambahan ekstrak 
rempah-rempah anti asam urat. 

1.  Analisis Pasar 
Dengan adanya inovasi emping mlinjo dengan penambahan ekstrak 
rempah-rempah anti asam urat ini diharapkan akan mendongkrak kembali 
pasar dan image bahwa mengonsumsi emping mlinjo ini akan aman. Oleh 
karena itu dibandingkan penerimaan konsumen terhadap emping mlinjo 
tradisional dengan emping mlinjo dengan penambahan ekstrak rempah-
rempah anti asam urat melalui survey pasar. Hasil yang diproleh bahwa 
emping mlinjo ini lebih disukai dibandingkan emping tradisional. 
 

2. Analisis Teknologi Pengolahan 
Dari kajian pembuatan emping mlinjo denga penambahan ekstrak rempah-
rempah anti asam urat ini diperoleh hasil bahwa ada empat variasi 
penambahan ekstrak rempah-rempah anti asam urat berdasarkan kriteria: 
a. Ketersediaan bahan baku (mlinjo) maupun bahan pembantu (tapioka dan   
    rempah-rempah) secara umum sudah dapat terpenuhi. 
b. Biaya produksi geplak inovasi bedasarkan biaya pembelian bahan baku   
    serta bahan pembantunya 
Kapasitas pengolahan mlinjo chips yang direncanakan adalah tepung 
mlinjo sebanyak10 kg/ hari dengan hasil 7 kg mlinjo chips/ hari. 
 

3. Analisis Ekonomi  
Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis ekonomi. Dari perhitungan 
analisis ekonomi diperoleh hasil sebagai berikut: 
 

 Tabel Perhitungan Analisis Ekonomi 

Keuntungan per tahun POT ROI BEP 
Rp. 45.419.903,00 1,5 0,66 Rp 8.431.650,00 

 
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa bila produksi emping mlinjo 
dalam kemaan dapat trjual seluruhnya maka akan diperoleh keuntungan 
kotor dalam satu tahun sebesar Rp. 45.419.903,00. Modal investasi dapat 
dikembalikan dalam jangka waktu 1,5 tahun. Titik impas (BEP) dimana 
usaha tersebut tidak mengalami kerugian maupun keuntungan adalah saat 
penjualan produk mencapai Rp Rp 8.431.650,00 pertahunnya atau setelah 
kapasitas produksi 200 kg  produk dengan asumsi penjualan Rp 42.500,00 
per kg. 
 

4. Pemasaran Produk Emping Mlinjo 
Pemasaran produk emping mlinjo (Mlinjo Chips) direncanakan dibagi 
menjadi beberapa sektor pasar berdasarkan target konsumen, meliputi: 

1. Masyarakat pendatang yang semi tetap (mahasiswa dan pekerja) 
2. Masyarakat umum (Yogyakarta) 
3. Masyarakat yang pantang terhadap asam urat  
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9. Sertifikasi 
 Mlinjo Chips ini telah mendapatkan sertifikat dari Dinas Kesehatan 
Republik Indonesia dengan nomor DinKes P-IRT No. 215340207016. 
Sedangkan sertifikasi Halal masih dalam proses. 

 
KESIMPULAN 

1 Mengonsumsi Emping Mlinjo dengan penambahan ekstrak rempah-rempah 
anti asam urat dapat mengurangi efek rasa nyeri dibandingkan dengan 
mengonsumsi emping mlinjo pada umumnya.    

2 Rasio perbandingan tepung mlinjo dan tapioka adalah 7 : 3, sedangkan 
penambahan ekstrak rempah-rempah 50 % (ekstrak:air) dengan 
perbandingan campuran tepung dan ekstrak  3:2 dapat menghasilkan emping 
mlinjo yang disukai oleh konsumen berdasarkan organoleptiknya. 

3 Emping mlinjo dengan penambahan ekstrak rempah-rempah anti asam urat 
dapat diterima oleh konsumen dan saat ini akan mulai dipasarkan. 
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USAHA MINUMAN SEHAT SARI LIDAH BUAYA SERBUK SIAP 
SEDUH SEBAGAI ALTERNATIF PENGOBATAN ALAMI 

 
Retno Tri Wahyuni, Fanty Nur Laili, Aninda Yulian Pritasari 

Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya 
 

ABSTRAK 
Lidah buaya merupakan jenis tumbuhan yang mudah sekali kita temukan dan 
banyak manfaatnya. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa zat yang 
terkandung dalam lidah buaya yaitu Antakuinon dan Kuinon yang memiliki efek 
menghilangkan rasa sakit (analgetik), Selulose berfungsi menahan hilangnya 
cairan tubuh dari permukaan kulit sehingga kulit terjaga kelembabannya, 
Acetylated Mannose merupakan imonositimulan yang kuat, berfungsi 
meningkatkan sistem imun yang merangsang antibody, Gel lidah buaya 
mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan luka bakar dan memberikan 
lapisan pelindung serta memepercepat tingkat penyembuhan, Aloin menyebabkan 
usus besar berkontraksi sehingga bersifat sebagai pencahar yang kuat (Laxative). 
Meskipun banyak manfaat yang dapat diperoleh dari lidah buaya, namun 
sayangnya tingkat konsumsi masyarakat terhadap lidah buaya sangat minim 
apalagi konsumsi dalam bentuk makanan dan minuman. Hal ini disebabkan 
karena masyarakat enggan dalam mengolahnya, serta belum terbiasa dengan 
rasanya. Makanan dan minuman olahan dari lidah buaya yang banyak beredar di 
pasaran berupa nata de aloeveera, dodol dan jus. Minimnya jumlah ragam 
olahan minuman dari lidah buaya tersebut merupakan peluang untuk menjual  
produk dalam bentuk minuman serbuk instant lidah buaya. Proses pembuatan 
serbuk instant lidah  buaya terdiri dari beberapa tahapan yaitu sortasi, 
perendaman, pencucian, penggilingan, dan pemasakan (kristalisasi). Strategi 
pemasaran berorientasi kepada produk dan pasar artinya konsumen membeli 
manfaat, bukan sekedar fisik produk, sehingga pengusaha harus bersikap aktif 
dan kreatif dalam menemukan kegunaan tambahan diluar fisik yang dapat 
ditawarkan pada konsumen. Berdasarkan perhitungan ekonomis harga jual untuk 
1 sachet lidah buaya serbuk dengan berat 15 gr adalah Rp.850 untuk tingkat 
produsen dan Rp.1000 untuk tingkat konsumen. Kemasan dibuat dari kertas 
alumunium foil karena menarik dan kedap cahaya sehingga produk dapat 
bertahan lama. 

 
Kata kunci: lidah buaya, serbuk, produksi, pemasaran 

 
PENDAHULUAN 

Lidah buaya merupakan jenis tumbuhan yang mudah sekali kita temukan 
dan banyak manfaatnya. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa zat 
yang terkandung dalam lidah buaya yaitu Antakuinon dan Kuinon yang memiliki 
efek menghilangkan rasa sakit (analgetik), Lignin/Selulose berfungsi menahan 
hilangnya cairan tubuh dari permukaan kulit sehingga kulit terjaga 
kelembabannya, Acetylated Mannose merupakan imonositimulan yang kuat, 
berfungsi meningkatkan sistem imun yang merangsang antibody, Gel lidah buaya 
mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan luka bakar dan memberikan 
lapisan pelindung serta memepercepat tingkat penyembuhan, Aloin menyebabkan 
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usus besar berkontraksi sehingga bersifat sebagai pencahar yang kuat (Laxative) 
(1). Dengan kandungan zat tersebut, lidah buaya dapat dimanfaatkan untuk 
menyembuhkan beberapa jenis penyakit yaitu: mengatasi jerawat, mengatasi 
ambeien, mengatasi rematik, obat diabetes, radangan sendi, asma, bermanfaat bagi 
pencernaan, obat pencahar, dan membantu penyembuhan pasca operasi. Selain 
memiliki keuntungan pengobatan , lidah buaya juga dikenal sebagai sumber 
vitamin B12 dan banyak mengandung banyak material penting bagi proses 
pertumbuhan dan fungsi sistem tubuh. Sejumlah penelitian diseluruh dunia 
menunjukkan lidah buaya merupakan tonic bagi sistem kekebalan , membantu 
mencegah berbagai jenis penyakit termasuk infeksi dan bahkan kanker dan 
HIV(2). Meskipun banyak manfaat yang dapat diperoleh dari lidah buaya, namun 
sayangnya tingkat konsumsi masyarakat terhadap lidah buaya sangat minim 
apalagi konsumsi dalam bentuk makanan dan minuman. Hal ini disebabkan 
karena masyarakat enggan dalam mengolahnya, serta belum terbiasa dengan 
rasanya. Makanan dan minuman olahan dari lidah buaya yang banyak beredar di 
pasaran berupa nata de aloeveera, dodol dan jus. Kondisi tersebut merupakan 
peluang untuk menambah keanekaragaman produk minuman yang dijual di 
pasaran dengan menggembangkan usaha produksi minuman serbuk instant lidah 
buaya. 

Rumusan masalah dalam program kreativitas kemahasiswaan bidang 
kewirausahaan ini adalah: 
1. Bagaimana membuat serbuk lidah buaya siap seduh untuk minuman  
2. Bagaimana memasarkan produk berupa serbuk lidah buaya siap seduh di 

sebagai minuman alternatif pengobatan alami 
 Tujuan dari program kretivitas kemahasiswaan bidang kewirausahaan yang 
berjudul usaha minuman sehat sari lidah buaya serbuk siap seduh sebagai 
alternatif pengobatan alami ini adalah: 
1. Memproduksi dan memasarkan serbuk lidah buaya pada masyarakat sebagai 

alternatif minuman sehat 
2. Sebagai media pembelajaran dalam hal wirausaha 

Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh untuk jangka panjang dari 
program ini adalah: 
1. Membantu menciptakan masyarakat yang sehat dengan mengkonsumsi 

minuman herbal yang berkhasiat  
2. Membantu menciptakan lapangan kerja, mengingat usaha ini menggunakan 

prinsip padat karya. 
 

METODE PENELITIAN 

Metode pendekatan program dibagi menjadi beberapa tahap yaitu: 
A.   Tahap Pembuatan Produk 

 Tempat produksi minuman serbuk lidah buaya ini adalah di Jl. Teknik 
Sipil Blok V no. 1B Surabaya. Untuk merealisasikan usaha minuman serbuk 
lidah buaya, maka telah dilaksanakan tahapan kerja sebagai berikut: 
1.    Persiapan Perlengkapan Produksi 

 Pada tahap ini dilakukan pembelian peralatan yang dibutuhkan 
untuk   melaksanakan program. Peralatan tersebut adalah sebagai 
berikut: 

 Pisau 
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 Alat Penyaring 
 Gelas Ukur 
 Pengaduk 
 Ayakan 
 Kompor Gas 
 Mesin Penggiling  
 Blender/ Juicer 
 Pengepres Kemasan 
 Timbangan 
 Panci 

2.    Pengolahan Lidah Buaya 
 Bahan yang dibutuhkan dalam proses pengolahan adalah sebagai 
berupa daging lidah buaya sebagai bahan baku. Sedangkan bahan 
tambahan berupa gula, dan penambah rasa. Proses pembuatan serbuk 
lidah buaya adalah sebagai berikut: 

 Sortasi 
Sortasi merupakan kegiatan memilih lidah buaya berdasarkan 
kualitasnya. Kriteria lidah buaya yang dikehendaki adalah 
sebagai berikut: 
 

Tabel 1.   Standar bahan baku untuk pembuatan instan lidah buaya 
 

No Parameter Karakteristik 
1. Jenis Lidah Buaya Aloe vera Barbadensis 
2. Umur Antara 8-12 bulan 
3. Panjang pelepah Minimal 15 cm 
4. Warna Pelepah Hijau tua 
5. Luka pada permukaan (gores/kering) Tidak terdapat 

 
Proses sortasi dilakukan dengan cara manual menggunakan 
tangan dan kejelian penglihatan. 

 Perendaman  
Perendaman daging lidah buaya ini menggunakan air kapur, 
penggunaan ini dimaksudkan agar daging lidah buaya menjadi 
kesat atau tidak berlendir. Pada  perendaman ini membutuhkan 
waktu +  15 menit. 

 Pencucian 
Pencucian lidah buaya dimaksudkan untuk menghilangkan 
kotoran sehingga didapatkan lidah buaya yang bersih. 

 Blancing atau penggilingan 
Penggilingan ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam 
proses ekstraksi (pengambilan sari lidah buaya). Proses 
penggilingan menggunakan blender sampai menghasilkan cairan 
lidah buaya yang benar-benar halus agar didapatkan sari lidah 
buaya yang  banyak. 
 

 Pemasakan/ Kristalisasi 
Pemasakan merupakan proses terakhir dari pembuatan serbuk 
instan lidah buaya. Pemasakan atau kristalisasi disini merupakan 
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proses pemberian panas pada bahan (sari lidah buaya, sari 
penambah rasa  dan gula) sampai terbentuk kristal. Api yang 
digunakan adalah api kecil ( suhu dibawah 100 oC) dan dengan 
pengadukan terus-menerus. Pengadukan ini dimaksudkan agar 
lidah buaya bercampur merata dengan gula dan untuk 
menghindari terjadinya karamelisasi. Pemakaian panas yang 
tinggi akan berpengaruh pada kualitas produk, menyebabkan 
karamelisasi dan hilangnya beberapa kandungan zat dalam lidah 
buaya. Waktu pemasakan maksimal dalam pembuatan instan 
lidah buaya selama 4 jam untuk 10 Kg bahan. Bentuk kristal 
yang telah didapat kemudian dihancurkan untuk kemudian 
disaring, sehingga mendapatkan serbuk instant lidah buaya yang 
halus dan seragam. Dalam proses pembuatan ini untuk setiap 1 
liter cairan lidah buaya ditambahkan dengan dengan gula pasir 
500 gram gula. Untuk 100 kg lidah buaya akan menghasilkan 
serbuk lidah buaya sekitar 1 kg. 

B.  Tahap Pemasaran Produk 
Strategi pemasaran yang kami gunakan adalah: 

 Strategi Produk 
Strategi produk dilakukan dengan upaya diversifikasi terhadap produk 
yang dihasilkan. Diversifikasi merupakan hasil inovasi yang patut 
ditelaah lebih jauh. Dalam hal ini dimungkinkan adanya tambahan 
bahan-bahan alami yang khasiatnya sinergi dengan khasiat sari lidah 
buaya jika dipadukan. 

 Strategi Distribusi 
Dalam upaya perluasan daerah pemasaran maka akan digunakan 
beberapa distributor dan agen untuk memasarkan produk. Daerah 
pemasaran masih dalam lingkup pulau Jawa meliputi wilayah 
pemasaran Malang, Surabaya, Semarang , Bogor dan Jakarta. Selain 
itu sistem pembayaran dalam pemasaran produk juga perlu diatur. 
Dengan adanya pengaturan sistem pembayaran ini dimaksudkan untuk 
memberikan kelonggaran kepada konsumen sehingga konsumen lebih 
tertarik untuk membeli produk. Sistem pembayaran yang direncanakan 
adalah sebagai berikut: 
1. Pembayaran dimuka yaitu pembayaran kontan untuk pemesanan 

produk yang tidak diambil langsung 
2. Pembayaran muka belakang yakni pembayaran yang dilakukan 

secara bertahap sebelum dan setelah pengambilan produk. 
3. Pembayaran dibelakang yaitu pembayaran dengan sistem hutang. 
4. Pembayaran kontan yakni pembayaran lunas terhadap produk 

yang diambil pada saat itu. 
 Strategi Harga 

Strategi harga dilakukan berdasarkan harga pasar, harga produk yang 
ditetapkan adalah dibawah harga pasar, atau dengan kata lain harga 
produk diusahakan lebih rendah bila dibandingkan dengan pesaing.  

 Strategi Promosi 
Publikasi produk untuk promosi adalah dengan mengikuti berbagai 
pameran, menjadi sponsor dalam suatu kegiatan yang berhubungan 
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dengan kesehatan, melakukan berbagai pelatihan pembuatan instan  
maupun sebagai pembicara dalam suatu acara tertentu yang dapat 
mengenalkan produk kepada calon konsumen. Promosi penjualan yang 
telah dilakukan adalah penyebaran brosur produk, promosi dari mulut 
ke mulut dan penekanan pada pendekatan perorangan, serta mengikuti 
pameran.  

  
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A.   Analisis Produk Serbuk Instan Lidah Buaya 

 Analisa terhadap produk serbuk lidah buaya dapat ditinjau dari 
beberapa segi yaitu dari segi warna, rasa, kandungan zat serta kemasan.  

 Warna Produk 
Dari segi warna, produk serbuk yang dihasilkan berwarna putih 
kekuningan sehingga cukup menarik. Namun kekurangannya adalah 
ketika ditambahkan air maka warna minuman akan terlihat keruh, 
sehingga berdampak menurunkan selera. Warna yang dikehendaki 
adalah warna yang tidak jauh berbeda dengan sari serbuk lidah buaya 
asli. 

 Rasa Produk 
Rasa dari produk yang kami produksi terdiri dari rasa jahe, rasa 
pandan, pare dan tanpa rasa (lidah buaya murni). Rasa dari produk 
masih belum memuaskan dan masih belum bisa menyaingi rasa 
minuman lain yang beredar di pasaran. Hal ini disebabkan karena lidah 
buaya mempunyai ciri tidak mempunyai kekuatan rasa atau tidak 
berasa.  
Penyimpangan yang mungkin terjadi pada produk akhir adalah pada 
rasa dan warna. Ini disebabkan kurangnya kontrol terhadap besar 
kecilnya api. Api yang terlalu besar menyebabkan warna produk 
menjadi coklat tua dan rasanya pahit.  

 Kandungan Zat 
Untuk kandungan zat dari produk produk  kami belum melakukan uji 
kimiawi untuk menganalisa kadar air, kadar abu, ataupun penentuan 
tanggal kadaluwarsa yang tepat. Hal ini disebabkan mahalnya harga 
jasa analis dan tidak tersedianya dana untuk analisis tersebut.  Produk 
yang tidak layak dikonsumsi dapat diketahui dengan melihat kondisi 
produk, yang sudah mulai menggumpal serta adanya perubahan warna. 

 Kemasan Produk 
Kemasan yang digunakan terbuat dari alumunium foil karena kedap 
cahaya sehingga produk dapat bertahan lama. Sedangkan untuk design 
kemasan masih kurang standar dan perlu banyak perbaikan. 

 
B.  Analisis Harga 

 Untuk menentukan harga jual maka dilakukan perhitungan ekonomi 
sebagai berikut: 

Analisa Biaya Tetap    

No Keterangan Jumlah Harga Satuan (Rp) Total (Rp)

1 Panci Anti lengket   3 200,000.00 600,000.00
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2 Kompor Minyak tanah 3 150,000.00 450,000.00

3 Pengaduk Kayu  6     3,000.00 18,000.00

4 Ayakan Stainlessteel  3   20,000.00 60,000.00

5 Blender juice     3 250,000.00 750,000.00

6 Siller  3 130,000.00 390,000.00

7 Ember Plastik 9  10,000.00 90,000.00

8 Tampah Bambu 6    9,000.00 54,000.00

9 Toples plastik besar 6 15,000.00 90,000.00

10 
Toples plastik ukuran 
sedang 6 10,000.00 60,000.00

11 Talenan 3 3,000.00 9,000.00

12 Pisau  12 4,000.00 48,000.00

13 Corong plastik 3 3,000.00 9,000.00

14 Nampan Palstik 6 10,000.00 60,000.00

15 
Timbangan kapasitas 2 
kg 2 60,000.00 120,000.00

16 Botol Plastik jumbo 12 15,000.00 180,000.00

17 saringan santan  6  5,000.00 30,000.00

18 
Keranjang rotan bahan 
baku 6 50,000.00 300,000.00

19 Box Kemasan 6 65,000.00 390,000.00

20 Gunting besar 3  7,500.00 22,500.00

21 
Bangunan rumah 36 
m2   

18,000,000
.00

22 Biaya Perijinan   
2,000,000.

00

                                                                                                  Total 
21,730,500

.00 

                               Perhari 72,435.00 
 
 
Biaya Berubah (per hari)    

No Keterangan Jumlah Harga Satuan (Rp) 
Jumlah 

(Rp) 

1 Lidah buaya (kg) 20 2,000.00 40,000.00

2 Tenaga kerja (orang) 4 8,000.00 32,000.00

3 Gula (kg) 8 5,800.00 46,400.00

4 Essence (botol) 1 5,000.00 5,000.00

5 Minyak tanah (liter) 12 4,000.00 48,000.00
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6 Plastik (pak) 2 15,000.00 30,000.00

7 Sablon (bungkus) 400 30.00 12,000.00

8 Garam (bungkus 25 gram) 1 500.00 500.00

9 Listrik + air 1 2,000.00 2,000.00

10 Kapur tohor 0.125 8,000.00 1,000.00

                                                                                                   Total 216,900.00 

Total VC per 300 hari =  Rp       65,070,000.00  

Kapasitas Produksi  = 120000  bungkus (@ 15 gram) = 1800 kg/tahun 

 
Total Cost =  Rp  86,800,500.00  per tahun  
                 =   Rp  289,335.00 per hari   

Harga Pokok penjualan (HPP) = Rp  723.33  pertahun  
Harga 

Jual  =  HPP x (1 + Mark Up)   

 =  Rp 723.33 x (1 + 35 %)  

 =  Rp 976.5   

 = 
 Rp. 1000,- (harga tingkat 

konsumen)   
Harga 

Jual  =  HPP  x (1+ Mark Up)   

 =  Rp  723.33 x (1 +15%)  

 =  Rp  831. 8  

 =  Rp. 850,- (harga tingkat produsen)  

Analisa Perhitungan Keuntungan 

       Jumlah produksi 400 unit yang terbagi atas: 

       200 unit dijual ke pengecer dengan harga @ Rp. 850,- 

       200 unit dijual ke konsumen dengan harga @ Rp. 1,000,- 

Total Revenue (TR)   

Penerimaan total dari pengecer
P x Q = Rp. 850,- x 200 = Rp  

170,000.00  

    

    
Penerimaan total dari 

konsumen  P x Q   

  Rp.1,000,- x 200   

  Rp 200,000.00   



 PKMK-1-11-8

Total Revenue (TR) = Rp. 170.000,- + Rp. 200.000,-  =  Rp 370,000.00  

Laba Operasi  = TR – TC  per hari  

                       =  Rp   80,665.00  

                       =  Rp   24,199,500.00  tahun pertama  

BEP (Q)  = TC / P 

                = Rp. 289,335 / Rp. 1000,- 

                = 289.335 

                ~ 290 unit  
artinya perusahaan akan mengalami titik impas pada produksi ke 290 unit atau tidak 

menerima  

laba atau rugi ketika memproduksi 290 unit produk. 

BEP (P)   = TC/Q 

                = Rp. 289,335/ 400 

                = Rp 723.33  

                = Rp. 750 per unit  

artinya perusahaan akan mengalami titik impas pada harga Rp. 750,- per unit atau   
jika perusahaan tidak ingin menderita kerugian harus menetapkan harga diatas 

harga tersebut 
 

C.   Analisis Pasar 
 Pemasaran berorientasi kepada produk dan pasar. Pemasaran yang 
berorientasi pada pasar berarti memahami bahwa konsumen membeli 
manfaat, bukan sekedar fisik produk, sehingga pengusaha harus bersikap 
aktif dan kreatif dalam mencari dan menemukan kegunaan tambahan diluar 
fisik yang dapat ditawarkan pada konsumen. Didalam memasarkan kami 
menggunakan beberapa strategi yaitu strategi produk, harga, promosi dan 
distribusi . 
1.   Strategi Produk 

Diversifikasi yang kami lakukan terhadap produk adalah dengan  
menambahkan parasa berupa jahe dengan tujuan sebagai minuman 
hangat, pare untuk menambah khasiat sebagai obat diabetes, serta 
pandan untuk mengharumkan minuman atau menghilangkan rasa 
langu. Untuk produk serbuk ini kami lebih mengandalkan khasiat 
daripada rasa.        

2.   Strategi Harga 
Harga produk adalah Rp.850/saset untuk pembelian grosir dan 
Rp.1000/saset untuk pembelian eceran.  

3.  Strategi Distribusi 
Untuk strategi distribusi belum kami terapkan mengingat kemampuan 
untuk produksi yang masih terbatas karena kurangnya modal dan 
tenaga kerja. Belum dilakukannya analisis kandungan zat dan belum 
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adanya ijin produksi juga menjadi pertimbangan bagi kami untuk 
menunda pendistribusian produk secara luas. 

4.  Strategi Promosi 
Untuk usaha promosi yang sudah kami lakukan adalah dengan 
mengikuti pameran usaha kecil menengah yang diselenggarakan oleh 
Kamar Dagang Industri Jawa Timur, menyebarkan brosur, serta 
melakukan kunjungan industri ke pabrik PT. Indoherbal Sumber 
Medika yang berlokasi di Gresik. 

 
KESIMPULAN 

Dari hasil analisis dan pembahasan terhadap pelaksanaan program dapat 
disimpulkan bahwa: 
1. Proses pembuatan lidah buaya serbuk terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap 

sortasi, perendaman, pencucian, blanching atau penggilingan dan pemasakan 
(menggunakan prinsip kristalisasi). Untuk proses pemasakan, api yang 
digunakan adalah api kecil (dibawah 1000C) untuk mencegah rusaknya zat 
dan menghindari terjadinya karamel. Dalam proses pembuatan serbuk lidah 
buaya ini, untuk 100 kg daging lidah buaya dihasilkan 10 kg serbuk, dengan 
penambahan gula menggunakan perbandingan 2:1. 

2. Pemasaran produk dilakukan dengan menerapkan beberapa strategi yaitu 
strategi produk, strategi harga, strategi promosi dan strategi distribusi. 
Serbuk lidah buaya dijual dengan merk dagang “Al Veera” dengan harga 
Rp. 850/ saset untuk pembelian grosir dan Rp.1000/ saset untuk pembelian 
eceran.  
 

DAFTAR PUSTAKA 
Kusuma M, H Wijaya. Cantik dan Sehat dengan   Lidah Buaya, Pondok Renungan 

- http://www.pondokrenungan.com  
Sumber: Yayan. Artikel Kesehatan “ Lidah Buaya Tanaman Banyak  Khasiat”, 

webmaster@vision.net .id, tanggal 12 Agustus 2004. 
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LAYANAN PESAN-ANTAR UNTUK MENGATASI KESULITAN DALAM 
MEMENUHI KEBUTUHAN TENTANG BUKU BACAAN  

BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS BRAWIJAYA 
 

Aziz Effendy, Abdul Khaqim, Swasono Ari Yuswantoro 
Jurusan Fisika, Universitas Brawijaya, Malang 

 
ABSTRAK 
Kebutuhan akan buku dari berbagai elemen masyarakat sangat besar, terutama 
mahasiswa karena buku merupakan sarana untuk memperluas pengetahuan. 
Kebutuhan yang besar tersebut harus diimbangi dengan cepatnya jalur distribusi 
buku dari produsen ke tangan konsumen. Dengan sistem yang sudah ada, 
distribusi buku kurang maksimal karena minimnya informasi tentang keberadaan 
buku yang sampai pada konsumen. Untuk mengatasi kesulitan dalam memenuhi 
kebutuhan tentang buku tersebut maka dibangun suatu layanan yaitu Brawijaya 
Delivery-Order. Brawijaya Delivery-Order merupakan usaha berbentuk jasa. 
PKMK ini bertujuan untuk mempermudah Mahasiswa UNIBRAW dalam 
memperoleh buku bacaan sehingga dapat menghemat biaya, waktu dan mengatasi 
kesulitan mencari buku-buku yang dibutuhkan, menjadi katalisator dan fasilitator 
pengembangan minat membaca Mahasiswa UNIBRAW, dan untuk 
mengembangkan jiwa kemandirian dan enterpreneurship. Hasil kegiatan layanan 
ini memberikan keuntungan bagi mahasiswa yaitu : hemat biaya (mengurangi 
biaya transportasi bagi konsumen), efisiensi waktu (via telpon, sms dan email), 
dan kemudahan (mudah dalam mencari buku yang dibutuhkan dengan sistem 
pemusatan informasi). Beberapa mitra usaha yang berhasil dibangun antaralain: 
TB.Toga Mas, TB.Borneo, TB. Fitrah, TB.Dian Ilmu,TB. Pustaka Barokah, 
TB.Era Media, Penerbit Mizan, Penerbit GIP, Penerbit LkiS, Penerbit Aneka 
Ilmu, Pustaka Pelajar, Salemba, Andi Offset, Elexmedia Computindo, Rajawali 
Press, Graha Ilmu, LOF FORKALAM F.MIPA UB, UM Press dan Perpustakaan 
pusat Brawijaya.  
 
Kata kunci : buku, pesan-antar, mahasiswa 
 
PENDAHULUAN 

Buku adalah salah satu sarana mendasar dalam proses pembelajaran, karena 
buku merupakan jendela dunia yang akan mengantarkan siapa saja yang 
membacanya ke gerbang-gerbang pengetahuan. Buku menjadi sumber ilmu, 
bukti-bukti sejarah dan perkembangan budaya peradaban manusia. Selain itu, 
buku mampu menyimpan hal-hal yang tidak mungkin tesimpan selamanya 
didalam otak manusia, karena keterbatasan yang dimiliki manusia sehingga buku 
merupakan memori kedua manusia yang dapat diperbarui demi kesinambungan 
ilmu pengetahuan. 

Pada dasarnya hampir semua kalangan membutuhkan buku, baik dari 
tingkatan masyarakat lapisan bawah sampai masyarakat elit. Namun 
permasalahannya adalah masih banyak dari mereka yang belum sadar pentingnya 
buku. Mahasiswa sebagai agent of change (agen perubahan) seharusnya 
menjadikan buku sebagai salah satu komoditi utama dalam memperluas 
pengetahuan sehingga dapat melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. 
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Di sisi lain, proses dalam mendapatkan buku khususnya bagi mahasiswa 
banyak faktor yang menjadi penghambat. Salah satu faktor penghambatnya adalah 
distribusi dan informasi buku yang sangat lambat untuk sampai ke tangan 
konsumen. Faktor lain yang mempengaruhi yaitu biaya transportasi untuk 
mendapatkan buku, keterbatasan waktu dan kesulitan mencari buku yang 
dibutuhkan. 

Oleh karena itu diperlukan suatu sistem layanan yang diharapkan mampu 
menjadi katalisator sekaligus fasilitator untuk meningkatkan kecepatan distribusi 
buku agar dapat mengatasi permasalahan tersebut. Berdasarkan pemikiran-
pemikiran di atas dan komitmen serta tekad yang bulat, maka diajukan usulan 
Program Kreatifitas Mahasiswa Mengenai Kewirausahaan (PKMK) yang bergerak 
di bidang jasa yaitu  Layanan Delivery-Order (pesan-antar) Untuk Membantu 
Mengatasi Kesulitan Dalam Memenuhi Kebutuhan Tentang Buku Bacaan Bagi 
Mahasiswa Universitas Brawijaya. 

Keunggulan dari sistem yang ditawarkan memberikan tiga manfaat yaitu: 
pertama, hemat biaya, karena dengan sistem tersebut konsumen yang 
membutuhkan buku tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk transportasi (jika 
naik angkutan umum memerlukan biaya dua kali lipat dibandingkan dengan 
sistem yang ditawarkan, hal itu apabila hanya menggunakan satu jalur angkutan 
jika dua atau lebih maka biaya dapat berlipat-lipat. Kedua, efisiensi waktu, sebab 
dengan sistem yang ditawarkan, konsumen hanya cukup memesan via telepon, 
sms, email atau langsung ke pusat Brawijaya Delivery-Order yang relatif bisa 
dijangkau dengan jalan kaki (didalam kampus). Ketiga, kemudahan, karena sistem 
ini menawarkan kemudahan dalam mencari buku yang dibutuhkan konsumen. 
Dengan sistem yang telah ada seperti toko buku, konsumen masih berkeliling dari 
toko buku yang satu ke toko buku yang lainnya untuk mengetahui keberadaan 
buku yang mereka butuhkan. Selain ketiga hal tersebut sistem publikasi yang 
lebih cepat dan lebih luas karena langsung menjangkau pusat-pusat konsentrasi 
mahasiswa. 

Menurut laporan badan perencanaan pembangunan nasional (BAPPENAS), 
bahwa diperkirakan angka pengangguran sangat suram dari tahun-ketahun karena 
tidak tersedianya lapangan pekerjaan. Pada tahun 2002 (40 juta), tahun 2003 (43,6 
juta) dan diperkirakan akan meningkat lagi 45,2 juta pada tahu 2004 (Surya, 18 
Februari 2004, hal 25). Salah satu solusi dalam menghadapi perekonomian yang 
buruk (pengangguran) adalah menciptakan usaha mandiri atau kewirausahaan. 
Jiwa kewirausahaan perlu dimiliki dan dikembangkan oleh mahasiswa selama 
mengikuti perkuliahan untuk mempersiapkan diri sebelum terjun ke masyarakat. 
Sehingga dengan potensi kewirausahaan yang dimiliki memungkinkan untuk 
menciptakan gagasan-gagasan penciptaan lapangan usaha.  

Berdasarkan latar belakang di atas terlihat bahwa terdapat beberapa faktor 
yang menjadi penghambat bagi mahasiswa untuk mendapatkan buku. Beberapa 
faktor penghambatnya adalah distribusi buku yang sangat lambat, biaya 
transportasi untuk mendapatkan buku, keterbatasan waktu dan kesulitan mencari 
informsi tentang keberadaan buku yang dibutuhkan. Oleh karena itu diperlukan 
suatu sistem layanan yang diharapkan mampu menjadi katalisator sekaligus 
fasilitator untuk meningkatkan kecepatan distribusi buku. Layanan Delivery-
Order (pesan-antar) diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan 
tersebut. 
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Usulan Program Kreatifitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKMK) dengan 
judul di atas dalam rangka memecahkan permasalahan “ apakah dengan layanan 
Delivery-Order (pesan-antar) dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa baik 
dari segi biaya transportasi, efisiensi waktu maupun kemudahan dalam 
memperoleh buku bacaan?”. Lingkup kegiatan PKMK yang akan dijadikan 
sasaran adalah Layanan Delivery-Order (pesan-antar) untuk Mahasiswa 
Universitas Brawijaya. 

Usulan Program Kreatifitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKMK) dengan 
judul di atas dalam rangka mencapai tujuan sebagai berikut : 
a. Untuk mempermudah Mahasiswa UNIBRAW dalam memperoleh buku 

bacaan sehingga dapat menghemat biaya, waktu dan mengatasi kesulitan 
mencari buku-buku yang dibutuhkan, 

b. Menjadi katalisator dan fasilitator pengembangan minat membaca 
Mahasiswa UNIBRAW, 

c. Untuk mengembangkan jiwa kemandirian dan enterpreneurship bagi 
pelaksana kegiatan. 

Kegiatan PKMK tersebut mempunyai manfaat sebagai berikut : 
a. Memudahkan Mahasiswa UNIBRAW dalam memperoleh buku bacaan 

dengan lebih cepat, 
b. Dapat memotivasi Masiswa UNIBRAW dalam mengembangkan minat 

membaca, 
c. Membantu Mahasiswa UNIBRAW dalam memperlancar proses 

pembelajarannya, 
d. Menghemat waktu dan biaya konsumen untuk mendapatkan buku, 
e. Pembelajaran usaha mandiri bagi pelaksana kegiatan. 

 
METODE PENDEKATAN 
A. Waktu dan Tempat  Pelaksanaan 

Kegiatan layanan Brawijaya Delivery-Order (pesan-antar)  dilaksanakan 
selama  delapan (8) bulan, mulai bulan Maret 2005 sampai November 2005. 
Sedangkan tempat pelaksanaan berada di dalam area kampus Brawijaya, dimana  
Fakultas MIPA sebagai pusat kegiatan dan Centre of Brawijaya Delivery-Order 
dan Perpustakaan Universitas Brawijaya sebagai lokasi Grand Opening Centre. 

 
B. Tahapan Pelaksanaan 

Pelaksanaan layanan Brawijaya Delivery-Order (pesan-antar)  dilakukan 
dengan beberapa tahap yaitu : 

1. Persiapan Kegiatan, meliputi : 
a. Pengadaan alat-alat usaha 
b. Pembuatan publikasi dan promosi 
c. Pembuatan katalog buku 
d. Membangun kerja sama dengan lembaga-lembaga di UNIBRAW 

dalam rangka membuka jaringan pemasaran. 
2. Pelaksanaan Kegiatan, meliputi : 

a. Penebaran publikasi 
b. Pengikutsertaan pameran dan bazaar di UNIBRAW 
c. Grand Opening Centre 
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d. Penindaklanjutan kerja sama dengan instansi dan lembaga-lembaga di 
UNIBRAW 

e. Penjemputan pembeli pasif. 
3. Pelaporan Kegiatan 

 
C. Instrumen Pelaksanaan 

Beberapa intrumen yang dipergunakan dalam pelaksanaan layanan 
Brawijaya Delivery-Order (pesan-antar)  adalah : 
1. Peneliti 
 Salah satu instrumen penelitian kami  adalah dengan memasukkan manusia 

atau peneliti sendiri sebagai alat pengumpul data utama. hal ini berpengaruh 
terutama dalam proses wawancara dan analisis data. 

2. Pedoman Wawancara 
 Yaitu berupa daftar pertanyaan  (Quisioner) yang diajukan kepada informan 

penelitian. Hal ini berguna untuk mengarahkan peneliti dalam pencarian data 
terutama dalam melakukan wawancara. Kami memberikan daftar pertanyaan  
(Quisioner) dua kali, yaitu waktu sebelum pelaksanaan Launching Perdana 
dan setelah Launching Perdana kegiatan kami. 

3. Perangkat penunjang yang meliputi : Alat Transportasi berupa sepeda motor, 
alat komunikasi berupa HP Flexi, perangkat publikasi (pamflet, liflet dan 
spanduk), perangkat dokumentasi (kamera) dan alat-alat usaha (buku nota, 
stempel, alat tulis dan buku pembukuan keuangan). 

 Metodologi yang digunakan adalah studi eksploratif yang meliputi :  
a. Survey Pasar 

Untuk mengetahui peluang pasar, maka dilakukan penyebaran angket 
dengan variabel-variabel sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan tentang 
buku bacaan, 

2. Ketertarikan terhadap layanan pesan-antar, 
3. Kebutuhan tentang buku bacaan meliputi : 
a Jenis buku, 
b Jumlah buku per bulan, 
c Harga buku, 
d Prioritas. 
4. frekuensi menggunakan layanan pesan-antar buku, jika layanan 

tersebut sudah ada. 
Setelah dilakukan survei pasar melalui penyebaran angket secara acak 

dengan empat (4) variabel di atas kepada 1000 mahasiswa dari 10 fakultas di 
lingkungan Universitas Brawijaya, maka diperoleh informasi sebagaimana 
tersebut di bawah ini. 

Mengenai cara mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan buku bacaan dimana 
setiap mahasiswa boleh memilih lebih dari satu pilihan, maka didapat hasil angket 
sebagai berikut : 

Ket : Pilihan lebih dari satu. 
Sumber : Hasil Penyebaran Angket (2004)    
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b. Realisasi di Lapangan 
Dalam menjalankan kegiatan ini, ada beberapa hal yang dilakukan oleh 

pelaksana kegiatan yang meliputi : 
1. Persiapan kegiatan, yaitu mempersiapkan segala hal yang 

mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan. 
2. Pelaksanaan kegiatan, yaitu proses pelaksanaan langkah-langkah 

yang telah direncanakan. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Sesuai dengan langkah-langkah yang akan dilakukan pada proposal usulan 

PKMK awal, maka selama jangka waktu kontrak telah diperoleh hasil sebagai 
berikut: 

Pengadaan alat-alat usaha 
Pada proses ini telah dilakukan perancangan dan pembuatan stempel, buku 

nota, setra pembelian bantalan stempel, tinta, alat tulis, buku keuangan dan alat 
komunikasi. 

Pembuatan publikasi dan promosi 
Pembuatan publikasi  berupa pamflet, liflet dan spanduk. Sedangkan 

promosi yang telah dilakukan berupa pemberian potongan harga (discount) 
kepada konsumen. Potongan yang diberikan antara 7,5% sampai 25%. Promosi 
berupa potongan harga sangat diminati oleh konsumen. Hal ini dapat dilihat dari 
hasil interaksi dengan konsumen, hampir semua konsumen selalu 
membandingkan harga di Brawijaya Delivery-Order (BDO) dengan tempat lain. 
Dengan strategi potongan harga sebesar itu Brawijaya Delivery-Order mampu 
bersaing dengan penjual-penjual buku dalam hal patokan harga jual. Dan profit 
yang diperoleh dari patokan harga tersebut antara 10% sampai 20%. 

Pembuatan katalog buku 
Pembuatan katalog buku ini relati agak lama, penyusunan catalog dilakukan 

secara bertahap karena harus memilah dari masing-masing jenis buku yang 
berasal dari berbagai penerbit. Hal ini dilakukan untuk memberi kemudahan bagi 
konsumen dalam pencarian buku. Katalog yang telah dihasilkan berupa hardcopy 
(buku katalog). Dan dalam pengembangan usaha ini akan dibuat katalog yang 
berupa softcopy (sistem pencarian otomatis dengan menggunakan komputerisasi). 

Mengenai katalog yang berupa softcopy dimuat dalam suatu website, 
sehingga bisa diakses dari manapun dan kapanpun serta akan di Link-kan dengan 
perpustakaan-perpustakaan digital (seperti di Universitas Brawijaya). Hal ini 
merupakan salah satu sarana yang strategis dalam mempublikasikan  Brawijaya 
Deliveri-Order dan dapat merangsang mahasiswa dalam pengembangan minat 
membaca. 

Penindaklanjutan kerja sama dengan mitra usaha 
Untuk menjalin hubungan kerjasama dan memperluas jaringan kepada 

supplier maka dibuat proposal dan kemudian dilakukan lobbying langsung kepada 
penerbit-penerbit dan toko buku yang ada. Proses tersebut memerlukan waktu 
yang agak lama karena mereka masih meragukan kinerja Brawijaya Deliveri-
Order (BDO). Namun setelah berjalan sekitar dua bulan dan mereka menilai 
kinerja BDO, maka para penerbit dan toko buku memberikan kemudahan-
kemudahan dalam proses transaksi.  
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Seiring dengan berjalannya waktu mitra usaha Brawijaya Deliveri-Order 
semakin bertambah. Jika pada awal pengajuan proposal PKMK hanya 5 mitra 
usaha yang bergabung. Dan sampai laporan ini dibuat, mitra usaha yang tergabung 
dengan Brawijaya Delivery-Order sebagai berikut : TB.Toga Mas, TB.Borneo, 
TB. Fitrah, TB.Dian Ilmu,TB. Pustaka Barokah, TB.Era Media, Penerbit Mizan, 
Penerbit GIP, Penerbit LkiS, Penerbit Aneka Ilmu, Pustaka Pelajar, Salemba, 
Andi Offset, Elexmedia Computindo, Rajawali Press, Graha Ilmu, LOF 
FORKALAM F.MIPA UB, UM Press dan Perpustakaan pusat Brawijaya. Usaha 
dalam menggait mitra usaha baru akan terus dilakukan agar dapat memenuhi 
permintaan pasar yang bervariasi. 

Penyebaran publikasi 
Publikasi disebarkan dengan cara: untuk pamflet disebarkan di tempat-

tempat strategis seperti papan pengumuman, mading (majalah dinding), Unit 
Kegiatan Mahasiswa, LOF, Himpunan Mahasiswa Jurusan, dan kontrakan 
mahasiswa. Sedangkan liflet disebar di pintu gerbang masuk UNIBRAW, ruang 
seminar, pameran, bazaar dan ruang kuliah. Dan spanduk dan papan promosi 
dipasang pada saat pameran dan bazaar berlangsung. 

Grand Opening Centre (Launcing Perdana) Brawijaya Delivery- Order 
Dalam suatu pemasaran diperlukan gebrakan yang spektakuler untuk 

membuka pintu kesuksesan. Untuk memperkenalkan layanan baru sangat 
diperlukan adanya publikasi dan promosi agar konsumen mengetahui informasi 
yang akan disampaikan. karena kesan pertama merupakan hal yang akan 
menjadikan mind Frame , yaitu akan memberikan suatu kesan dihati konsumen, 
sehingga launching perdana merupakan langkah awal dalam mempublikasikan 
dan mempromosikan layanan unggulan ini.  

Launcing perdana yang diadakan di depan perpustakaan pusat Universitas 
Brawijaya karena Tempat tersebut sangat strategis sebab merupakan jalur utama 
konsumen buku, sehingga menguntungkan sekali dalam pemasaran layanan 
unggulan ini. Sedangkan waktu pelaksanaan pada 16-21 mei 2005 karena Waktu 
tersebut tepat sekali karena pada pertengahan bulan anggaran dana mahasiswa 
masih penuh, sehingga dapat disisihkan untuk buku bacaan. Dan juga waktu 
tersebut adalah setelah Ujian Tengah Semester (UTS) dimana mahasiswa 
mempunyai waktu luang untuk berkunjung di pusat keramaian dan sedang 
mempersiapkan kuliah mereka selanjutnya, sehingga kebutuhan tentang buku  
besar. 

Sebenarnya untuk mengadakan launcing perdana ini memerlukan dana yang 
cukup banyak. Namun dengan menjalin hubungan baik dengan perpustakaan 
pusat Brawijaya maka dapat dihemat dana sebesar Rp. 900.000,00 (untuk sewa 
tempat, kursi, meja dan alat-alat lainnya). Sedangkan keuntungan atau profit kotor 
sebelum dikurangi biaya operasional sebesar Rp. 500.000,00 dan biaya 
operasional sebesar Rp. 100.000,00 sehingga keuntungan bersih sebesar Rp. 
400.000,00. 

Pengaktifan Layanan Delivery-Order (Pesan-Antar) Buku 
Dalam proses pesan-antar buku yang dilakukan Brawijaya Delivery-Order 

menerima pesanan yang berasal dari mahasiswa (DIII, S1, pasca sarjana), dosen 
dan umum. 
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Dalam melayani pesanan Brawijaya Delivery-Order memberikan jangka 
waktu paling lama satu minggu. Namun jika buku yang dicari mudah dan stoknya 
ada maka langsung dikirimkan dalam jangka waktu satu atau dua hari. 

Sedangkan jangkauan kerja Brawijaya Delivery-Order masih dikhususkan 
untuk Brawijaya saja. Dalam pengembangan selanjutnya dapat diperluas lagi 
untuk universitas-universitas lainnya. Brawijaya Delivery-Order dapat membuka 
bagi para mahasiswa disetiap cabang nantinya.  

Perbaikan kinerja Layanan Delivery-Order (Pesan-Antar) buku 
Perbaikan kinerja dilakukan dengan mempertimbangkan kendala-kendala 

yang dihadapi (buku yang telah dipesan tidak dapat dikembalikan lagi, 
ketidakjelasan identitas buku yang dipesan, pelaku kegiatan harus menyesuaikan 
antara jadwal kegiatan (pesan-antar) dengan jadwal akademik yang padat. Dengan 
kendala tersebut pelaku kegiatan melakukan hal-hal sebagai berikut : membuat 
kesepakatan yang jelas dengan konsumen untuk menghindari pembatalan buku 
yang telah dipesan, perbaikan sistem katalog dengan komputerisasi, Penjadwalan 
yang jelas dalam kerja tim. 

Dengan perbaikan kinerja tersebut Brawijaya Delivery-Order dapat 
memberiakn kepuasan kepada konsumen. Contoh : perbaikan katalog dengan 
membuat katalog digital, ini dapat mempermudah dalam pencarian buku yang 
dibutuhkan. Karena dari hasil interaksi kami dengan konsumen, masih banyak 
konsumen yang hanya tahu judul bukunya saja, bahkan belum lengkap. Padahal 
banyak judul buku yang mirip. Sedangkan bagi  Brawijaya Delivery-Order hal ini 
mempermudal dalam berinteraksi dengan supplier dan meminimalkan kesalahan 
pemesanan. 

Promosi dan pengikutsertaan pada pameran dan bazaar 
Untuk mempublikasikan dan mempromosikan layanan secara berkala maka 

Brawijaya Delivery-Order  ikut dalam pameran dan bazaar-bazaar yang ada di 
Brawijaya. Sedangkan sarana promosi  meliputi kalender cantik dan pembatas 
buku. 

Penjemputan pembeli pasif. 
Brawijaya Delivery-Order mendatangi langsung kelompok orang atau 

mahasiswa dilingkungan Universitas Brawijaya untuk menawarkan layanan 
Delivery-Order secara langsung. 

 
KESIMPULAN 

Layanan Brawijaya Delivery-Order (BDO) mempermudah mahasiswa 
Universitas Brawijaya dalam memperoleh buku karena dapat menghemat biaya, 
efisiensi waktu dan mengatasi kesulitan memcari buku-buku yang dibutuhkan.  

Layanan Brawijaya Delivery-Order (BDO) menjadi katalisator dan 
fasilitator pengembangan minat membaca mahasiswa Universitas Brawijaya 
dengan tiga keunggulan yang dimilikinya. 

 Layanan Brawijaya Delivery-Order (BDO) dapat mengembangkan jiwa 
kemandirian dan entrepreneurship bagi  bagi pelaksana kegiatan serta membuka 
lapangan kerja baru. 
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ABSTRAK 
Hasil pengamatan di lapangan, menunjukkan bahwa nanas awalnya hanya 
sebagai tanaman pekarangan saja. Masyarakat memanfaatkan nanas hanya 
sebatas tanaman konsumsi saja, tidak pernah mencoba mengolahnya lebih 
lanjut. Hal ini bisa dimaklumi karena pengetahuan mereka masih rendah dan 
masih belum mengetahui manfaat yang dapat diambil dari tanaman nanas. 
Seiring dengan perkembangan zaman dan IPTEK, masyarakatpun sudah mulai 
banyak yang mengetahui manfaat dari tanaman nanas. Di desa Karang Jambe, 
kecamatan Jun Rejo merupakan pusat (central) produksi tempe terbesar  se-kota 
Batu. Sekitar 70% penduduknya bahkan lebih menggeluti usaha produksi tempe. 
Melihat realita yang ada itulah kemudian timbul keinginan untuk melakukan 
program kewirausahaan ini. Berdasarkan uraian di atas tujuan program ini 
adalah mendeskripsikan cara memanfaatkan kulit dan bonggol nanas untuk 
mempercepat proses pembuatan tempe, dan mendeskripsikan bahwa 
pemanfaatan kulit dan bonggol nanas dapat meningkatkan laba pengusaha 
tempe.   Metode pelaksanaan progrm ini adalah tidak jauh berbeda dengan 
pembuatan tempe pada umumnya, namun untuk mempercepat proses pembuatan 
tempe digunakan kulit dan bonggol nanas.  Tahapan-tahapannya adalah 
sebagai berikut: (1) Siapkan kedelai, kemudian bersihkan. Setelah itu rebus 
hingga setengah matang (kurang lebih setengah jam); (2) Setelah kedelai 
direbus, lalu giling kedelai, agar kedelai terpisah dengan kulit arinya. Setelah 
itu, remas-remas kedelai hingga ”keset” dan kemudian bersihkan kedelai 
dengan air bersih; (3) Selanjutnya rendam kedelai dengan air yang sudah  
dicampurkan kulit dan bonggol nanas yang telah diblender; (4) Setelah kedelai 
direndam kemudian rebus sampai matang (kurang lebih selama 1 jam). Lalu 
dinginkan kedelai sebelum diragikan; (5) Setelah kedelai benar-benar dingin, 
selanjutnya taburi kedelai dengan ragi, aduk hingga rata; (6) Masukkan kedelai 
yang telah diragi kedalam plastik yang terdapat ditempat cetakan. Tutup plastik 
tersebut,  beri lubang-lubang kecil pada plastik untuk sirkulasi udara.  Diamkan 
hingga 48 jam. (7) Tempe siap dipasarkan.  Hasil pelaksanaan program 
menunjukkan bahwa dengan penggunaan kulit dan bonggol nanas, ternyata 
proses pembuatan tempe menjadi lebih cepat 1 hari, yang semula membutuhkan 
waktu 3 hari menjadi 2 hari. Cepatnya proses pembuatan tempe tersebut akan 
semakin mempercepat proses panen tempe, sehingga hasilnya dapat segera 
dipasarkan. Dengan demikian maka modal pengusaha tempe cepat kembali. Dan 
lebih dari itu,  untuk hari-hari berikutnya setelah produksi pertama keuntungan 
yang diperoleh pengusaha tempe menjadi berlipat-lipat. Dengan demikian, 
dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan kulit dan bonggol nanas dapat 



 PKMK-1-13-2

mempercepat proses pembuatan tempe dan akhirnya dapat meningkatkan laba 
dari pengusaha tempe.  

 
Kata Kunci: Kulit dan Bonggol Nanas, Tempe, Laba 
 
PENDAHULUAN  

Nanas merupakan tanaman buah berupa semak yang memiliki nama 
ilmiah Ananas comosus. Memiliki nama daerah danas (Sunda) dan neneh 
(Sumatera). Dalam bahasa Inggris disebut pineapple dan orang-orang Spanyol 
menyebutnya pina. Nanas berasal dari Brasilia (Amerika Selatan) yang telah 
didomestikasi di sana sebelum masa Colombus. Pada abad ke-16 orang Spanyol 
membawa nanas ini ke Filipina dan Semenanjung Malaysia, masuk ke Indonesia 
pada abad ke-15. (file:///F:/internet%20data/Nenas%20-Buah-buah-
%20Warintek%20 %20Merintis%20Bisnis%20-%20Progressio.htm). 

Di Indonesia pada mulanya hanya sebagai tanaman pekarangan dan 
meluas dikebunkan di lahan kering (tegalan) di seluruh wilayah nusantara. Orang 
Indonesia pada zaman dahulu mengenal nanas hanya untuk dikonsumsi saja dan 
masih belum terpikirkan oleh masyarakat Indonesia untuk mengolahnya lebih 
lanjut tanaman tersebut. Hal ini dapat dimaklumi karena pengetahuan mereka 
masih rendah dan masih belum mengetahui manfaat yang dapat diambil dari 
tanaman nanas. Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakatpun mengetahui 
bahwa tanaman nanas juga dapat dimanfaatkan untuk mempercepat proses 
fermentasi dalam pembuatan tempe.  

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, tempe merupakan makanan, 
dibuat dari ragi. Tempe memiliki kandungan vitamin B12 yang sangat tinggi, 
antara 3,9-5 ug/100 gr. Selain vitamin B12, tempe juga mengandung vitamin B 
lainnya, yaitu Niacin dan Riboflavin (vitamin B2). Keistimewaan lainnya, tempe 
dapat mencukupi keperluan kalsium sebanyak 20% dan zat besi sebanyak 56% 
dari standar gizi yang dianjurkan. Tempe juga mengandung protein yang tinggi 
(8,3%), sedangkan kandungan hidrat arangnya rendah. Hal ini penting bagi yang 
sedang melakukan diet. Kandungan protein dalam tempe dapat disejajarkan 
dengan daging. Dengan demikian, tempe dapat menggantikan daging dalam 
susunan makanan seimbang. Apalagi sekarang, saat harga daging sangat mahal. 
Karena tidak mengandung gula dan pati, tempe baik juga bagi penderita diabetes. 
Penelitian CR Sirtori dari ”Medical Research Centre” Milan Italia dan penelitian 
Kowij dan Hudges, tempe ternyata dapat menurunkan kadar kolesterol darah pada 
tingkat yang normal. Hal ini berarti mencegah terjadinya aterosklerosis 
(perubahan patologis pada pembuluh darah yang disebabkan oleh tingginya kadar 
kolesterol dalam darah), sekaligus mengurangi risiko terjadinya penyakit jantung. 
Maka menu makanannya banyak mengandung kolesterol seperti susu, telur, dan 
daging, perlu dibarengi dengan mengonsumsi tempe. 

Dari fakta-fakta dilapangan menunjukkan bahwa pemanfaatan nanas 
banyak dimanfaatkan dilingkungan rumah tangga. Di bidang Industri, nanas 
digunakan dalam pembuatan sirup, essence minuman fermentasi, selai dan kripik. 
Selama ini pemanfaatan nanas terbatas pada daging buahnya saja, sementara kulit 
dan bonggolnya dibuang. Padahal, kulit dan bonggol nanas tersebut masih 
memiliki manfaat. Salah satu manfaat tersebut adalah kemampuannya untuk 
mempercepat proses fermentasi tempe. Semakin cepatnya proses fermentasi 
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tersebut maka proses produksinya pun akan cepat pula. Dengan cepatnya proses 
produksi tersebut maka upaya untuk meningkatkan laba  bagi produsen tempe 
akan dapat diusahakan. 

Di desa Karang Jambe, kecamatan Jun Rejo merupakan pusat (central) 
produksi tempe terbesar se-kota Batu. Di daerah ini sekitar 70% penduduknya 
bahkan lebih menggeluti usaha produksi tempe. Hasil dari produksi tempe 
penduduk kota Batu selain dipasarkan di pasar-pasar terdekat juga sampai keluar 
daerah kota Batu. Dengan demikian sangatlah realistis jika program ini diterapkan 
di daerah ini karena dengan diterapkannya program ini maka nantinya diharapkan 
dapat membantu para pengusaha tempe dalam mempercepat proses produksi 
tempe mereka. Dengan demikian maka upaya untuk meningkatkan laba  bagi 
produsen tempe akan dapat diusahakan Selain itu keuntungan yang dapat 
diperoleh dengan melakukan program ini bagi pengusaha tempe yang ada di 
daerah kota Batu ini yaitu dapat memicu persaingan yang sehat antar pengusaha 
tempe untuk mengembangkan usaha mereka. Cepatnya proses produksi tempe 
dapat memicu cepatnya sirkulasi uang pengusaha tempe sehingga modal dari 
pengusaha tempe dapat cepat kembali dengan laba yang memuaskan. Keuntungan 
lain yang dapat diraih oleh pengusaha tempe dengan melakukan program ini yaitu 
meski pengusaha tempe memerlukan biaya tambahan untuk mendapatkan kulit 
dan bonggol nanas namun hal itu dapat diminimalisir dengan melakukan 
kerjasama dengan pedagang nanas atau penjual nanas. Dengan demikian 
keuntungan yang diperoleh pengusaha tempe jauh lebih besar dari pada biaya 
yang dikeluarkan sehingga pengusaha tempe akan dapat meningkatkan laba dari 
usaha yang digelutinya.                 

 
METODE PENDEKATAN 

Metode pelaksanaan program ini adalah tidak jauh berbeda dengan 
pembuatan tempe pada umumnya, namun untuk mempercepat proses pembuatan 
tempe digunakan kulit dan bonggol nanas.  Tahapan-tahapan pembuatan tempe 
adalah sebagai berikut: (1) Siapkan kedelai, kemudian bersihkan. Setelah itu rebus 
hingga setengah matang; (2) Setelah kedelai direbus, lalu giling kedelai, agar 
kedelai terpisah dengan kulit arinya. Setelah itu, remas-remas kedelai hingga 
”keset” dan kemudian bersihkan kedelai dengan air bersih; (3) Selanjutnya 
rendam kedelai sebelum direbus kembali. Pada tahapan inilah campurkan kulit 
dan bonggol nanas yang telah diblender dengan rendaman kedelai tersebut; (4) 
Setelah kedelai direndam kemudian rebus selama 1 jam. Lalu dinginkan kedelai 
sebelum diragikan; (5) Setelah kedelai benar-benar dingin, selanjutnya taburi 
kedelai dengan ragi, aduk hingga rata; (6) Masukkan kedelai yang telah diragi 
kedalam plastik yang terdapat ditempat cetakan. Tutup plastik tersebut,  beri 
lubang-lubang kecil pada plastik untuk sirkulasi udara.  Diamkan hingga 48 jam. 
(7) Tempe siap dipasarkan. Waktu yang kami butuhkan untuk melaksanakan 
program ini sekitar empat bulan. Kemudian, pemanfaatan kulit dan bonggol nanas 
ini diharapkan nanti akan mempercepat proses fermentasi dalam pembuatan tempe 
tersebut. Pemanfaatan kulit dan bonggol nanas ini berprinsip pada kemampuan 
kulit dan bonggol nanas untuk membuat suasana asam yang pas bagi pertumbuhan 
jamur tempe. Suasana asam atau pH yang pas bagi pertumbuhan jamur tempe 
sendiri berkisar antara 4 sampai 5. Karena untuk mewujudkan suasana asam itu 
adalah saat perendaman, maka penggunaan kulit dan bonggol nanas juga pada 
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tahap tersebut. Sebelum penggunaan, kulit dan bonggol nanas terlebih dahulu 
ditempuh langkah-langkah sebagai berikut: (1) Kulit dan bonggol nanas tersebut 
diiris-iris kecil; (2) Kemudian ditambah air; (3) Setelah ditambahkan air lalu 
kemudian diblender. Setiap 300 gram air ditambahkan ekstrak kulit atau bonggol 
sebanyak 150 gram, atau perbandingannya adalah 2:1. Dari perbandingan yang 
telah dilakukan tersebut, hasilnya setelah diukur pH untuk ekstrak bonggol adalah 
4,2 dan untuk ekstrak kulit adalah 3,2; (4) Setelah diblender lalu hasil blenderan 
kulit atau bonggol nanas tersebut masih perlu ditambahkan air lagi agar tidak 
terlalu asam. 

Perendaman kedelai dengan penambahan ekstrak kulit atau bonggol 
nanas terbukti lebih mampu meningkatkan keasaman. Bila direndam dengan air 
biasa seperti yang dilakukan banyak pengrajin tempe sekarang, pH hanya turun 
hingga 6,5. Karena keasaman tersebut tidak pas dengan kondisi yang dibutuhkan 
jamur tempe, maka fermentasi pun berlangsung lama. Dengan penambahan 
ekstrak kulit atau bonggol nanas, fermentasi tempe berlangsung lebih singkat. 
Pada penambahan ekstrak kulit dengan perbandingan 1:1, waktu fermentasi dapat 
dipersingkat menjadi 42 jam. Sementara, dengan perbandingan 3:1, waktu 
fermentasi yang dibutuhkan menjadi 45 jam. Penambahan ekstrak bonggol 
memberi pengaruh lebih hebat lagi. Dengan perbandingan 1:1, waktu fermentasi 
berkurang hingga 35 jam. Sementara dengan perbandingan 3:1, pengurangan 
dapat mencapai 37 jam. Dengan semakin cepatnya proses fermentasi tersebut 
maka produksinya pun akan semakin cepat sehingga produsen akan dapat 
menambah kuantitas produksinya. Dengan demikian maka hal tersebut diharapkan 
akan dapat meningkatkan laba produksinya, selain itu laba produsen juga akan 
diperoleh dengan adanya kerjasama dengan petani nanas maupun pedagang nanas. 
Dengan melakukan kerjasama ini maka pengusaha tempe dapat menekan biaya 
untuk memperoleh kulit dan bonggol nanas. Sehingga dengan demikian hal 
tersebut akan dapat meningkatkan laba dari pengusaha itu sendiri karena dapat 
mengirit biaya/pengeluaran dalam proses produksi.   

Waktu yang dibutuhkan pelaksana untuk melaksanakan program ini 
sekitar empat bulan, terhitung sejak proposal diterima. Tempat untuk 
melaksanakan program ini pelaksana mengambil Desa Beji, Karang Jambe 
Kecamatan Jun Rejo Batu, yang merupakan pusat produksi tempe terbesar se-
Kota Batu. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil kegiatan ini yaitu dengan memanfaatkan kulit dan bonggol 
nanas, ternyata proses pembuatan tempe menjadi lebih cepat. Semula dalam 
membuat tempe biasanya membutuhkan waktu 3 hari, namun dengan 
menggunakan kulit dan bonggol nanas proses pembuatan tempe menjadi lebih 
cepat yaitu hanya membutuhkan waktu 2 hari saja. Misalnya, memproduksi 
tempe pada hari senin pagi, maka tempe akan matang pada hari selasa malam 
sehingga pada hari rabu pagi pengusaha tempe dapat memanen tempe dan 
langsung memasarkannya. Dengan demikian dapat mengefisiensi waktu dalam 
proses pembuatan tempe tersebut. Meskipun dengan menggunakan kulit dan 
bonggol nanas, tempe yang telah dihasilkan tidak mengalami perubahan baik 
rasa maupun warna. Sehingga dengan demikian tidak perlu khawatir tempe yang 
telah dihasilkan tidak akan laku dipasaran. Dari perhitungan cash flow terlihat 
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bahwa untuk tempe biasa memperoleh keuntungan yang lebih banyak, namun 
sebenarnya tidak demikian.  

Keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan dapat dilihat pada tabel 
cash flow dibawah ini. 

 
Laporan Arus Kas  
(tempe yang pakai Kulit dan bonggol Nanas) 
No 
 

Uraian 
 

Debet 
(Rp) 
 

Kredit 
(Rp) 
 

Jumlah 
(Rp) 
 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 

 Pembelian:  
 a. Kedelai 20 Kg @ Rp 
3.250,- 
 b. Ragi  
 c. Nanas 5 buah @ Rp 500,- 
 d. 5 lt minyak tanah @ Rp 
2.500,- 
 

  Penjualan:  
  12 alir @ Rp 8.000,-  

 
Laba 
 

  
65.000 
1.000 
2.500 
12.500 
 
 
96.000 
 

 
 
 
 
81.000 
 
 
   (96.000) 
 
   (15.000) 

 
Laporan Arus Kas (cash flow)   
Perusahaan X1 
Untuk Satu Periode Akuntansi 
 Arus kas dari aktivitas operasi  
      Laba bersih                                       Rp    15.000,- 
      Penjualan barang dagangan                                   Rp    96.000,-  
      Pembelian bahan baku (kedelai)  (Rp 65.000,-) 
      Pembelian 5 lt minyak tanah      (Rp 12.500,-)     
      Pembelian nanas                           (Rp   2.500,-)   
      Pembelian ragi tempe                    (Rp  1.000,-)     (Rp             81.000,-) 
Kas yang disediakan oleh aktivitas operasi            Rp    30.000,-  

  
Kas pada awal tahun periode akuntansi                          --0--          
Kas pada akhir tahun periode akuntansi            Rp     30.000,-  
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Laporan Arus Kas  
(Tempe tanpa kulit dan bonggol nanas) 
 

  
Laporan Arus Kas  Perusahaan X1 (cash flow) 
Perusahaan X1 
Untuk Satu Periode Akuntansi 
 Arus kas dari aktivitas operasi  
      Laba bersih                                       Rp    17.500,- 
      Penjualan barang dagangan                                   Rp    96.000,-  
      Pembelian bahan baku (kedelai)                     (Rp             65.000,-) 
      Pembelian 5 lt minyak tanah                                 (Rp   12.500,-)      
      Pembelian ragi tempe                                             (Rp               1.000,-) 
                                                                                       (Rp            78.500) 
   Kas yang disediakan oleh aktivitas operasi            Rp    35.000,-  
  
Kas pada awal tahun periode akuntansi               --0--  
Kas pada akhir tahun periode akuntansi            Rp     35.000,- 

 
Sebenarnya untuk tempe yang menggunakan nanas yang lebih banyak 

meraup laba, realisasi ini akan terlihat pada bagan-bagan dibawah ini. 
Peningkatan laba pengusaha tempe dapat dijelaskan melalui bagan-bagan 
berikut ini. Bagan-bagan tersebut adalah ibarat dari kotak-kotak tempat cetakan 
tempe. Dengan bagan ini dijelaskan bahwa hasil dari keuntungan penjualan 
tempe dapat berlipat ganda pada hari-hari berikutnya setelah pertama 
berproduksi. Adapun bagan seperti yang telah dijelaskan tadi, adalah sebagai 
berikut: 

 

 

 
 
 
 

     78.500 

   (96.000) 
     
 
 

 
65.000 

1.000 
12.500 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

96.000 
 

 Pembelian:  
     a. Kedelai 20 Kg @ Rp 3.250,- 
     b. Ragi 
     c. 5 lt minyak tanah @Rp2.500,- 
 

 Penjualan:  
     12 alir @ Rp 8.000,-  
   
 
     

1. 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 

Jumlah 
(Rp) 

Kredit 
(Rp) 

Debet 
(Rp) 

Uraian No 

2 Laba  17.500 
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Bagan 1 

 
Bagan 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagan 3. 

 
Berproduksi 

Dengan nanas 
Hari Rabu 

Tanpa nanas 
Hari Rabu 

Dengan nanas 
Hari senin 

Tanpa nanas 
Hari senin

Berproduksi 

Berproduksi 

Dengan nanas 
Hari Selasa 

Tanpa nanas 
Hari selasa 
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Bagan 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tanpa Kulit dan bonggol 
nanas 
Hari Rabu: 
Saat panen untuk produksi 
rabu kita hanya mendapat 
keuntungan tetap seperti 
biasanya. 

Keterangan: 

Produksi hari rabu 

Dengan nanas 
Hari Rabu: 
Ada 2 proses disini, yaitu proses 
produksi sekaligus proses pemasaran 
dari tempe hasil produksi hari senin. 
Karena tempat cetakan ada 2 maka 
dapat dibuat 2 kali skala produksi 
lebih besar dari hari biasa, sehingga 
hari rabu kita dapat mengkalkulasikan 
keuntungan 2 kali lipat dari  produksi 
biasa, saat panen untuk produksi hari 
rabu. 

Keterangan: 

dipasarkan 

Produksi hari rabu 
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Perolehan Laba . 
 

 
 
 
KESIMPULAN 

Hasil pelaksanaan program yang telah dilaksanakan di desa Beji, Karang 
Jambe, kecamatan Jun Rejo, Batu diperoleh kesimpulan bahwa dengan 
memanfaatkan kulit dan bonggol nanas dalam proses pembuatan tempe ternyata 
proses pembuatan tempe menjadi lebih cepat. Hal ini terbukti dengan 
menggunakan kulit dan bonggol nanas, proses pembuatan tempe yang biasanya 3 
hari menjadi 2 hari. Dengan cepatnya proses pembuatan tempe ini maka modal 
pengusaha tempe cepat kembali dan keuntungan menjadi berlipat ganda pada 
hari-hari  berikutnya. Dengan demikian laba pengusaha tempe menjadi 
meningkat.  
 

Tanpa Kulit dan bonggol 
nanas 
 
Hari Rabu: 
(masih belum ada yang bisa 
dijual karena tempe belum 
matang) 
 
Hari kamis: 
=Rp 17.500,- 
  
Jumat: 
=Rp 17.500,- 
 
Jumlah laba sampai hari jumat, 
yaitu: 
= Rp 17.500,- + Rp 17.500,- 
=Rp 35.000,- 
 

Dengan Kulit dan Bonggol Nanas. 
 
Hari Rabu: 
=Rp 15.000,- 
 
Hari Kamis:  
=Rp 15.000,- 
 
Hari Jumat:  
=Rp 15.000,-  + Rp 15.000,- 
= Rp 30.000,- 
 
Jumlah laba sampai hari jumat, yaitu:  
= Rp 15.000,- + Rp 15.000,- + Rp  
 30.000,- 
= Rp 60.000,- 
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USAHA PENGGELONDONGAN IKAN KERAPU BEBEK  
(Cromileptes altivelis) UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN 

 BUDIDAYA LAUT DI SULAWESI TENGGARA 
 

Suburhan, Wawan AW Hasan, M Aswar Limi Halipa, Fany Eka Noviyanti  
Jurusan Perikanan, Universitas Haluoleo, Kendari 

 
ABSTRAK 
Sulawesi Tenggara berada pada 3o - 6o Lintang Selatan dan 120o45’ - 124o65’ 
Bujur Timur yang terdiri dari sebagian tanah daratan Sulawesi, pulau Buton dan 
Muna serta pulau-pulau kecil lainnya yang pada bagian Tenggara dan bagian 
Selatan Sulawesi Tenggara yang merupakan sebuah jasirah dan area yang terdiri 
dari air, yang meliputi pantai kira-kira 11.000.000 ha dan luas perairan kurang 
lebih 110.000 km2 dengan panjang garis pantai kurang lebih 1.740 km, dan 
kondisi perairan pantai yang terlindungi (teluk dan selat) serta ekologi pantai 
yang bersubstrat dan terumbu karang disekitarnya yang berindikasi akan 
suburnya perairan tersebut. Tujuan kegiatan ini adalah sebagai cikal bakal 
pengembangan budidaya laut di Sulawesi Tenggara yang nantinya akan 
menggantikan produksi ikan hasil tangkap, untuk mengatasi kekurangan benih 
bagi pembudidaya ikan kerapu bebek di Sulawesi Tenggara dan untuk 
mendapatkan ukuran benih kerapu bebek yang seragam dan siap tebar serta 
tahan terhadap perubahan lingkungan serta sebagai cikal bakal Panti 
Pembenihan (Hatchary) ikan kerapu bebek di Sulawesi Tenggara. Metode yang 
digunakan adalah aplikasi lapangan dengan menggunakan data primer dan data 
sekunder, data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif, kualitatif, dan 
kuantitatif. Kegiatan yang dilakukan adalah persiapan alat, persiapan bak 
penggelondongan, pengadaan dan penanganan benih ikan kerapu, pemeliharaan 
benih yang meliputi : pemberian pakan, pengelolaan kualitas air yang meliputi : 
pergantian air, pengukuran kualitas air, pengamatan penyakit, pengukuran 
panjang dan kelangsungan hidup, dan pemasaran (panen dan pengepakan. Benih 
ikan kerapu yang digelondongkan mengalami pertumbuhan panjang sebesar 2 cm 
sehingga layak untuk dikembangkan. Pertambahan nilai jual benih ikan kerapu 
sangatlah besar dengan harga awal sebesar Rp 6.000,-/ekor menjadi Rp 13.500,-
/ekor . 
 
Kata kunci:   penggelondongan,  Cromileptes altivelis, budidaya laut, ikan kerapu 

bebek 
 

PENDAHULUAN 
Sulawesi Tenggara berada pada 3o sampai 6o Lintang Selatan dan 120o45’ 

sampai 124o65’ Bujur Timur yang terdiri dari sebagian tanah daratan Sulawesi, 
pulau Buton dan Muna serta pulau-pulau kecil lainnya yang pada bagian Tenggara 
dan bagian Selatan Sulawesi Tenggara yang merupakan sebuah jasirah dan area 
yang terdiri dari air, yang meliputi pantai kira-kira 11.000.000 ha (Pemda TK. I 
Sultra, 1998 in CEPI-UCE dan PSL-Unhalu, 2000) dan luas perairan kurang lebih 
110.000 km2 dengan panjang garis pantai kurang lebih 1.740 km, dan kondisi 
perairan pantai yang terlindungi (teluk dan selat) serta ekologi pantai yang 
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bersubstrat dan terumbu karang disekitarnya yang berindikasi akan suburnya 
perairan tersebut 

Melihat dari segi potensi perairan pantai yang ada, mengindikasikan bahwa 
Suawesi Tenggara merupakan salah satu propinsi yang memiliki ketersediaan 
lahan yang dapat dimanfaatkan bagi kegiatan budidaya laut (Marine Culture). Ini 
merupakan tantangan sekaligus peluang yang perlu disikapi bagi pengembangan 
budidaya laut daerah ini. 

Pengembangan budidaya laut khususnya pada pengembangan budidaya ikan 
yang memiliki nilai ekonomis penting, nantinya diharapkan dapat menjadi salah 
satu komoditas andalan yang dapat memberikan konstribusi bagi pendapatan asli 
daerah (PAD) Sulawesi Tenggara sekaligus sebagai tolak ukur pengembangan 
budidaya laut itu sendiri. 

Pengembangan budidaya laut dilaksanakan untuk meningkatkan produksi 
ikan dan menggantikan produksi ikan dari hasil tangkap yang dilakukan secara 
berlebihan dan berdampak pada penurunan dan ancaman kepunahan populasi serta 
degradasi habitat. Pengembangan budidaya laut dapat pula menjadi salah satu 
mata pencaharian baru bagi nelayan pesisisr pantai yang sekaligus dapat 
digunakan bagi peningkatan produksi pangan (protein ikan laut) bagi masyarakat.  
Salah satu jenis ikan laut yang memiliki nilai ekonomis penting adalah dan cocok 
untuk dikembangkan di perairan Sulawesi Tenggara adalah ikan kerapu bebek 
(Cromileptes altivelis), yang merupakan salah satu jenis ikan yang populer 
dipasaran dan banyak diminati konsumen sehingga komoditas perikanan ini 
mempunyai peluang, baik dipasaran domestic maupun pasaran international 
dengan nilai jual yang cukup tinggi.  Disamping memiliki nilai ekonomis tinggi 
dan rasanya enak, ikan ini juga diminati karena mengandung EPA 
(Eicosapentaenoic Acid) dan DHA (Decosahexaenoic Acid) yang cukup tinggi 
dan dapat mencegah beberapa penyakit (Mayunar, 1996) 

Sejalan dengan itu, pengembangan budidaya laut melalui komoditas ikan 
kerapu bebek dalam Karamba Jaring Apung (KJA) di daerah ini telah dirintis 
selama 5 tahun, namun saat ini belum terdapat usaha yang intensif dan secara 
continue  menghasilkan produksi secara masal. Hal tersebut merupakan peluang 
sekaligus tantangan bagi pelaku bisnis dan mahasiswa dibidang budidaya, dan 
respon atas tantangan tersebut oleh Pemerintah Daerah (Dinas Kelautan dan 
Perikanan Tingkat I Sulawesi Tenggara)  dituangkan dalam program pengem-
bangan budidaya ikan kerapu pada tahun 2004, dan sebagai konsekuensi dari 
program tersebut adalah permintaan benih ikan kerapu khususnya kerapu bebek 
akan semakin meningkat, sehingga diperlukan penyediaan benih yang tepat baik 
dalam jumlah, waktu, harga dan kuantitas yang menjadi faktor utama untuk 
menjamin kelangsungan usaha budidaya ikan kerapu bebek sampai mencapai 
ukuran konsumsi. 

Selama ini pengadaan benih ikan kerapu bebek masih mengandalkan hasil 
tangkap dari alam dalam jumlah yang terbatas dan ukuran yang tidak seragam, 
sehingga pasokan benih tidak mencukupi baik kualitas maupun kuantitasnya dan 
secara keseluruhan dengan ketersediannya yang tidak setiap waktu tersebut oleh 
karena adanya pengaruh musim dan tingginya mortalitas pada masa larva, serta 
ukuran yang tidak seragam dan sulit ditangkap akan menjadi masalah serius, 
sedangkan disisi lain dengan adanya program dimaksud merupakan suatu peluang 
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bagi pengembangan budidaya laut, sehingga hal tersebut harus segera didukung  
dengan ketersediaan akan benih yang berkualitas dan continue. 

Usaha pembenihan komoditas ini merupakan solusi strategis untuk 
menjawab semua tantangan diatas khususnya bagi pengembangan budidaya laut, 
akan tetapi pengembangan unit pembenihan kerapu bebek membutuhkan 
teknologi dan investasi besar. Langkah awal untuk mengatasi kendala 
ketersediaan benih tanpa membutuhkan investasi besar adalah dengan  
mendatangkan benih dari luar daerah Sulawesi Tenggara yang berasal dari 
beberapa panti pembenihan  (Hatchary) yang telah berhasil membenihakan ikan 
kerapu bebek tersebut, namun hal tersebut masih menghadapi kendala yaitu 
tingkat kelangsungan hidup (SR) benih yang sangat rendah setelah di tebar di 
KJA, hal ini dikarenakan panjangnya jarak pendistribusian benih tersebut dan 
ukuran benih yang didatangkan sangat kecil sehingga rentan terhadap perubahan 
lingkungan.  Untuk mengatasi hal tersebut maka usaha penggelondongan atau 
penampungan sementara benih dari ukuran tertentu hingga layak tebar di 
Karamba Jaring Apung adalah merupakan solusi tepat serta ekonomis yang dapat 
dilakukan, yang nantinya akan menghasilkan benih hasil gelondongan yang 
seragam dan tahan terhadap perubahan lingkungan sehingga siap untuk ditebar di 
KJA. 

Permintaan pasar terhadap ikan kerapu bebek (Cromileptes altivelis) dewasa 
ini sangat tinggi dan terus meningkat baik di pasar Domestik maupun di pasar 
International, namun dalam jangka panjang hal ini tidak dapat dipenuhi hanya 
dengan mengandalkan hasil tangkap dialam secara terus menerus, terlebih lagi 
dengan menggunakan berbagai cara dan dilakukan secara berlebihan, maka 
kondisi ini dikhawatirkan mempercepat penurunan populasi dan kerusakan 
lingkungan bahkan lebih fatal lagi dapat mengakibatkan kepunahan. 

Tingginya permintaan akan ikan kerapu tersebut mendorong perlunya 
pengembangan budidaya laut (Marine Culture) yang diharapkan nantinya akan 
menggantikan produksi ikan hasil tangkap di alam dan diharapkan terjadinya alih 
usaha bagi para petani/nelayan dari usaha penangkapan menjadi usaha budidaya 
khususnya budidaya laut, namun di dalam pelaksanaannya diperlukan 
ketersediaan akan benih yang tepat baik dalam jumlah, waktu, harga dan kualitas 
serta ukuran yang seragam, yang pemenuhannya dapat dilakukan dengan usaha 
pembenihan komoditas tersebut, tetapi hal tersebut membutuhkan teknologi dan 
investasi yang besar, sedangkan usaha yang dilakukan untuk mengatasi hal 
tersebut dengan mendatangkan benih dari luar Sulawesi Tenggara masih 
menghadapi kendala yaitu tingkat kelangsungan hidup (SR) benihyang rendah 
setelah di tebar di KJA yang dikarenakan panjangnya jalur pendistribusian dan 
ukuran benih yang didatangkan sangat kecil sehingga rentan terhadap perubahan 
lingkungan. Hal inilah yang mendorong perlu dilakukannya usaha 
penggelondongan ikan kerapu bebek dari ukuran tertentu hingga layak tebar di 
Karamba Jaring Apung (KJA) yang nantinya akan menghasilkan benih yang 
seragam dan tahan terhadap perubahan lingkungan dan diharapkan akan 
mengatasi kendala akan ketersediaan benih tanpa investasi yang besar dan dapat 
memenuhi kebutuhan para petani akan benih ikan kerapu bebek untuk 
dibudidayakan sehingga nantinya pula diharapkan akan menjadi cikal bakal 
pengembangan budidaya laut (Marine Culture) dan panti pembenihan (Hatchary) 
di daerah ini. 
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Tujuan kegiatan ini adalah sebagai cikal bakal pengembangan budidaya laut 
(Marine Culture) di Sulawesi Tenggara yang nantinya akan menggantikan 
produksi ikan hasil tangkap, untuk mengatasi kekurangan benih bagi 
pembudidaya ikan kerapu bebek di Sulawesi Tenggara, untuk mendapatkan 
ukuran benih kerapu bebek yang seragam dan siap tebar serta tahan terhadap 
perubahan lingkungan dan sebagai cikal bakal Panti Pembenihan (Hatchary) ikan 
kerapu bebek di Sulawesi Tenggara 

Kegunaan kegiatan ini adalah untuk mengembangkan kemandirian dan 
semangat kerjasama tim bagi mahasiswa, mahasiswa dapat mengimplementasikan 
ilmunya sehingga dapat menumbuhkan jiwa kreativitas, professional dan 
kewirausahaan 

 
METODE PENELITIAN 

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan September s/d November 2005, 
selama 3 (tiga) bulan, bertempat di Balai Benih Udang (BBU) Kelurahan Purirano 
Kecamatan Kendari Kota Kendari Sulawesi Tenggara. 

Bahan yang digunakan yaitu benih ikan kerapu bebek (Cromileptes altivelis, 
pakan buatan (Pellet), air laut dan air tawar dan kaporite, dan alat  yang digunakan 
yaitu gayung dan ember air, mistar, selang dan batu aerasi, kran aerasi, 
refraktometer, termometer, pH meter, seser, senter dan plastik transparan 
sedangkan sarana pendukung yaitu bak penampungan air laut dan air tawar, bak 
fiber, listrik, blower dan pompa celup 

Tahapan pelaksanaan kegiatan terdiri dari persiapan (pengadaan alat dan 
bahan, sterilisasi alat), Pengadaan benih (seleksi benih, penanganan benih), 
Pemeliharaan benih (aklimatisasi salinitas, pergantian air (sifon), pemberian 
pakan, pengamatan kualitas air, pengamatan penyakit) dan Panen dan 
pengangkutan hasil (panen dan pengepakan, pengangkutan benih hasil 
penggelondongan) 

Metode pendekatan yang digunakan adalah aplikasi lapangan dengan 
menggunakan data primer berupa : Teknik persiapan alat dan bak 
penggelondongan, Pengadaan dan persiapan benih, Teknik pemeliharaan benih 
ikan kerapu bebek, Pengelolaan pemberian pakan, Pengelolaan kualitas air, 
Pengendalian hama dan penyakit, dan Panen dan pengepakan (pemasaran). 
Sedangkan data sekunder berupa lokasi asal benih ikan kerapu bebek dan sumber 
pakan. Data dianalisis secara deskriptif, kualitatif dan kuantitatif 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembersihan alat merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan sebelum 
digunakan agar terbebas dari kotoran. Haryadi (2003) menyatakan bahwa sebelum 
alat digunakan, terlebih dahulu dibersihkan dari kotoran-kotoran dan 
mikroorganisme yang kemungkinan melekat pada alat tersebut dengan 
merendamnya dalam air yang diberi kaporit. Perendama ini dilakukan selama 
beberapa 1 hari, kemudian alat tersebut dicuci dengan menggunakan air laut.  
Setelah pencucian dilakukan, alat-alat tersebut dikeringkan untuk menghilangkan 
bau kaporit. 

Persiapan bak merupakan salah satu faktor yang memegang peranan penting 
dalam menentukan keberhasilan penggelondongan benih ikan kerapu bebek.  Bak 
penggelondongan terbuat dari serat fiber berbentuk lingkaran dengan volume air 1 
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ton. Sebelum digunakan bak dibersihkan dari segala bentuk kotoran yang 
mungkin berpengaruh  terhadap kehidupan benih ikan kerapu.  Bak fiber 
disucihamakan dari  segala  bentuk kotoran yang menempel pada dinding bak, 
seperti bahan organik yang dapat merugikan benih ikan kerapu terutama yang 
menghasilkan amoniak (NH3) dalam proses penguraiannya. 

Kegiatan persiapan bak penggelondongan dilakukan dengan beberapa tahap 
yaitu perendaman dengan menggunakan kaporite agar seluruh mikroorganisme  
yang ada dalam bak musnah.  Perendaman dilakukan selama 1-2 hari, kemudian 
bak tersebut dicuci  dengan air laut.  Setelah pencucian dilakukan, bak 
dikeringkan untuk meyakinkan bahwa seluruh organisme dan zat-zat beracun 
yang ada dalam bak penggelondongan telah mati. 

Setelah pembersihan dilakukan, sebelum pemasukan air dilakukan 
penyemprotan ke dalam bak penggelondongan dan air hasil penyemprotan 
dibuang kembali. Setelah dilakukan penyemprotan, bak pengelondongan langsung 
diisi dengan air laut yang telah melalui 4 tahap penyaringan didalam bak air laut.  
Kemudian bak tersebut ditutup dengan plastik tebal (plastik transparan) agar suhu 
dalam bak penggelondongan selalu stabil dan tidak dipengaruhi oleh suhu 
lingkungan di luar bak.  Disamping itu penempatan batu aerasi di dalam  bak 
penting untuk menunjang ketersediaan oksigen 

Benih ikan kerapu yang digunakan berasal dari Situbondo yang merupakan 
hasil pembenihan Balai Budidaya Air Payau Situbondo Jawa Timur.  Sebelum 
digelondongkan, benih ikan kerapu yang baru didatangkan terlebih dahulu 
dilakukan penanganan benih dengan mengaklimatisasikan terhadap lingkungan 
dengan cara meletakannya ke dalam styrofoam dan diberi aerasi dan air secara 
perlahan-lahan sampai keadaan benih membaik (tidak stress), kemudian dilakukan 
pemilihan ukuran agar seragam untuk menghindari sifat kanibalisme dan 
mengurangi tingkat kematian benih.  Pemilihan benih dilakukan secara manual 
dengan menggunakan seser agar mudah terlihat dan benih yang telah dipilih 
sesuai ukuran, ditebar kedalam bak penggelondongan. Penebaran benih dilakukan 
pada sore hari untuk menghindari stress karena kondisi lingkungan 

Akbar dan Sudaryanto. (2001) menyatakan bahwa salah satu usaha untuk 
meningkatkan pertumbuhan benih ikan kerapu adalah dengan pemberian pakan 
secara kontinyu dan teratur. Pakan merupakan salah satu faktor terpenting dalam 
menunjang keberhasilan penggelondongan. Pada proses penggelondongan, 
pemberian pakan tidak terlalu bervariasi.  Pakan yang diberikan berupa pellet 
dikarenakan menurut Sugama dkk (2001) bahwa dalam memproduksi 
gelondongan cukup hanya menggunakan pakan buatan (pellet). Pakan berupa 
pellet diberikan dengan frekuensi pemberian sebanyak 2 kali sehari selama masa 
penggelondongan. Ukuran pakan yang diberikan masih dalam bentuk pellet halus.  

Pengelolaan kualitas air merupakan cara pengendalian kondisi air 
sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan fisik dan kimiawi untuk 
pertumbuhan dan kehidupan benih ikan kerapu bebek yang dipelihara.  Salah satu 
faktor yang paling menentukan  keberhasilan usaha penggelondongan adalah 
kualitas air untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup yang optimal. Kualitas 
air selama penggelondongan berada dalam kondisi yang masih bisa ditolelir oleh 
benih ikan kerapu bebek  

Penyiponan dilakukan dua kali sehari, pada pagi dan sore hari hal ini 
dikarena menurut Sugama dkk (2001) ikan dengan ukuran antara 30-35 mm 
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cenderung tinggal didasar bak sehingga dasar bak harus selalu dibersihkan paling 
tidak 2 kali sehari yaitu pagi dan sore hari. Penyiponan dilakukan pada dasar bak 
setelah selesai pemberian pakan untuk menjaga kualitas air tetap dalam kondisi 
yang normal untuk ikan kerapu bebek.  Mutu air dalam bak akan menjadi cepat 
buruk dan kotor apabila diberi pakan dengan pakan buatan (pellet), sedangkan 
ikan dengan ukuran gelondongan cenderung tinggal didasar bak, maka dasar bak 
harus selalu bersih.  Hal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya penyakit 
dari bakteri akibat sentuhan tubuh ikan dengan kotoran. Selain itu, setiap pagi 
harus dilakukan pergantian air sebanyak 50% kemudian diberi air baru sampai 
mendekati permukaan bak 

Baik secara langsung maupun tidak langsung, kualitas air mempunyai 
peranan yang sangat penting dalam menentukan pertumbuhan dan kelangsungan 
hidup benih yang digelondongkan. Parameter kualitas air yang dimonitoring 
selama pelaksanaan kegiatan ini adalah: suhu, salinitas, pH dan oksigen. Dari 
hasil pengukuran beberapa parameter kualitas air selama masa penggelondongan 
di BBU Purirano, menunjukan bahwa kualitas air tersebut masih layak bagi 
kehidupan benih ikan kerapu, dengan nilai suhu rata-rata berkisar antara 27 – 
30oC, salinitas berkisar antara 29 – 31‰ dan hal  ini sesuai dengan pernyataan 
Sugama dkk (2001) bahwa kisaran suhu dan salinitas masing-masing 27-28oC dan 
34-35‰. Sedangkan nilai pH berkisar antara 7 – 8 dan untuk menjaga 
ketersediaan oksigen dalam bak penggelondongan, maka bak pemeliharaan 
tersebut dilengkapi dengan sistim aerasi.  Hal ini dilakukan karena benih ikan 
kerapu sebagai makhluk hidup sangat membutuhkan oksigen dalam jumlah yang 
cukup. Karena keterbatasan alat, pengukuran oksigen terlarut tidak dapat 
dilaksanakan.  

Dalam usaha penggelondongan benih ikan kerapu bebek, pengamatan 
penyakit merupakan faktor penting yang harus dilakukan secara cermat dan hati-
hati agar tidak menimbulkan kerugian yang sangat besar. Dalam proses 
penggelondongan yang telah dilaksanakan, tidak ditemui adanya penyakit yang 
dapat menyebabkan kematian yang dikarenakan benih ikan kerapu yang berasal 
dari Balai Budidaya Air Payau Situbondo telah bebas dari penyakit dan memiliki 
daya tahan tubuh yang tinggi. 

Berdasarkan hasil pengukuran selama masa penggelondongan, diperoleh 
data Panjang Mutlak (Pm), menggunakan rumus Pm = Wt-Wo (Effendie 1997). 

 
Tabel 1.  Hasil Pengukuran Panjang Tubuh Benih Kerapu Bebek (Cromileptes 

altivelis) Selama Penggelondongan (cm/ekor) 
 

No 
Panjang Hewan Uji Awal 

Penggelondongan 
(Wo) 

Panjang Hewan Uji Pada Akhir 
Penggelondongan 

(Wt) 

Pertumbuhan 
Panjang Tubuh 
(Pm = Wt-Wo) 

1. 3 cm/ekor 5 cm/ekor 2 cm/ekor 

 
Pertumbuhan panjang benih ikan kerapu tersebut diperoleh setelah masa 

pemeliharaan selama 1 bulan dengan panjang awal 3 cm/ekor menjadi 5 cm/ekor 
sehingga telah dapat dilakukan pemanenan. Anonim (2005) menyatakan bahwa 
pemanenan dapat dilakukan setelah benih ikan kerapu berukuran antara 5-7 cm 
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atau disebut gelondongan dimana ukuran tersebut dapat dicapai selama masa 
pemeliharaan antara 3-4 minggu. 

Panen dilakukan dengan mengeluarkan air melalui selang sampai air media 
menjadi sedikit, kemudian ikan diambil dengan menggunakan seser dan 
dimasukan ke dalam plastik pengepakan terlebih dengan terlebih dahulu disortir 
dan di grading dengan tujuan untuk penyeragaman ukuran ikan, menghindari sifat 
kanibalisme dan mempermudah dalam pengontrolan ikan berdasarkan ukuran 
masing-masing. Ciri-ciri benih yang akan dipanen: sehat, tidak cacat, berenang 
aktif dan warna tubuh cerah. Selanjutnya untuk membersihkan bak dari sisa 
kotoran benih ikan kerapu yang melekat pada dasar/dinding bak, dilakukan 
penyemprotan dengan menggunakan air dari selang. 

Benih ikan kerapu yang akan dipasarkan dipacking dengan menggunakan 
plastik berukuran 70 x 40 cm yang dilapis dua.  Setelah benih diisi dalam kantong 
plastik, air media diberi oksigen secukupnya dengan perbandingan air : oksigen = 
1 : 2. Selanjutnya plastik yang berisi benih ikan kerapu dipacking kedalam 
styrofoam dan dimasukan potongan es batu yang telah dibungkus plastik dan 
koran yang diletakan ditengah-tengah kantong. Wadah kemudian dilakban agar 
tutup styrofoam tidak terbuka dan siap untuk dipasarkan (Haryadi, 2003). 

Usaha penggelondongan ini sangat menjanjikan dan memiliki prospek yang 
cerah ditambah lagi dengan tingginya pertambahan nilai benih tersebut dari harga 
awal Rp 6.000,-/ekor menjadi Rp 13.500,-/ekor dan pertumbuhan panjang mutlak 
mencapai 2 cm/ekor. 

 
KESIMPULAN 

Dari hasil kegiatan yang dilakukan di Balai Benih Udang (BBU)  Kelurahan 
Purirano Kecamatan Kendari, dapat disimpulkan bahwa benih ikan kerapu yang 
digelondongkan mengalami pertumbuhan panjang sebesar 2 cm/ekor dan 
pertambahan nilai jual benih ikan kerapu sangatlah besar dengan harga awal 
sebesar Rp 6.000,-/ekor menjadi Rp 13.500,-/ekor sehingga layak untuk 
dikembangkan. 
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ABSTRAK 
Keadaan bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami masa krisis terutama 
bidang perekonomian, dimana hal ini menyebabkan beberapa masalah sosial, 
seperti pemutusan hubungan pekerjaan dan hal lain yang menyebabkan jumlah 
pengangguran meningkat pesat, dilain pihak lapangan pekerjaan yang semakin 
sempit. Peranan unggas khususnya ayam yang sejak zaman dahulu sudah dikenal 
dan tersebar merata di seluruh pelosok tanah air dan telah menjadi modal 
nasional sangat berperan penting.  Selain itu, ayam merupakan sebagai salah 
satu unggas penghasil daging dan telur yang banyak digemari oleh masyarakat 
indonesia untuk dikonsumsi dan sebagai suplai nutrisi khususnya protein yang 
berasal dari hewan.Akan tetapi, peranan unggas (ayam) sebagai aset nasional di 
negara Indonesia malah mengalami cobaan yang sangat besar. Hal ini dapat 
dibuktikan dengan masuknya “Flu burung” ke Indonesia yang berasal dari 
negara-negara lain di Asia, sehingga menyebabkan berbagai dampak negatif, 
seperti menurunnya harga ekonomis, menurunnya populasi ayam karena angka 
kematian meningkat dan terganggunya ekspor unggas ke negara Eropa dan 
Amerika. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat menurun. Berdasarkan 
fenomena di atas diperlukan adanya suatu terobosan yang bersifat produktif dan 
inovatif, sehingga pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, baik petani atau 
peternak dapat pulih kembali. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut 
dapat dilakukan dengan pemberdayaan dan pengolahan limbah peternakan 
menjadi komoditas dan nilai ekonomis yang lebih. Sebagai contoh yaitu terdapat 
suatu bagian pada tubuh ayam yang kurang untuk dikonsumsi yaitu bagian 
usus.Dari kenyataan inilah, untuk memanfaatkan usus ayam, kita mendapat 
peluang dan streatment yang berupa inovasi, sehingga dapat meningkatkan nilai 
jual dari usus ayam, yaitu dengan produk keripik usus ayam.  Metode pembuatan 
keripik usus ayam yaitu pengadaan alat dan bahan, pembersihan, perendaman 
dengan air panas, pencucian ulang, penirisan dan pemotongan, pemanasan 
sesaat dan pencampuran bumbu, penggorengan, pengemasan dan pemasaran.  
Hasil akhir dari kegiatan ini yaitu menghasilkan produk keripik usus ayam yang 
bermutu tinggi yang dapat bersaing dengan produk olahan lainnya. 
 
Kata kunci: flu burung, usus ayam 
 
PENDAHULUAN 

Keadaan  perekonomian bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami masa 
krisis, dimana hal ini menyebabkan beberapa masalah masalah sosial, seperti 
pemutusan hubungan pekerjaan dan hal lain yang menyebabkan jumlah 
penganggurang meningkat pesat, dilain pihak lapangan pekerjaan yang semakin 
sempit.  Oleh karena itu diperlukan adanya suatu usaha yang menciptakan 
lapangan pekerjaan baru dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, dengan 
sentuhan inovasi yang bersifat produktif, diantaranya adalah pengolahan unggas 
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khususnya ayam yang sejak zaman dahulu sudah dikenal dan tersebar merata di 
seluruh pelosok tanah air dan telah menjadi modal nasional.  Selain itu, ayam 
merupakan sebagai salah satu unggas penghasil daging dan telur yang banyak 
digemari oleh masyarakat Indonesia untuk dikonsumsi dan sebagai suplai nutrisi 
khususnya protein yang berasal dari hewan. 

Selain itu juga pembangunan sudah mulai terasa di segala bidang, salah satu 
contoh adalah di sub sektor peternakan yang cukup banyak membantu 
memberikan devisa, dimana pada sektor lainnya tidak dapat berkembang dengan 
baik karena krisis ekonomi yang berawal dari tahun 1997 sampai sekarang ini. 
(Radar Lampung, 2005). 

Akan tetapi, peranan unggas (ayam) sebagai aset nasional di negara 
Indonesia malah mengalami cobaan yang sangat besar. Hal ini dapat dibuktikan 
dengan masuknya “Flu burung”  yang berasal dari negara-negara lain di Asia, 
sehingga menyebabkan berbagai dampak negatif, seperti menurunnya harga 
ekonomis dan populasi ayam karena angka kematian meningkat serta 
terganggunya ekspor unggas ke negara Eropa dan Amerika. Dengan demikian 
kesejahteraan masyarakat menurun. 

Berdasarkan fenomena di atas diperlukan adanya suatu terobosan yang 
bersifat produktif dan inovatif, sehingga pendapatan dan kesejahteraan 
masyarakat, baik petani atau peternak dapat pulih kembali. Salah satu cara untuk 
mencapai tujuan tersebut dapat dilakukan dengan pemberdayaan dan pengolahan 
limbah peternakan menjadi komoditas dan nilai ekonomis yang lebih. Sebagai 
contoh yaitu terdapat suatu bagian pada tubuh ayam yang kurang untuk 
dikonsumsi yaitu bagian usus. 

Dari uraian di atas, maka timbul pertanyaan mengapa usus ayam 
diprioritaskan untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini sangat penting dan 
bermanfaat karena usus ayam selama ini hanya dimanfaatkan sebagai makanan 
ikan dan bahan tambahan pada makanan manusia yang belum optimal, tetapi pada 
umumnya usus ayam hanya dibuang sebagai limbah. Hal ini dapat diketahui dari 
produksi unggas pada tahun 2004 dengan jumlah total produksi daging sebesar 
47.407,79 ton dan menyisakan femur, kulit dan usus ayam dengan jumlah 951,42 
ton (Dinas Peternakan Lampung, 2004). 

Selain itu juga, usus ayam yang selama ini limbah dari pemotongan ayam 
ternyata mempunyai kandungan nutrisi hampir sama dengan femur yang sangat 
komplek dan cukup potensial untuk dijadikan sebagai makanan (dapat dilihat pada 
tabel 1). 
 
Tabel 1.  Kandungan Nutrisi Usus Ayam 
 

Jenis Nutrisi Kandungan (%) 
Kadar Kalogen 
Kadar Protein 
Kadar Lemak 
Kadar Abu 
Mineral 
Bahan Lainnya 

65,90 
22,93 
5,60 
3,44 
6,68 
2,03 

Sumber : Purnama (1992) 
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Dari kenyataan inilah, untuk memanfaatkan usus ayam, kita mendapat 
peluang dan streatment yang berupa inovasi, sehingga dapat meningkatkan nilai 
jual dari usus ayam, yaitu dengan produk keripik usus ayam yang diyakini dapat 
bersaing dengan produk olahan lainnya. 

Akan tetapi, masalah yang dihadapi dalam pembuatan keripik usus ayam ini 
adalah bau (flavor) khasnya masih menyengat sebelum diolah dan masih terasa 
ketika dikonsumsi.  Flavor yang tidak diinginkan konsumen ini dapat diatasi 
dengan perendaman dan pengeringan.  Sedangkan rasa khas usus ayam ini dapat 
diatasi dengan penambahan tepung bumbu dan cita rasa yang tepat. 

Selain itu, keripik usus ayam ini belum biasa dikonsumsi secara luas oleh 
masyarakat Lampung khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.  
Untuk mengatasi hal ini maka perlu dilakukan pengemasan produk sebaik 
mungkin serta mempunyai daya tarik yang tinggi, sehingga masyarakat tidak 
ragu-ragu lagi untuk mengkonsumsi keripik usus ayam ini 

Tujuan pembuatan keripik usus ayam ini yaitu melatih pelaksana dalam 
mengaplikasikan ilmu dan keterampilan yang memiliki nilai usaha serta 
menghasilkan produk bernilai tinggi, meningkatkan nilai ekonomis dari usus 
ayam menjadi suatu produk keripik usus ayam dengan nilai jual yang lebih 

Dengan adanya program mengenai pemanfaatan usus ayam ini, akan timbul 
beberapa kegunaan baik sekarang maupun waktu yang akan datang , yaitu bagi : 
1. Mahasiswa 

a. Bagi pelaksanaan program, kegiatan ini akan menumbuhkan   sikap terus 
belajar lebih giat lagi guna semakin meningkatkan keprofesionalan berfikir 
ilmiah yang bersifat kreatif dan rasional melalui ide – ide yang dimiliki. 

b. Selain itu juga, kegiatan ini dapat mengembangkan kemandirian dan 
semangat kerja tim, karena adanya pembagian tugas untuk mencapai 
tujuan bersama. 

c. Disamping itu, kegiatan ini akan merangsang mahasiswa lain guna lebih 
mendalami lagi akan keterampilan yang dimiliki.  Hal ini sangat penting, 
karena masih banyak hal-hal baru yang sebenarnya dapat diangkat pada 
berbagai lintas disiplin ilmu, guna memberikan terhadap proses 
pembangunan di negara Indonesia. 

2. Masyarakat 
Dengan terungkapnya potensi pada usus ayam, maka keinginan untuk menjaga 
kebersihan lingkungan dan memanfaatkan usus ayam akan meningkat, karena 
kegiatan ini akan memberikan cara terbaik dalam pengolahan usus ayam.  
Dengan demikian akan memunculkan suatu produk yang membawa berbagai 
dampak positif. 

3. Pemerintah 
Dengan adanya program ini dapat memberikan manfaat bagi pihak Dinas 

Peternakan, sehingga mampu dijadikan masukan yang berharga dalam upaya 
menjaga stabilitas di sub sektor peternakan, khususnya dalam upaya 
mengurangi dan mengatasi masalah turunnya stabilitas ayam, baik dari segi 
nilai ekonomis, potensi maupun populasi yang disebabkan oleh “flu burung” 
yang sering dan masih terjadi di Indonesia. 

Selain itu juga, dengan keberadaan keripik usus ayam ini dapat 
memberikan kontribusi bagi  pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 
sehingga dapat dijadikan sebagai masukan untuk dikembangkan oleh pihak 
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Dinas Perindustrian dalam skala yang besar bahkan menjadi sebuah 
perusahaan yang memproduksi keripik usus ayam.  Apabila hal ini sudah 
terlaksana, maka secara tidak langsung akan memajukan Dinas Perdagangan, 
khususnya dalam memasarkan produk ini, sehingga akan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat 

 
METODE PENELITIAN 

Produksi tahap pertama dilaksanakan selama 1 minggu setelah dana turun 
yaitu pada tanggal 5 Agustus 2005.  Waktu produksi yang telah kami lakukan 
tersebut sangat tepat sekali, karena bertepatan dengan pameran di Way Halym 
dalam rangka HUT RI, sehingga kami dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut 
dan mendukung proses pemasaran. Pelaksanan kegiatan tahap pertama kami 
lakukan di rumah salah satu keluarga kami. Tempat produksi ini memang tidak 
sesuai dengan rencana semula yaitu dilaksanakan di Laboratorium Ternak 
Politeknik Negeri Lampung.  Perubahan tempat proses produksi ini disebabkan 
karena, setelah dana PKM-K ini turun (5 Agustus 2005) masih dalam keadaan 
liburan akademik, sehingga kurang kondusif jika dilaksanakan di Laboratorium.  
Dengan demikian ,semua peralatan yang dibutuhkan harus kami beli sendiri, 
walaupun ada sebagian peralatan menyewa di lab. Tetapi, untuk produksi 
selanjutnya kami lakukan di Laboratorium Ternak Politeknik Negeri Lampung. 

Bahan yang digunakan adalah usus ayam, tepung beras, tepung bumbu, 
penyedap rasa, garam, minyak goreng dan minyak tanah.  Sedangkan peralatan 
yang digunakan adalah alat penggorengan, sikat cuci, baskom, penyaring minyak, 
pinggam, pisau, telenan, sealer dan plastik kemasan. 

Ada beberapa metode yang telah dilakukan agar proses pembuatan keripik 
usus ayam berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, diantaranya melakukan 
diskusi antara tim dengan dosen pembimbing, melakukan survey pasar dan 
pengamatan pasar, melakukan pemecahan masalah dengan menerapkan langkah 
dan metode yang lebih baik agar menghasilkan produk yang bermutu, 
mengadakan pengenalan produk (promosi) ke pasaran agar lebih dikenal oleh 
konsumen serta mempelajari sistem pasar dan pemasaran produk, sehingga 
produk keripik usus ayam ini dapat bersaing dengan produk olahan sejenis 
lainnya. 

Dengan adanya beberapa tahap dan metode yang telah dilakukan tersebut, 
sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan baik. Peningkatan 
penerapan ilmu dan keterampilan yang dimiliki telah dilakukan dengan mengikuti 
seminar kewirausahaan dan  wacana memperoleh peluang  di dalam dunia 
 
Tahap – tahap  pembuatan keripik usus ayam sebagai berikut : 

1. Persiapan Alat dan Bahan 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Gambar 1.   Persiapan peralatan dan bahan yang digunakan. 
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2. Setelah adanya bahan baku maka dilakukan pemilihan atau penyortiran. 
3. Melakukan pembersihan usus ayam yang telah dipilih tersebut dengan 

menggunakan sikat cuci.  Pembersihan dilakukan setelah usus ayam 
dibelah sampai tidak ada lagi kotoran yang menempel. 

4. Jika usus ayam sudah bersih, maka dilakukan perendaman dengan air 
panas dengan tujuan untuk menghilangkan bau khas usus ayam dan 
perbaikan tekstur. Perendaman dilakukan + 15 menit. 

5. Pencucian kembali, ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kotoran 
yang masih menempel dari air rendaman tersebut. 

6. Penirisan dan pemotongan sepanjang 3 cm 
Setelah usus ayam sudah bersih maka dilakukan penirisan dengan tujuan 
untuk mengurangi kadar air.  Jika penirisan sudah dilakukan maka usus 
ayam tersebut dapat dipotong.  Pemotongan dapat dilakukan dengan 
menggunakan tangan dan pisau.  Tetapi, cara yang lebih bagus yaitu 
menggunakan pisau, sehingga kotoran dan bibit penyakit yang ada pada 
tangan tidak menempel pada usus ayam tersebut.                  

7. Blancing, yaitu pemanasan sesaat dengan tujuan untuk membunuh 
mikroba awal, memperbaiki warna, komposisi dan tekstur.  Dalam proses 
ini juga sekaligus pencampuran bumbu, seperti garam dan cita rasa supaya 
lebih homogen. Blancing dilakukan selama 15 menit pada suhu 75–85 o C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
          Gambar 3. Proses Pencampuran Bumbu 
 

8. Penggorengan, tetapi sebelum dogoreng terlebih dahulu ditambahkan 
tepung bumbu dan tepung beras dengan tujuan perbaikan warna dan 
tekstur. 

9. Pengemasan 
Pengemasan dilakukan dengan menggunakan plastik berukuran ¼ kg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
                        Gambar 4. Proses Pengemasan/ Packing 
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10. Pemasaran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Gambar 5.  Keberadaan Produk Di Pasaran 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Beberapa variabel yang dapat dikontrol dalam proses pembuatan keripik usus 
ayam ini, yaitu : 

1. Kualitas usus ayam 
Variabel ini sangat penting diketahui untuk menjamin kualitas produk 
nantinya.  Oleh karena itu, perlu dilakukan penyortiran antara usus ayam 
yang baik dan tidak baik.  Menurut pengamatan dari proses produksi yang 
telah kami lakukan usus ayam yang bagus jika berwarna kekuningan, 
tidak berbau busuk, tidak menggumpal dan mudah dibersihkan.  
Parameter tersebut sudah terbukti dapat menghasilkan keripik usus ayam 
yang berkualitas tinggi. Tetapi, usus ayam yang berkualitas kurang baik 
masih dapat digunakan untuk produksi, tetapi harga jualnya lebih murah. 

       2.  Proses penggorengan dan pencampuran bumbu 
Cara menggoreng dan mencampur bumbu juga menentukan kualitas usus 
ayam yang tinggi, baik kerenyahannya, tekstur maupun aroma dan rasa. 

Dalam melakukan aspek produksi, ada beberapa hal yang harus dilakukan agar 
produk yang dihasilkan dapat meyakinkan konsumen, yaitu : 

1. Melakukan pembersihan yang optimal dan perendaman dengan air panas 
yang tepat untuk menjamin keamanan bagi konsumen. 

2. Perlunya kerjasama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 
yang ada di Indonesia dan  penulisan label halal pada kemasan, sehingga 
konsumen tidak khawatir untuk mengkonsumsi produk ini. 

3. Memiliki standar yang baku dalam melakukan proses pengolahan dan 
produksi agar didapat hasil akhir yang seragam baik rasa, warna dan flavor 
yang dihasilkan. 

4. Meminimalisir atau bahkan tidak menggunakan zat aditif. 
 

Adapun Analisis Usaha Pembuatan Keripik Usus Ayam Selama 1 Tahun, yaitu : 
 
1  Asumsi 
 *  Jumlah produksi setiap bulan adalah  900 kg  
 *  Setiap 1 kg  usus ayam menghasilkan 18 bungkus (kemasan ¼ kg) keripik 

usus ayam 
 *  Jadi, 900 kg usus ayam menghasilkan 16.200  bungkus keripik usus ayam 
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2.  Investasi 
 1.  Kompor 3 Buah  @  100.000 (usia ekosomis 2 tahun) = Rp.      300.000 
 2.  Kuali 3 Buah  @ 50.000 (usia ekonomis 2 tahun)        = Rp.      150.000 
 3.  Sikat Cuci 4 buah @ 3.000 (usia ekonomis ½ tahun)  = Rp.        12.000 
 4.  Baskom 5 buah @ 10.000 (usia ekonomis 2 tahun)     = Rp.        50.000 
 5.  P. Minyak 3 buah  @ 7.000 (usia ekonomis 1 tahun)  = Rp.        21.000 
 6.  Pinggam 3 buah @ 5.000 (usia ekonomis 2 tahun)      = Rp.        15.000 
 7.  Pisau 5 buah  @ 5.000 (usia ekonomis  1 tahun)         = Rp.        25.000 
 8.  Telenan 3 buah @ 5.000 (usia ekonomis 1 tahun )       = Rp.        15.000 
                        
                             Jumlah         = Rp.     .588.000 
 
3  Biaya Tetap (Fixed Cost) 
3.1  Penyusutan Alat per bulan  
 1   Penyusutan Kompor ( Rp. 300.000 : 2 : 12 )        = Rp.       12.500 
 2.  Penyusutan Kuali ( Rp. 150.000 : 2 : 12 )         = Rp.         6.250 
 3.  Penyusutan Sikat Cuci (Rp. 12.000 : 0,5 : 12 )        = Rp.         2.000 
 4.  Penyusutan Baskom ( Rp. 50.000 : 2 : 12 )        = Rp.         2.100 
 5.  Penyusutan Penyaring Minyak ( Rp. 21.000 : 1 : 12 ) = Rp.         1.750 
 6.  Penyusutan Pinggam ( Rp. 15.000 : 2 : 12 )        = Rp.            625 
 7.  Penyusutan Pisau ( Rp.25.000 : 1 : 12 )         = Rp.         2.100 
 8.  Penyusutan Telenan ( Rp. 15.000 : 1 : 12 )        = Rp.         1.250 
                    +
                     Jumlah         = Rp.       28.575 
 
4  Biaya Tidak Tetap (Variabel Cost) 
 1.  Usus Ayam 900 kg @ 5.000          = Rp.  4.500.000 
 2.  Tepung Bumbu 300 bungkus @ 1.500         = Rp.     450.000 
 3.  Tepung  Beras 300 bungkus @ 3.000         = Rp.     900.000 
 4.  Royko 600 bungkus @ 500          = Rp.     300.000 
 5.  Garam 400 bungkus @ 500          = Rp.     200.000 
 6.  Minyak Goreng 400 kg @ 7.000          = Rp.  2.800.000 
 7.  Minyak Tanah 500 liter @ 2.700          = Rp.  1.350.000 
 8.  Tenaga Kerja 1 Orang @ 400.000          = Rp.     400.000 
                                

                    Jumlah         = Rp.10.900.000 
 
5  Analisis Usaha 
a.  Biaya Produksi 

=  Biaya Tidak Tetap + Biaya Tetap 
 =  Rp. 10.900.000 + Rp. 28.575 
 =  Rp. 10.928.575 
b.   Hasil Usaha  

=  Jumlah Produksi X Harga Jual 
 =  16.200 bungkus  X Rp.  1.500 
 =  Rp. 24.300.000 
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c.    Keuntungan  
=  Hasil Usaha – Biaya Produksi 
=  Rp. 24.300.000 – Rp. 10.928.575 
=  Rp. 13.371.425 

d.   Jangka Waktu Pengembalian Modal 
=  ( Investasi + Biaya Produksi ) : Keuntungan  X Lama Produksi 
=  (Rp. 588.000 + Rp. 10.928.575) : Rp. 13.371.425 X  1 Bulan 
=  Rp. 11.516.575 : Rp. 13.371.425 X 1 Bulan  
=  0,8 bulan 

Artinya, modal akan kembali setelah produksi selama 1 bulan 
e.  R / C 

=  Hasil Usaha : Biaya Produksi 
=  24.300.000 : 10.928.575 
=   2,2 

Artinya, setiap satu rupiah biaya yang dikeluarkan untuk produksi menghasilkan 
penerimaan sebesar 2,2 rupiah 
f.  Benefit Cost Ratio 

=  Keuntungan : Biaya Produksi 
=  Rp. 13.371.425 : Rp. 10.928.575 
=  1,2 

Artinya, setiap satu rupiah biaya yang dikeluarkan untuk produksi menghasilkan 
penerimaan sebesar 1,2 rupiah. 
g.  Break Event Point 

=  Biaya Tetap :  1 – ( Biaya Tidak Tetap : Hasil Usaha ) 
=  Rp. 28.575  : 1 – ( Rp. 10.900.000 : Rp. 24.300.000) 
=  Rp.28.575 : 0,55 
=  Rp. 51.954,54 

Artinya, usaha pembuatan keripik usus ayam ini tidak rugi dan tidak untung 
(impas) saat dihasilkan pendapatan sebesar Rp. 51.954,54 dari penjualan setiap 
satu kali produksi 
 
Standarisasi proses produksi 
Standarisasi penggunaan bahan dan penyedap rasa  serta  perhitungan untuk 
membuat keripik usus ayam sebanyak 1 kg  adalah : 
Usus ayam 1 kg   = Rp. 5.000,-.   
Kebutuhan lain yaitu menggunakan tepung bumbu 2 bungkus = Rp. 3.000,-.  
Royko 2 bungkus                = Rp. 1.000,- 
Tepung beras 1 bungkus     = Rp. 3.000,- 
Garam 1 bungkus                = Rp.    500,- 
Minyak goreng ½ kg           = Rp. 3.500,- 
Minyak tanah 1 liter            = Rp. 2.700,- 
Plastik kemasan                   = Rp. 1.000,- 
       
Total                                    = Rp. 19.700 ,- 

 
Jadi, total biaya kotor untuk produksi bahan baku 1 kg usus ayam adalah = 

Rp. 19.700,-.  Dari penjelasan tahapan produksi tersebut, maka  jumlah modal 
yang dibutuhkan relatif murah, sehingga sangat prospek untuk dijadikan sebagai 



 PKMK-1-16-9

peluang bisnis.  Dengan demikian, pembuatan produk seperti ini dapat dilakukan 
oleh siapapun juga serta meningkatkan nilai ekonomis usus ayam dan 
memperoleh keuntungan. 
 
Uji Coba Pasar dan Pemasaran 
 Pendistribusian barang dilakukan dengan menempatkan barang sedekat 
mungkin dengan konsumen.  Secara umum, pada saat ini produk yang telah dibuat 
didistribusikan dengan cara langsung ke konsumen (direct seeling/dor to dor), 
melalui pengecer,sedangkan sistem order mulai sedikit demi sedikit dilakukan. 
Informasi pasar tentang produk yang telah dibuat dan perkembangannya sebagian 
terjual habis dan masih perlunya lagi pengenalan produk pada konsumen terutama 
peningkatan proses promosi.  Tingkat penerimaan oleh konsumen selama ini 
berjalan dengan baik dan tanggapan mereka tentang keberadaan keripik usus 
ayam ini sangat baik, hanya jaminan kesehatan dari Departemen Kesehatan 
Republik Indonesia yang belum tertera pada label. 

Dengan harga yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, sehingga 
sampai saat ini produk keripik usus ayam dapat berkembang sangat baik serta 
tingkat keberhasilan pemasaran termasuk daya beli konsumen semakin meningkat.  
Sampai sejauh ini dalam pemasaran produk dapat dipastikan sudah banyak yang 
mengkonsumsi sehingga mampu memperoleh peluang usaha yang  menjanjikan.   
 
Evaluasi 

Evaluasi dilaksanakan setiap akhir kegiatan produksi.  Saat ini, evaluasi 
banyak dilakukan pada fase perbaikan mutu/hasil akhir produk, peluang pasar dan 
kinerja tim.  Semua kendala selama proses pengolahan dan produksi dapat diatasi 
dengan baik karena adanya evaluasi yang dilakukan secara rutinitas, sehingga 
berbagai permasalahan dan kekurangan dapat segera terselesaikan secara 
bersama-sama. 
 
KESIMPULAN 

Adapun kesimpulan yang diperoleh selama proses produksi sampai 
pemasaran produk adalah sebagai berikut : 
1. Studi kelayakan pasar terhadap produk yang dibuat merupakan faktor utama 

untuk menentukan target pasar terhadap kebutuhan konsumen. 
2. Analisis pengolahan dan proses produksi serta label halal dan Depkes sangat 

menjamin dan menentukan keyakinan pasar dan konsumen terhadap produk 
yang dihasilkan. 

3. Service pelanggan sangat menentukan produk untuk dikenal dalam melakukan 
marketing dan demarketing produk. 

4. Penggunaan zat aditif jika produksi dalam jumlah yang besar atau melebihi 
standar, seperti zat antidioksidan. 

5. Usaha ini dapat dilakukan oleh siapapun dan menjanjikan. 
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PEMANFAATAN SORTIRAN STRAWBERI SEBAGAI  
BAHAN CUKA STRAWBERI: 

ALTERNATIF MINUMAN OBAT TRADISIONAL 
 

Subekti, Fery Dwiyanti, Mujiati 
Jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang 
 
ABSTRAK  
Universitas Muhammadiyah Malang adalah salah satu perguruan tinggi swasta 
yang ada di Jawa Timur, dengan jumlah mahasiswa yang masih aktif kurang 
lebih 20.000 mahasiswa. Berdasarkan pada data Biro Administrasi Akademik 
hanya 35% lulusan mendapat pekerjaan sesuai dengan profesinya. Sebenarnya 
UMM diuntungkan dengan letak geografi yang berdekatan dengan kota Batu 
yang memiliki sumber daya alam yang melimpah serta lapangan pekerjaan yang 
menjanjikan di bidang pengolahan pangan hasil pertanian. Salah satu tanaman 
yang dapat tumbuh subur di kota Batu adalah buah strawberi. Selama ini 
strawberi diolah sebagai bahan dasar pembuatan minuman sari buah, jenang, 
dan sirup. Karena memiliki kandungan gula yang cukup tinggi, maka limbah 
strawberi dapat dijadikan bahan dasar pembuatan cuka strawberi. Tujuan dari 
penelitian ini ialah menghasilkan produk minuman sehat berupa cuka strawberi, 
menambah diversifikasi jenis minuman sehat alami, serta memberikan 
pengalaman praktis mengelola usaha produk minuman sehat. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini ialah metode eksperimen dengan menggunakan 
pendekatan kuantitatif. Berdasarkan pada hasil uji pendahuluan didapatkan 
komposisi cuka strawberi terbaik dengan bahan baku 200 ml sari buah strawberi, 
1.5 gram ragi roti, penambahan starter Acetobacter aceti 20 ml. Komposisi ini 
dapat menghasilkan asam asetat sebesar 4%. Dengan menggunakan bahan baku 
4 kg limbah strawberi dapat menghasilkan cuka strawberi dalam kemasan botol 
100 ml sebanyak 100 buah (harga jual @ Rp. 7.500,-) dan dalam kemasan botol 
300 ml sebanyak 20 buah (harga jual @ Rp. 14.000). Dari penjualan tersebut 
didapatkan keuntungan Rp. 383.800,- (return of investment sebesar 59 %). Modal 
yang ditanam dalam produksi cuka strawberi adalah sebesar Rp. 646.200,-.  
 
Kata Kunci: cuka strawberi, limbah strawberi 
 
PENDAHULUAN  
 Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) adalah salah satu perguruan 
tinggi swasta yang ada di Jawa Timur, dengan jumlah mahasiswa yang masih 
aktif kurang lebih 20.000 mahasiswa yang tersebar dalam 10 (sepuluh) fakultas, 
yaitu fakultas Ekonomi, Pertanian, Hukum, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Sosial Politik, Teknik, Peternakan, Kedokteran, Psikologi, dan Agama Islam. 
Setiap tahun UMM meluluskan sebanyak 3000 – 4000 mahasiswadari sepuluh 
fakultas tersebut (28 program studi).  
 Berdasarkan data Biro Administrasi Akademik (BAA), para lulusan tersebut 
tidak semua segera terserap dalam lapangan pekerjaan. Hanya sekitar 35 % 
lulusan mendapat pekerjaan sesuai dengan profesinya dan kurang dari satu tahun. 
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Sebagian besar harus menunggu selama 1-2 tahun atau lebih baru mendapat 
pekerjaan sesuai dengan profesinya. 
 Kesulitan mencari kerja sesuai dengan profesi itu, tentu akan semakin berat 
dihadapi oleh para lulusan dari fakultas-fakultas tertentu, seperti Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) yang mencetak tenaga-tenaga 
kependidikan. Fakultas ini di UMM setiap tahun meluluskan ± 345 mahasiswa 
ternyata hanya 28,5% yang terserap sebagai tenaga guru di lembaga pendidikan. 
Penyebabnya selain menyempitnya lapangan pekerjaan sebagai guru juga adanya 
lulusan non kependidikan yang menyeberang menjadi guru padahal mereka tidak 
punya akta mengajar. 
 Sebenarnya lulusan fakultas keguruan secara profesional tidak harus menjadi 
guru di lembaga formal. Mereka dapat bekerja di bidang lain yang seirama dengan 
profesi guru yaitu sebagai tutor atau pengajar di lembaga non formal, misalnya; 
tutor di lembaga kursus, tutor private study, pemandu wisata dan lain-lain. Selain 
itu, mereka dapat berwirausaha pada berbagai bidang yang bertolak belakang dari 
profesi itu tetapi masih bersandar pada pengetahuan teoritis dan praktis yang 
diperoleh selama kuliah, misalnya membuat produk konsumtif.  
Salah satu produk konsumtif yang sedang trend dan punya prospek bisnis bagus di 
tenga krisis ekonomi adalah pembuatan minuman sehat yang terjangkau, misalnya 
cuka. Dilihat dari proses teknologinya, pembuatan jenis minuman ini masih dapat 
dikerjakan di dalam laboratorium kampus dan industri rumah tangga (home 
industri). Di pasar sudah banyak beredar minuman sehat dalam bentuk cair, 
serbuk, padat, atau campuran dalam berbagai merek. Namun , harganya relatif 
mahal dan kurang memperhatikan kesehatan. 
 Dalam pembuatan cuka strawberi, secara kimiawi perubahan utama yang 
terjadi adalah mula-mula gula diubah menjadi alkohol (etanol) kemudian alkohol 
ini diubah menjadi asam asetat, dan hal ini berlangsung secara sinambung 
(kontinyu).  
 Strawberi merupakan tanaman buah berupa herba yang rata-rata memiliki 
200 biji kecil per satu buahnya. Ada 700-an macam jenis strawberi. Salah satu 
jenis spesiesnya bernama Fragaria chiloensis L. Jenis ini yang menyebar ke 
berbagai negara Amerika, Eropa dan Asia. Spesies yang lainnya yaitu F. vesca L. 
Yang satu ini lebih menyebar luas dibandingkan spesies lainnya. Jenis strawberi 
ini pula yang pertama kali masuk ke Indonesia. (Anonymous, 2004) 
Strawberi adalah jenis buah yang sangat menarik selera karena bentuk dan 
warnanya yang mencolok. Strawberi mengandung ellagic acid dengan 
kandungannya sebagai antioksidan. Strawberi adalah jenis buah yang hampir tidak 
dapat dicerna namun banyak mengandung vitamin C. 
 Xylitol adalah gula alkohol jenis pentitol dengan rumus umum C5H12O3. 
Xylitol secara alami banyak ditemukan pada buah-buahan dan sayuran seperti 
strawberi, wortel, bayam, selada dan bunga kol. Sedangkan untuk produksi skala 
besar, dilakukan dengan proses kimiawi dan bioteknologi. Xylitol dapat digunaka 
sebagai salah satu pemanis alternatif pengganti sukrosa. 
 Kota Batu sebagai kota wisata yang terletak ± 10 km dari kampus 
Universitas Muhammadiyah Malang memiliki asset sumber daya alam dan objek 
pariwisata yang sarat pengunjung. Karena kondisi lingkungan yang mendukung, 
maka kota ini dikenal sebagai kota apel. Selain itu, tanaman lain yang dapat 
tumbuh subur adalah buah anggur dan buah strawberi. 



 

 

PKMK-1-19-3

 Dengan luas lahan pertanian strawberi ± 300 ha m2 di kota Batu, hasil panen 
buah strawberi dikalangan petani dijual secara langsung kepada konsumen tanpa 
diolah menjadi sebuah produk yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih.  
Disamping itu limbah strawberi (sortiran strawberi) ± 3.67 kwintal/ hari.  
Di kalangan petani buah strawberi dijual dipasaran secara langsung dengan harga 
jual berkisar antara Rp. 10.000 hingga Rp. 30.000 per Kg, atau di jual dalam 
bentuk minuman sari buah. Namun, untuk sortiran buah strawberi sendiri tidak 
dimanfaatkan dengan baik, terkadang sortiran tersebut jika tidak layak dijual maka 
sortiran tersebut dibuang percuma. Dengan adanya pemanfaatan limbah strawberi 
(sortiran strawberi) diharapkan dapat memberikan nilai jual terhadap limbah 
strawberi, mengolahnya menjadi suatu produk yang memiliki nilai ekonomi, dan 
meningkatkan penghasilan petani strawberi.  
 Sehingga dengan melihat melimpahnya produksi strawberi di kota Batu serta 
kandungan gizi yang terdapat pada buah strawberi, maka buah strawberi 
berpotensi untuk dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan cuka strawberi.  
 Dengan adanya sarana dan prasarana yang tersedia di  Universitas 
Muhammadiyah Malang serta sebagai wahana pengaplikasian keilmuan yang 
telah di dapat di perkuliahan pengolahan pangan, ilmu gizi, kimia organik dan 
kewirausahaan maka limbah strawberi (sortiran strawberi) dapat diolah menjadi 
sebuah bahan makanan berupa cuka strawberi. Laboraorium biologi dan 
laboratorium kimia UMM menjadi tempat produksi pembuatan cuka strawberi.  
 
Rumusan Masalah 
• Apakah limbah strawberi (sortiran strawberi) dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan dasar pembuatan cuka strawberi? 
• Bagaimanakah kualitas limbah strawberi (sortiran strawberi) yang 

dimanfaatkan sebagai bahan pangan yang bernilai ekonomis?  
• Apakah hasil olahan limbah strawberi (sortiran strawberi) berupa cuka 

strawberi dapat dijadikan alternative sebagai kegiatan wirausaha komoditas 
agoindustri yang mempunyai prospek yang cerah? 

 

Tujuan Kegiatan 
• Terciptanya wahana wirausaha dan ketrampilan bagi mahasisawa FKIP pada 

umumnya dan khususnya mahasiswa program studi Pendidikan Biologi  
untuk menghasilkan produk yang berbasis bidang produksi minuman sehat 
yaitu berupa cuka Strawberi. 

• Menghapus anggapan bahwa peluang profesi lulusan FKIP hanya dalam 
profesi guru di sekolah ataupun perguruan tinggi. Tetapi lebih luas lagi 
mereka dapat menghasilkan produk komersial yang berkualitas berupa 
minuman menyehatkan yang sangat diperlukan untuk kesehatan masyarakat 
dan sekaligus sebagai menambah diversifikasi  jenis minuman sehat alami. 

• Memberikan pengalaman praktis mengelola usaha dibidang produk 
minuman sehat sehingga mereka memiliki pengalaman manajemen mulai 
dari proses awal sampai pemasaran produk. 

  

Manfaat Kegiatan 
• Aspek ekonomi: pemanfaatan sortiran Strawberi sebagai bahan buatan 

PKMK dapat menambah diversifikasi jenis minuman sehat dipasaran 
sehingga masyarakat memilki alternatif dengan menyesuaikan kemampuan. 
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• Aspek akademik: 1) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa FKIP 
UMM mengaplikasikan kegiatan kuliah untuk di angkat kedalam kegiatan 
kewirausahaan, 2) Menerapkan mata kuliah dari Jurusan Pendidikan Biologi 
bidang studi kewirausahaan, pengolahan pangan, dan ilmu gizi. 

• Aspek ketenagakerjaan: memberikan alternatif lapangan pekerjaan kepada 
para mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi. 

 
METODE PENELITIAN 
 Metode yang dipakai dalam pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa 
Kewirausahaan (PKMK) menggunakan metodologi eksperimen dengan 
menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode eksperimen ini dengan melakukan 
percobaan-percobaan bahan baku utama limbah strawberi (sortiran strawberi)dan 
bahan penunjang lainnya sesuai dengan prosedur atau metode yang telah 
ditentukan.  
 Program ini diorientasikan pada studi kelayakan akan usaha pemanfaatan 
limbah strawberi (sortiran strawberi) menjadi produk cuka strawberi, apakah akan 
menghasilkan produk yang bernilai ekonomis tanpa mengabaikan faktor 
keamanan pangan dan sekaligus beberapa potensi pengembangan bisnis ini 
dijadikan kewirausahaan bagi masyarakat luas. Teknis pelaksanaan program 
adalah lebih menekankan akan diversifikasi atau modifikasi bahan baku dengan 
bahan penunjang terkait proporsi bahan untuk menghasilkan produk yang 
berkualitas.  
 Pembuatan cuka strawberi dilakukan selama lima bulan terhitung mulai 
bulan juli 2005 sampai dengan bulan November 2005 di laboratorium Biologi dan 
laboratorium Kimia Universitas Muhammadiyah Malang. 
Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan cuka strawberi antara 
lain: 
 
Alat:  
Alat yang digunakan dalam pelaksanaan pembuatan cuka strawberi ini adalah: 
1. Gelas ukur 
2. Erlenmeyer 
3. Botol fermentor 
4. Api Bunsen 
5. Corong 
6. Saringan 
7. Kompor gas 
8. Panci 
9. Saringan  
10. Autoclave 
11. Tabung pendingin pembalik 
12. Seperangkat alat aerasi 
Bahan:  
Bahan yang digunakan dalam pelaksanaan pembuatan cuka strawberi ini adalah: 
1. Sortiran buah strawberi 
2. Bakteri Acetobacter aceti biakan murni 
3. Bakteri Saccharomyces cerevisiae 
4. Ragi roti instan mengandung Saccharomyces cerevisiae. 
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Metode pengolahan  
 Pelaksanaan program kreativitas mahasiswa kewirausahaan, dalam 
pembuatan cuka strawberi telah dilakukan uji pendahuluan sebanyak dua kali 
untuk mendapatkan kandungan cuka strawberi yang baik serta memenuhi standar 
asam asetat yang terkandung dalam minuman cuka strawberi. Rahman (1992), 
menyatakan bahwa vinegar atau cuka cairan yang diproduksi oleh bahan baku 
mengandung pati dan gula melalui 2 tahap proses fermentasi, alkoholik dan 
acetous, dan yang mengandung paling sedikit 4% (w/v) asam asetat. Maka dalam 
uji pendahuluan kedua didapatkan formula yang tepat untuk menghasilkan kadar 
cuka strawberi yang baik yaitu sebesar 4% (w/v). adapun pengolahan limbah 
strawberi (sortiran strawberi) adalah sebagai berikut: 
a. Memotong kecil-kecil buah strawberi +  aquades 400 ml 
b. Memblender buah strawberi hingga halus 
c. Mengeramkannya selama 1x24 jam 
d. Mengambil sari buah yang sudah dieramkan kemudian mempasteurisasinya 
e. Setelah dingin kemudian memasukkannya ke dalam botol fermentor sebanyak 

20 ml sari buah dan menambahkan ragi roti 25 gr yang mengandung 
Saccharomyces sereviciae. 

f. Mendiamkannya selama 1x24 jam  
g. Menambahkan sari buah strawberi sebanyak 200 ml 
h. Mendiamkannya selama 5 hari 
i. Setelah didiamkan 5 hari mempateurisasi sari buah yang telah ditambahkan 

denganragi roti  
j. Setelah dingin, memasukkan kedalam botol fermentor dan menambahkan 25 

ml starter Acetobacter aceti  
k. Mengaerasikannya selama 5-7 hari 
l. Setelah diareasikan, mempasteurisasi kembali sari buah dan menunggunya 

hingga dingin 
m. Packing dan labelling 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Keadaan umum masyarakat terhadap cuka 
 Pengobatan alternative dewasa ini sedang digemari masyarakat. Karena 
pengobatan ini tidak membutuhkan biaya yang sangat mahal dan tidak 
menimbulkan efek samping jika dibandingkan dengan menkonsumsi obat-obatan 
kimia yang banyak beredar dimasyarakat. Seruan dunia medika “back to nature”, 
karena dinilai aman dikonsumsi. Sehingga pengobatan alternatif dan obat-obatan 
yang berasal dari bahan alam mudah kita jumpai. Salah satunya adalah minuman 
cuka, minuman ini dipercaya dapat mengobati beberapa penyakit ringan hingga 
kronis. Dan jenis cuka yang beredar dipasaran saai ini adalah jenis cuka apel. 
Namun di lain pihak ternyata strawberi memiliki kemampuan untuk menghasilkan 
asam asetat seperti yang terkandung dalam cuka apel.  
 Kebutuhan akan minuman cuka saat ini di sejumlah gerai (outlet) atau toko 
yang mendistribusikan cuka, sekitar 25.000 gerai atau toko di Jawa Timur (Jatim) 
dan sekitar 15.000 di Bali mendistribusikan cuka dengan kebutuhan 150.000 botol 
per bulan. Kapasitas botol yang dibuat berisi 340 mililiter dan 250 mililiter. 
Dengan melihat kebutuhan konsumsi cuka, ternyata minuman cuka sebagai salah 
satu alternative pengobatan tradisional masih digemari masyarakat.  



 

 

PKMK-1-19-6

 
Potensi Produksi Strawberi sebagai Bahan Dasar Cuka Strawberi 
 Strawberi merupakan jenis buah yang sangat menarik selera karena bentuk 
dan warnanya yang mencolok. Strawberi mengandung ellagic acid dengan 
kandungannya sebagai antioksidan. Strawberi adalah jenis buah yang hampir tidak 
dapat dicerna namun banyak mengandung vitamin C. 
 Xylitol adalah gula alkohol jenis pentitol dengan rumus umum C5H12O3. 
Xylitol secara alami banyak ditemukan pada buah-buahan dan sayuran seperti 
strawberi, wortel, bayam, selada dan bunga kol. Sedangkan untuk produksi skala 
besar, dilakukan dengan proses kimiawi dan bioteknologi. Xylitol dapat digunaka 
sebagai salah satu pemanis alternatif pengganti sukrosa.   
Kota batu sebagai salah satu kota pariwisata yang memiliki panorama yang 
menakjubkan para pengunjungnya dan di dukung dengan iklim yang sejuk 
sehingga cocok sebagai penghasil tanaman daerah dingin, misalnya aple, durian, 
jeruk, dan strawberi.  
 Di kalangan petani buah strawberi dijual dipasaran secara langsung dengan 
harga jual berkisar antara Rp. 10.000 hingga Rp. 30.000 per Kg, atau di jual dalam 
bentuk minuman sari buah. Namun, untuk sortiran buah strawberi sendiri tidak 
dimanfaatkan dengan baik, terkadang sortiran tersebut jika tidak layak dijual maka 
sortiran tersebut dibuang cuma-Cuma. Dengan adanya pemanfaatan limbah 
strawberi (sortiran strawberi) diharapkan dapat memberikan nilai jual terhadap 
limbah strawberi, mengolahnya menjadi suatu produk yang memiliki nilai 
ekonomi, dan meningkatkan penghasilan petani strawberi.  
 Sehingga dengan melihat melimpahnya produksi strawberi di kota Batu serta 
kandungan gizi yang terdapat pada buah strawberi, maka buah strawberi 
berpotensi untuk dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan cuka strawberi.  
 
Syarat Mutu Cuka Strawberi 
 Sebelum melakukan produksi cuka strawberi, terlebih dahulu dilakukan 
suatu uji pendahuluan untuk mendapatkan kualitas cuka strawberi yang baik dan 
memenuhi standar kandungan asam asetat yang terkandung dalam cuka. Uji 
pendahuluan yang kami lakukan sebanyak dua kali. Uji pendahuluan pertama 
kami lakukan dengan menggunakan beberapa perlakuan sebagai berikut: 
A. 200 ml sari buah+1.5 gr ragi roti  
B. 200 ml sari buah+ 2 gr ragi roti  
C. 200 ml sari buah+ 2.5 gr ragi roti  
D. 200 ml sari buah+ 1 gr ragi roti+ 10 ml starter  
E. 200 ml sari buah+ 1 gr ragi roti + 15 ml starter  
F. 200 ml sari buah+ 1 gr ragi roti + 20 ml starter  
G. 200 ml sari buah+ 20 ml starter  
H. 200 ml sari buah+ 30 ml starter  
I. 200 ml sari buah+ 40 ml starter  
(Starter yang digunakan adalah Sacharomyces, sp) 
Setelah dianalisis didapatkan kadar cuka dengan konsentrasi: 
A.  0.45% 
B.  0.29% 
C.  0.31% 
D.  0.31% 
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E.  0.37% 
F.  0.34% 
G.  0.42% 
H.  0.36% 
I.  0.31% 
  
 Karena kandungan asam asetat yang terkandung dalam cuka strawberi 
belum memenuhi syarat standar asam asetat yang ada di dalam cuka seperti yang 
dikemukakan oleh Rahman (1992), bahwa vinegar atau cuka cairan yang 
diproduksi oleh bahan baku mengandung pati dan gula melalui 2 tahap proses 
fermentasi, alkoholik dan acetous, dan yang mengandung paling sedikit 4 % (w/v) 
Asam asetat. Sedangkan kandungan asam asetat yang dihasilkan dalam cuka 
sstrawberi masih kurang dari 4 %, maka perlu kiranya dilakukan uji pendahuluan 
kedua untuk mendapatkan kadar asam asetat yang lebih baik dari pada hasil uji 
pendahuluan pertama. Perlakuan yang kami berikan adalah sebagai berikut: 
A. 200 ml sari buah+2 gr ragi roti  
B. 200 ml sari buah+ 3 gr ragi roti  
C. 200 ml sari buah+ 4 gr ragi roti  
D. 200 ml sari buah+ 2 gr ragi roti+ 15 ml starter  
E. 200 ml sari buah+ 2 gr ragi roti + 20 ml starter  
F. 200 ml sari buah+ 2 gr ragi roti + 25 ml starter  
G. 200 ml sari buah+ 30 ml starter  
H. 200 ml sari buah+ 40 ml starter  
I. 200 ml sari buah+ 50 ml starter  
J. 200 ml sari buah+1.5 gr ragi roti 
K. 200 ml sari buah+ 1 gr ragi roti+ 10 ml starter  
L. 200 ml sari buah+ 20 ml starter 
(Starter yang digunakan adalah Sacharomyces, sp) 
Setelah dianalisis didapatkan kadar cuka dengan konsentrasi: 
A.  0.45% 
B.  0.29% 
C.  0.31% 
D.  0.31% 
E.  0.37% 
F.  0.34% 
G.  0.42% 
H.  0.36% 
I.  0.31% 
J.  4% 
K. 0.45% 
L. 0% 
 Sehingga dalam pembuatan cuka strawberi formula yang digunakan dengan 
komposisi bahan dasar 200 ml sari buah strawberi dan 1,5 gram ragi roti 
Kemudian setelah difermentasikan selama lima hari, ditambahkan 20 ml starter 
Acetobacter aceti dan diaerasikan selama 5 sampai dengan 7 hari dengan 
kandungan asam asetat yang dihasilkan sebesar 4%. Analisis asam asetat ini 
dilakukan di laboratorium Kimia Universitas Muhammadiyah Malang. 
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Pengemasan Cuka Strawberi 
 Pengemasan cuka strawberi dikemas dalam dua jenis kemasan, antara lain: 
kemasan 100 ml per botol dengan harga Rp. 7.500 dan kemasan 300 ml per botol 
dengan harga Rp. 14.000. cuka strawberi dalam kemasan kecil diharapkan 
masyarakat kelas menengah kebawah dapat mengkonsumsinya pula dengan harga 
yang terjangkau.  
 Cuka strawberi tersebut diberi label khusus sebagai upaya profesionalisme. 
Di dalam label berisi: nama cuka, cara pemakaian, kandungan gizi, masa 
kadaluarsa, tempat produksi, dan komposisi.  
 
Peluang Usaha Cuka Strawberi 
 Peluang pasar obat tradisional di masa depan akan terus berkembang, sejalan 
dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat dunia terhadap sumber-sumber 
pengobatan alternatif. 
Saat ini juga belum melihat peluang bisnis ini dikembangkan secara massal cuka 
di daerah lain kecuali daerah Kediri terutama di Batu sebagai daerah penghasil 
apel. Inilah yang membuat peluang bisnis cuka masih terbuka lebar.  
 Dengan melimpahnya bahan baku dan konsumsi masyarakat yang tinggi, 
khususnya Jawa Timur dan Bali yang mencapai kebutuhan kurang lebih 150.000 
botol per bulan. Serta melihat morfologi buah strawberi yang menarik dan kaya 
akan kandungan gizi buah strawberi, masyarakat luas mulai dari anak-anak hingga 
orang dewasa, akan menjadikan suatu pilihan bagi masyarakat untuk 
mengkonsumsi minuman cuka strawberi selain cuka appel.  
 Buah strawberi dipilih karena hasil cuka strawberi memiliki aroma yang 
menyegarkan di samping paling tinggi khasiatnya sebagai minuman kesehatan. 
Menurut Budi (2004), ramuan tersebut (minuman cuka) berguna bagi orang yang 
terkena asam urat, tekanan darah rendah dan tinggi, kolesterol tinggi, pengapuran, 
jantung, paru-paru, atau pegal linu. 
 Dengan harga yang cukup bersaing dengan cuka apel (Rp. 13.500 hingga 
Rp. 17.000/ 300 ml). Maka cuka strawberi memberikan plihan harga bagi 
masyarakat yang ingin membeli dengan harga yang murah Rp. 7500 per 100 ml 
dan Rp. 14.000 per 300 ml.  
 
Strategi Pengembangan  

Strategi pengembangan usaha cuka strawberi antara lain dapat ditempuh 
dengan cara: 
• Ada upaya sosialisasi pengembangan dan cara pembuatan cuka strawberi 

kepada masyarakat petani strawberi umumnya dan petani secara umum 
khususnya. Hal ini dimungkinkan karena proses pembuatan cuka yang mudah 
dan tidak memerlukan biaya yang mahal.  

• Mempromosikan produk dalam bentuk multimedia dan mediamasa agar dapat 
di akses oleh berbagai pihak. 

• Untuk meningkatkan daya tawar petani, diperlukan kelembagaan kelompok 
petani dalam bentuk formal. Pembentukan kelompok hendaknya dilakukan 
dengan cara-cara yang lebih demokratis, dilandasi atas kepentingan dan 
persepsi yang sama diantara petani. 

• Berupaya mencari peluang ekspor karena selama ini peluang ekspor cuka 
belum dilakukan oleh siapapun. Peranan pemerintah daerah maupun pusat 
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dapat memfasilitasinya dengan memberikan kesempatan kepada pengusaha 
untuk mengikuti pameran-pameran nasional, regional maupun internasional. 

 
Tabel 1.   Analisis Usaha Cuka Strawberi 
 

A. Investasi  
No Bahan-bahan Jumlah Satuan Total 
1.  
 
 
 
 
2.  

Bahan-bahan: 
a. Buah strawberi 
b.starter Acetobacter aceti 
c.  ragi roti 
Peralatan: 
a. perangkat aerasi 
b.kemasan  
c. labeling  

 
4 Kg 
5 botol 
 
2 sachet  
 
1 set 
120 botol 
120 

 
Rp. 25.000 
Rp. 10.000 
 
Rp. 4.500 
 
Rp. 20.000 
 
Rp. 750 

 
Rp. 100.000 
Rp. 50.000 
 
Rp. 9.000 
 
Rp. 20.000 
Rp. 45.000 
Rp. 90.000 

Total Biaya  Rp. 314.000 
B. Biaya Produksi  
1.  
2.  
3.  

Transport 
Komunikasi  
Sewa laboratorium  

 Rp. 27.200 
Rp. 5.000 
Rp. 300.000 

Total biaya  Rp. 332.200 
C. Penerimaan  
a.  cuka strawberi botol kecil  
b. cuka strawberi botol besar 

100 botol 
20 botol 

@ Rp. 7.500 
@ Rp.14.000 

Rp. 750.000 
Rp. 280.000 

Jumlah  Rp. 1.030.000 
D. Keuntungan  C – (A+B)  

1.030.000 – (314.000+332.200) 
 
Rp. 383.800 

 
R O I (Return Of Investment) =    Laba Usaha      x 100% 
                                                         Modal Produksi 
 
    =   Rp. 383.800   x 100 %  =   59 % 
     Rp. 646.200 
Setelah setelah melakukan pengolahan limbah strawberi (sortiran strawberi), 
diharapkan tingkat kehidupan masyarakat petani akan meningkat.  
 
KESIMPULAN  
 Dengan melihat kandungan gizi yang terkandung didalam buah strawberi 
antara lain mengandung ellegic aacid yang dapat berfungsi sebagai anti oksidan 
serta mengandung gula alcohol xylitol yang dapat digunakan sebagai slah sati 
alternative pemanis pengganti sukrosa. Sehingga limbah strawberi (sortiran buah 
strawberi) memenuhi syarat sebagai bahan dasar pembuatan cuka strawberi. 
Dimana syarat utama bahan dasar pembuatan cuka adalah bahan dasar tersebut 
harus mangandung glukosa.   
 Berdasarkan hasil uji pendahuluan kedua dalam pembuatan cuka strawberi 
didapatkan kadar asam asetat sebesar 4 %. Sehingga kadar asam asetat dalam cuka 
strawberi memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Dan produksi cuka dapat 
dilanjutkan dengan komposisi bahan baku 200 ml sari buah strawberi, 1.5 gram 
ragi roti serta penambahan starter Acetobacter aceti sebesar 20 ml.  
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 Setelah diproduksi, limbah strawberi (sortiran strawberi) sebanyak 4 kg akan 
menghasilkan cuka strawberi dalam kemasan botol 100 ml sebanyak 100 buah dan 
300 ml sebanyak 20 buah dengan harga jual masing-masing botol Rp. 7.500,- per 
100 ml dan Rp. 14.000,- per 300 ml. Dengan harga penjualan tersebut nantinya 
akan didapatkan keuntungan sebesar Rp. 383.800,- (return of investment sebesar 
59 %). Modal yang ditanam dalam pembuatan cuka strawberi ini sebesar Rp. 
646.200,-. Sehingga setelah melakukan pengolahan limbah strawberi (sortiran 
strawberi), diharapkan tingkat kehidupan masyarakat petani akan meningkat.  
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Jurusan Farmasi, Universitas Andalas, Padang 
 

ABSTRAK 
Jurusan Farmasi Universitas Andalas telah melakukan upaya dalam pengadaan 
areal untuk pemeliharaan tanaman obat, disebut Kebun Tanaman Obat Farmasi 
(KTOF), yang berada di bawah pembinaan Pusat Studi Tanaman Obat 
Universitas Andalas. Dari 25 Ha lahan yang dimiliki, saat ini telah dibuka 10 Ha 
yang digunakan sebagai kebun konservasi tanaman obat, penelitian dan 
praktikum mahasiswa. Dengan demikian, KTOF sangat potensial sebagai aset 
yang bernilai komersial, dalam hal penyedia bahan obat alami dan bibit tanaman 
obat sekaligus dijadikan tujuan agrowisata kesehatan serta pengembangan KTOF 
kedepan. Herbal Cafe yang merupakan Program Kreativitas Mahasiswa jurusan 
farmasi FMIPA Universitas Andalas telah memanfaatkan Kebun Tumbuhan Obat 
Farmasi dengan membudidayakan tanaman obat sebanyak 20 jenis tanaman, 
pembibitan 16 jenis tanaman obat di dalam pot, serta produksi tanaman obat 
dalam bentuk simplisia, minyak dan sediaan minuman instan. Produk ”Herbal 
Cafe” telah dipromosikan dan dijual di KTOF, kafe-kafe kampus dan toko-toko di 
kota Padang. Respon masyarakat (konsumen) sangat baik terutama terhadap  
sediaan minuman instant (jahe instan dan temulawak instan) sehingga usaha ini 
layak untuk dikembangkan lebih baik lagi ke depan.     
 
Kata kunci : herbal cafe, tanaman obat, sediaan minuman instan 
 

PENDAHULUAN 
Indonesia dengan julukan sebagai zamrud khatulistiwa merupakan negara 

yang kaya dengan keanekaragaman hayati terutama tanaman. Tanaman 
merupakan gudang bahan kimia terkaya dan mengandung beragam komposisi 
kimia di dalamnya (1). Tanaman sebagai obat alternatif dalam penyembuhan 
berbagai penyakit semakin dirasakan manfaatnya bagi kesehatan masyarakat. 
Indonesia mempunyai peluang besar dalam hal pengembangan tanaman obat, hal 
ini didukung oleh beberapa faktor, yaitu : sumber kekayaan keanekaragaman 
hayati, iklim yang mendukung untuk tanaman, lahan yang belum tergarap masih 
luas, sosial budaya masyarakat yang sudah terbiasa memanfaatkan tanaman obat, 
efek samping obat tradisional lebih kecil dari pada obat-obat sintesis dengan harga 
yang lebih murah dan kepercayaan masyarakat terhadap khasiat obat tradisional 
sebagai terapi alternatif cukup tinggi (1). Dengan demikian pengembangan 
agroindustri tanaman obat memiliki prospek yang baik karena didukung besarnya 
potensi kekayaan sumber daya alam Indonesia sebagai sumber bahan baku yang 
dapat diformulasikan menjadi obat tradisional (2).   

Penggunaan tanaman obat ini semakin berkembang dalam berbagai bentuk 
sediaan, mulai dari bentuk segar, kering maupun sediaan jadi. Dengan demikian 
”Herbal Cafe” mempunyai prospek yang cerah untuk dikembangkan di masa 
depan. 
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Dari berbagai definisi, tanaman obat adalah jenis tanaman yang sebagian, 
seluruh tanaman dan atau eksudat (sel) tanaman tersebut digunakan sebagai obat, 
bahan/ ramuan obat-obatan. Sedangkan menurut Ervial A.M. Zuhud (1994), 
tanaman berkhasiat obat dikelompokkan menjadi 3 kelompok : 
1) tanaman obat tradisional merupakan spesies tanaman yang diketahui/ 

dipercayai masyarakat memiliki khasiat obat dan telah digunakan sebagai 
bahan baku obat tradisional 

2) tanaman obat modern merupakan spesies tanaman yang secara ilmiah telah 
dibuktikan mengandung senyawa/ bahan bioaktif berkhasiat obat dan 
penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan secara medis 

3) tanaman obat potensial merupakan spesies tanaman yang diduga 
mengandung/ memiliki senyawa/ bahan bioaktif berkhasiat obat tapi belum 
dibuktikan penggunaannya secara ilmiah-medis sebagai obat (3). 
Sedangkan menurut Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), 

tanaman berkhasiat obat dikelompokkan menjadi 3 kelompok : 
1) obat tradisional yaitu simplisia obat (sediaan) yang digunakan secara 

empiris oleh masyarakat yang belum diuji secara ilmiah  
2)  herbal terstandar yaitu sediaan yang telah mengalami uji preklinis dan telah 

terstandarisasi 
3)  fitofarmaka yaitu sediaan yang telah mengalami uji klinis. 

Jurusan Farmasi Universitas Andalas mempunyai Kebun Tumbuhan Obat 
Farmasi (KTOF) yang luasnya 25 hektar lahan yang sebelumnya telah digunakan 
untuk praktikum beberapa mata kuliah, penelitian mahasiswa dan sebagai tempat 
pemeliharaan tanaman obat, KTOF ini berada di bawah pembinaan PSTO (Pusat 
Studi Tanaman Obat) Universitas Andalas. KTOF Universitas Andalas yang 
didirikan pada tahun 2001 terletak 12 km dari pusat kota Padang. Hingga saat ini 
lahan yang telah dibuka seluas 10 hektar yang di dalamnya terdapat ± 300 spesies 
tanaman. Selama ini, KTOF yang berada di kaki bukit Karimuntiang ini hanya 
digunakan sebagai kebun untuk konservasi tanaman obat, penelitian dan 
praktikum mahasiswa tanpa memanfaatkannya sebagai aset yang bernilai 
potensial. Padahal dengan keanekaragaman hayati yang dimiliki, KTOF dapat 
dimanfaatkan untuk tujuan yang lebih menguntungkan, antara lain sebagai 
penyedia bahan obat alami dalam berbagi bentuk maupun penyedia bibit tanaman 
obat sekaligus untuk tujuan agrowisata kesehatan. 

Melihat potensi di atas, beberapa orang mahasiswa Farmasi berminat 
memanfaatkan KTOF sebagai tempat berwirausaha. 

Melalui program kewirausahaan ini akan dilakukan pemberdayaan aset 
KTOF dengan membangun Herbal Cafe yang kegiatannya meliputi : (a) 
penyediaan bibit tanaman obat, (b) budidaya tanaman obat, (c) pembuatan 
simplisia tanaman obat, (d) pembuatan sediaan minuman instant (jahe dan 
temulawak instant), dan (e) agrowisata kesehatan. 

Budidaya tanaman obat perlu dilakukan agar simplisia atau tanaman obat 
yang dihasilkan mempunyai ketersediaan dan mutunya yang dapat terjamin (4). 
Pembuatan simplisia tanaman obat dimaksudkan memudahkan masyarakat yang 
membutuhkan jenis-jenis tanaman yang tersedia dalam hal penggunaannya 
sebagai obat tradisonal sehingga simplisia tersebut dapat langsung digunakan. 
Jahe dan temulawak digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan minuman 
instant karena selain bahan baku tersebut tidak sulit didapat, juga sudah sering 
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digunakan masyarakat sebagai alternatif minuman kesehatan. Penyediaan bibit 
juga dilakukan untuk dijual kepada masyarakat. 
  Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ”Herbal Cafe” ini untuk menyediakan 
sediaan obat alami baik dalam bentuk segar, kering maupun sediaan jadi/ 
minuman instant, menjadikan KTOF sebagai penyuplai bibit tanaman obat serta 
tujuan agrowisata kesehatan dan salah satu sumber dana untuk pengembangan 
KTOF. Sehingga pelaksanaan kegiatan ini berguna dalam memberikan informasi 
mengenai manfaat/ khasiat tanaman obat pada masyarakat sehingga penggunaan 
tanaman sebagi alternatif obat bagi masyarakat semakin meningkat.  
 
METODE PENELITIAN 

Kegiatan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan, meliputi budidaya 
tanaman obat, penyediaan bibit tanaman obat dan produksi sediaan minuman 
instant berupa jahe instant dan temulawak instant serta simplisia tanaman obat. 
a.  Budidaya tanaman obat 

Budidaya ini dilakukan untuk tanaman-tanaman yang sudah umum dikenal 
masyarakat yang digunakan sebagai obat. Tanaman ditanam di Kebun 
Tumbuhan Obat Farmasi pada lahan-lahan tertentu yang luasnya 
disesuaikan dengan jenis tanaman tersebut, sehingga tidak bercampur 
dengan jenis tanaman lain. Tanaman ini dirawat dan diberi pupuk sehingga 
pertumbuhannya optimal. 

b.  Pembibitan tanaman obat 
Tanaman-tanaman yang dibibitkan adalah tanaman-tanaman yang sudah ada 
di Kebun Tumbuhan Obat Farmasi, namun diutamakan pada tanaman yang 
berkhasiat obat dan sudah umum dikenal masyarakat. Pembibitan dilakukan 
dalam pot, 10 pot untuk masing-masing tanaman. Tanaman diletakkan pada 
rumah pembibitan Kebun Tumbuhan Obat Farmasi dan dirawat dengan 
seksama di tanam di dalam pot dan polybag. Ukuran pot dan polybag yang 
digunakan adalah beragam ukuran, disesuaikan dengan besar tanamannya.  

 
Produksi Herbal Cafe dalam bentuk simplisia, minyak dan sediaan minuman 
instant.  
1 Produksi simplisia  
2 Produksi simplisia melewati beberapa proses yaitu pemanenan, penyortiran, 

pencucian, pengeringan, dan pengemasan (5). Tanaman obat yang akan 
dijadikan simplisia dipanen dari hasil budidaya dari Kebun Tanaman Obat 
Farmasi, kemudian disortir sehingga diperoleh bagian yang layak sedangkan 
bagian yang tidak bagus dibuang. Kemudian tanaman tersebut dicuci dengan 
air yang mengalir sampai air bilasan tidak terlihat kotor (4,5). Setelah 
bersih, tanaman obat ditiriskan ditempat teduh dan dihamparkan agar air 
mengering. Untuk tanaman obat berupa rimpang, dilakukan perajangan 
untuk mempermudah proses selanjutnya. Tebal perajangan kira-kira 5-7 mm 
(4). Dan untuk daun-daun dengan permukaan yang lebar, juga dilakukan 
perajangan sehingga mudah dalam proses pengeringan. Pengeringan 
tanaman obat dilakukan di rumah kaca Kebun Tumbuhan Obat Farmasi 
dengan bantuan sinar matahari. Lama pengeringan selama 3-4 hari. 
Simplisia tanaman obat ditimbang berat keringnya, dan dikemas. Sebelum 
dimasukkan kedalam plastik kemasan, simplisia disortir sehingga diperoleh 
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simplisia yang bagus. Simplisia dalam plastik kemasan, dimasukkan ke 
dalam kemasan kertas, dan diberi label yang mencantumkan beberapa 
informasi, antara lain : tempat produksi, berat simplisia, khasiat tanaman 
dan cara pemakaian simplisia. 

3 Produksi minuman instant 
Bahan baku yang digunakan adalah rimpang jahe dan temulawak dan gula.  
Proses pembuatan minuman instant : bahan baku diparut dan diambil 
sarinya kemudian disaring. Sari jahe/temulawak ditambahkan gula dan 
dicampurka, dipanaskan di atas api kompor (1) sehingga membentuk 
serbuk. Serbuk-serbuk tersebut dihaluskan untuk mendapatkan derajat 
kehalusan yang sama, kemudian dikemas dalam plastik kemasan dengan 
berat 15 gram tiap bungkusnya. Jahe/ temulawak instant dimasukkan 
kedalam kemasan kertas. Tiap kemasan berisi 5 jahe/ temulawak instant. 
Kemasan diberi label yang memuat informasi nama produk, berat produk, 
khasiat produk dan cara pakai. Produk ini tidak menggunakan pengawet 
buatan, sehingga aman dikonsumsi.  

4 Produk minyak  
Produk minyak yang dihasilkan adalah minyak gosok, minyak telon dan 
minyak sereh. Komposisi dari minyak gosok maupun minyak telon dirujuk 
dari produk yang telah beredar dipasaran, sedangkan minyak sereh berasal 
dari penyulingan dari daun sereh wangi. Minyak-minyak tersebut 
dimasukkan kedalam botol-botol, diberi label yang memuat informasi antara 
laian : nama produk, komposisi minyak ( minyak gosok dan minyak telon), 
khasiat, cara pakai, volume minyak dan tempat produksi. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada program ini telah dilakukan serangkaian kegiatan dalam upaya 
pemanfaatan tanaman obat, meliputi budidaya tanaman obat, pembibitan tanaman 
obat dan produksi sediaan. 20 jenis tanaman telah dibudidayakan di Kebun 
Tumbuhan Obat Farmasi, tanaman tersebut ditanam pada lahan tertentu dan 
dirawat serta diberi pupuk. Kondisi tanah dan cuaca yang sejuk di Kebun 
Tumbuhan Obat Farmasi sangat mendukung untuk kesuburan tanaman oabt 
tersebut. Tanaman yang dibudidayakan umumnya adalah tanaman yang sudah 
dikenal masyarakat, seperti sambiloto, kumis kucing, lengkuas, dan lain-lain.  

Untuk mempercepat promosi keberadaan Herbal Café, maka Tim Herbal 
Café juga mengikuti acara-acara yang sifatnya berhubungan dengan promosi 
produk. Seperti acara bazaar pada Pimnas XVIII-2005 di Universitas Andalas dari 
tanggal 12 sampai 14 Juli 2005. Ekspo pada Lustrum X FMIPA UNAND tanggal 
5 sampai 10 September 2005. Direncanakan juga Herbal Café akan mengikuti 
Padang expo yang diadakan oleh Pemko Padang setiap 2 tahun sekali. Promosi 
Herbal Café juga telah dilakukan melalui  leaflet dan pamflet. 
  Produksi tanaman obat yang telah dihasilkan berupa simplisia kering, 
minyak-minyak (minyak gosok, minyak telon dan minyak sereh). Banyaknya 
simplisia  tergantung jumlah/ berat tanaman obat yang bisa dipanen. Simplisia 
yang telah dihasilkan yaitu daun kumis kucing (48 bungkus), daun kejibeling (55 
bungkus), daun sambiloto (7 bungkus), daun jambu biji (49 bungkus), rimpang 
temulawak (104 bungkus), daun sembung (20 bungkus) dan daun tempuyung (20 
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bungkus. Produk minyak yang telah dihasilkan berupa minyak gosok (15 botol, isi 
150 ml), minyak telon (19 botol, isi 30 ml) dan minyak sereh (25 botol, isi 60 ml).  
 
Tabel 1.   Jenis-jenis tanaman yang telah dibudidaya 
 

No Nama tanaman Nama latin Famili 

1 Sambiloto  Andrographis paniculata  Acanthaceae 
2 Jeruk nipis Citrus aurantifolia Rutaceae 
3 Brotowali Tinospora crispa Menispermaceae 
4 Kumis kucing Orthosipon aristatus Labiatae 
5 Pegagan Centella asiatica Umbelliferae 
6 Kejibeling Strobilantes crispus Acanthaceae 
7 Jambu Biji Psidium guajava Myrtaceae 
8 Sereh wangi Cymbopogon nardus Poaceae 
9 Sembung Blumea balsamifera Asteraceae 
10 Tempuyung Sonchus arvensis Asteraceae 
11 Kunyit Curcuma domestica Zingiberaceae 
12 Temulawak Curcuma xanthorrhiza Zingiberaceae 
13 Lengkuas Lenguas galanga Zingiberaceae 
14 Salam Syzygium polyanthum Myrtaceae 
15 Melati Jasminum sambac Oleranceae 
16 Buah makasar/ malur   Brucea javanica Simaroubaceae 
17 Daun dewa Gynura procumbens Asteraceae 
18 Tapak dara Catharanthus roseus Apocynaceae 
19 Jahe Zingiber officinale Zingiberaceae 
20 Bunga mawar Rosa hybrida Rosaceae 

 
Table 2.   Jenis-jenis tanaman yang telah dilakukan pembibitan 
 
No Nama tanaman Nama latin Famili Jumlah 

1 Jeruk purut Citrus hystrix Rutaceae 10 pot 
2 Jeruk nipis Citrus aurantifolia Rutaceae 10 pot 
3 Buah makasar/ malur Brucea javanica Simaroubaceae 10 pot 
4 Kumis kucing Orthosipon aristatus Labiatae 10 pot 
5 Pegagan Centella asiatica Umbelliferae 10 pot 
6 Salam Syzygium polyanthum Myrtaceae 10 pot 
7 Jambu biji Psidium guajava Myrtaceae 10 pot 
8 Sereh wangi Cymbopogon nardus Poaceae 10 pot 
9 Jahe Zingiber officinale Zingiberaceae 10 pot 
10 Tapak dara Gynura procumbens Asteraceae 10 pot 
12 Kunyit Curcuma domestica Zingiberaceae 10 pot 
13 Temulawak Curcuma xanthorrhiza Zingiberaceae 10 pot 
14 Lengkuas Lenguas galanga Zingiberaceae 10 pot 
15 Lidah buaya Aloe vera Liliaceae 10 pot 
16 Bunga mawar Rosa hybrida Rosaceae 10 pot 

 
Tabel 3.   Jenis-jenis sediaan yang diproduksi 
 

No Jenis Sediaan Jumlah 

1 Jahe instan 55 kg sediaan 
2 Temulawak instan 53 kg sediaan 
3 Minyak gosok 15 botol @150 ml 
4 Minyak telon 19 botol @ 30 ml 
5 Minyak sereh 25 botol @ 60 ml 
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Sediaan minuman kesehatan yang diproduksi adalah jahe instant dan 

temulawak instant dengan harga jual masing-masingnya Rp. 3.200,- dan Rp. 
2.800,- 
Analisis ekonomi minuman instant : 

 Jahe instant 
Biaya produksi (untuk menghasilkan 10 kg sediaan/minggu) 
- penyusutan   Rp. 20.250,- 
- upah/minggu   Rp. 90.000,- 
- listrik, air, BBM  Rp. 25.000,- 
- bahan baku   Rp. 65.000,- 
- kemasan   Rp. 70.000,- 
  Total    Rp. 270.250,- 
10 kg sediaan = 130 kemasan ( 5 x 15 g) 
Biaya produksi  = Rp. 270.250,- / 130 kemasan 
    = Rp. 2.078,85/ kemasan 
Harga jual  = Rp. 3.200,- 
Laba yang diperoleh = Rp. 1.121,15/ kemasan 
 

 Temulawak instant 
Biaya produksi (untuk menghasilkan 10 kg sediaan/minggu) 
- penyusutan   Rp. 20.250,- 
- upah/minggu   Rp. 90.000,- 
- listrik, air, BBM  Rp. 25.000,- 
- bahan baku   Rp. 40.000,- 
- kemasan   Rp. 70.000,- 
  Total    Rp. 245.250,- 
10 kg sediaan = 130 kemasan ( 5 x 15 g) 
Biaya produksi  = Rp. 245.250,- / 130 kemasan 
    = Rp. 1.886,54/kemasan 
Harga jual  = Rp. 2.800,- 
Laba yang diperoleh = Rp.  913,46/ kemasan 

 
Produk-produk Herbal cafe menggunakan kemasan kertas dari kertas semen, 

yang dibuat sendiri sehingga menimbulkan kesan yang lebih alami.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.   Contoh produk Herbal Cafe. 
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Dari pemasaran yang dilakukan dapat diketahui bahwa produk berupa 
simplisia kurang diminati masyarakat, hal ini mungkin disebabkan simplisia 
tersebut tidak bisa digunakan dengan segera, karena simplisia harus direbus 
dahulu dengan air. Sedangkan untuk minuman kesehatan jahe instant dan 
temulawak instant cukup diminati masyarakat karena dari segi kepraktisan dan 
khasiatnya.  

Demi tetap tejaganya semangat dan jiwa berwirausaha, maka mahasiswa 
penggerak ”Herbal Cafe” bergabung dengan kelompok mahasiswa dari Program 
Kreatifitas Mahasiswa Universitas Andalas yang lain, telah melakukan 
konsolidasi untuk membentuk sebuah asosiasi yang bergerak di bidang 
kewirausahaan. Asosiasi tersbebut bernama Asosiasi Pengusaha Mahasiswa 
dengan di bawah pembinaan seorang praktisi ekonomi Sumatera Barat,               
H. Irfianda Abidin, SE. 
 
KESIMPULAN 

Dari gambaran yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa usaha 
yang digerakkan oleh tim ”Herbal Cafe” ini sangat potensial dan dapat 
dikembangkan lebih baik lagi ke depan, terutama untuk minuman jahe instant dan 
temulawak instant yang cukup diminati oleh masyarakat. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
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ANEKA KERAJINAN TANGAN KHAS BENGKULU 
DARI KULIT LANTUNG  (Arthocarpus elasticus) 

SEBAGAI  ALTERNATIF PENINGKATAN KREATIVITAS MAHASISWA 
DALAM MENCERMATI PELUANG USAHA DI KOTA BENGKULU 
 

Dina Panca Putri, Anggi Eka Putra, Yossy Irawan 
Prodi D3 Bahasa Inggris, Jurusan Bahasa dan Sastra, Fakultas FKIP,  

Universitas Bengkulu, Bengkulu 
 

ABSTRAK 
Telah dilakukan program kreativitas mahasiswa kewirausahaan dengan tujuan 
untuk membuat aneka kerajinan tangan khas Bengkulu dari kulit kayu trap 
(lantung), menciptakan model-model baru dan memasarkan produk untuk 
souvenir pesta pernikahan, dititipkan pada toko-toko penjual cenderamata serta 
dipasarkan pada kalangan remaja dengan harga yang terjangkau sehingga 
mendatangkan profit. Selama kegiatan ini berlangsung telah berhasil dibuat 
banyak model baru kerajinan tangan khas dari lantung antara lain gantungan 
kunci berbagai model, figura foto, pajangan bufet, map, tempat handphone, 
figura foto gantung. Produk telah berhasil dipasarkan dengan  keuntungan 50% 
dari modal pembuatan. Kegiatan ini akan terus berlanjut dan dikembangkan 
dengan target pemasaran diluar kota Bengkulu. 
 
Kata Kunci: Kerajinan tangan khas Bengkulu, kayu trap (lantung), profit 
 
PENDAHULUAN 

Pemberdayaan seluruh lapisan masyarakat untuk turut serta didalam 
pembangunan menjadi satu keharusan. Apalagi disaat kondisi nasional yang kian 
terpuruk dan tidak menguntungkan secara global, pemberdayaan masyarakat 
usaha kecil sangat mungkin untuk mengurangi jumlah kemiskinan dan 
pengangguran tenaga kerja, apalagi jumlah pengangguran di negara kita dari tahun 
ketahun selalu meningkat. 

Dalam rangka mempersiapkan diri menjadi pemimpin yang cendekiawan, 
wirausahawan, mandiri dan arif maka mahasiswa dituntut untuk dapat 
mengembangkan kemandirian melalui kegiatan yang kreatif dan dapat 
membangun kerjasama tim. Setelah menamatkan pendidikan di bangku kuliah 
para mahasiswa diharapkan dapat membuka usaha sendiri sehingga tidak terus 
berharap menjadi Pegawai Negeri Sipil, yang akhirnya juga dapat menekan angka 
pengangguran.  Membuka usaha sendiri secara berkelompok sejak dari bangku 
kuliah akan dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan tentu saja dapat 
membantu meringankan beban orang tua, salah satu alternatifnya adalah membuat 
aneka kerajinan tangan khas kota Bengkulu dari kulit lantung yang sedang dilirik 
para pengusaha manca negara. 

Kerajinan tangan dari kulit Lantung, memiliki keunikan dan ciri khas 
tersendiri, sehingga banyak digemari dan cukup populer dikalangan wisatawan 
dan para remaja. Kerajinan ini sangat unik dan terkesan mahal karena bahan 
dasarnya adalah kulit pohon Trap dengan nama latin Arthocarpus elasticus           
(Heyne, 1987) yang merupakan tumbuhan khas Bengkulu dan lebih terkenal 
dengan sebutan Lantung (Adfa, 2003a). Pada zaman dahulu, masyarakat pedesaan 
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di Bengkulu menggunakan kulit lantung untuk membantu mendirikan rumah dan 
kulit lantung digunakan sebagai tali beronang (sejenis alat pikul khas Bengkulu) 
(Adfa, 2003b). Sekarang ini,  bahan dasar kulit pohon Lantung yang telah siap 
pakai sangat mudah didapat karena sudah banyak diperdagangkan di pasar-pasar 
di kota Bengkulu dan harganya relatif masih  sangat murah. Satu helai kulit 
Lantung yang telah diolah dengan ukuran 1 x 1 m dapat dibeli dengan harga Rp. 
20.000,-. Dari bahan dasar seukuran 1 m2  ini dapat dibuat 70 buah gantungan 
kunci dengan berbagai macam variasi dan dapat dijual dengan harga Rp.1.000,- 
sampai 2.500,- per buah, dan dari kulit Lantung seukuran  1 m2 juga dapat dibuat 
25 buah kartu ucapan yang dapat dijual @ Rp. 3.500-4.000,- sehingga kalau saja 
hasil kerajinan tangan ini dapat dipasarkan akan dapat mendatangkan keuntungan 
(Adfa, 2004). Selain dapat dibuat gantungan kunci  dan berbagai macam kartu 
ucapan,  kulit Lantung juga dapat dibuat berbagai macam pajangan seperti bunga 
sudut yang dapat dikombinasikan dengan biji-bijian atau tanaman kering, dapat 
dibuat pigura foto, nomor rumah, topi, tas dan dapat juga dibuat sebagai asesoris 
hand phone.  

Kerajinan tangan dari kulit lantung ini sudah ada dijual di pusat pertokoan 
di Kota Bengkulu dengan harga yang relatif mahal sehingga kurang terjangkau 
oleh masyarakat, sehingga kalau saja produk-produk kerajinan tangan dari kulit 
lantung dapat dijual dengan harga yang relatif agak murah, model-modelnya 
dikembangkan maka akan dapat dipasarkan di Kota Bengkulu atau mungkin 
keluar kota Bengkulu. 

Berdasarkan uraian diatas maka salah satu alternatif yang dapat 
meningkatkan  kreativitas mahasiswa dalam mencermati peluang usaha di kota 
Bengkulu adalah   “Pembuatan Aneka  kerajinan Tangan dari Kulit Lantung  
(Arthocarpus elasticus)”  yang dapat dipasarkan untuk souvenir pesta pernikahan, 
dititipkan  kepada toko-toko Souvenir khas Bengkulu, dipasarkan ke hotel-hotel 
sebagai kenang-kenangan bagi para wisatawan dari kota Bengkulu dan dapat juga 
dipasarkan dikalangan mahasiswa. Sehingga diharapkan nantinya dapat 
mendatangkan Profit, usaha ini terus berlanjut dan berkembang serta akan 
memasarkan ke luar kota Bengkulu. Apalagi sejak satu tahun terakhir ini 
kerajinan dari kulit lantung mulai dilirik pengusaha manca negara seperti 
Malaysia, Yaman dan Uni Emirat Arab  (http//www. kompas.com; http//www. 
suara pembaharuan.com) 

Adapun kegiatan ini bertujuan untuk: memanfaatkan kulit lantung sebagai 
bahan pembuat aneka kerajinan tangan khas Bengkulu sehingga mempunyai nilai 
ekonomis yang lebih tinggi dan dapat menjadi kerajinan (cendera mata) khas kota 
Bengkulu, dan anggota pelaksana kegiatan dapat belajar berwirausaha serta 
meningkatkan kreativitas sehingga dapat mencermati dan menciptakan  peluang 
usaha sendiri yang akhirnya dapat mendatangkan keuntungan sehingga dapat pula 
meringankan beban orang tua. 

Luaran dari kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan barang-barang 
kerajinan tangan kulit lantung yang komersial sehingga dapat dipasarkan/dijual  
dan menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen. 

Hasil Kegitan ini akan bermanfaat untuk: membuka peluang perolehan profit 
bagi mahasiswa, dapat memberikan nilai tambah dari diversifikasi pengolahan 
kulit kayu Trap (Lantung). 
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METODE PENDEKATAN 
 
A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Pembuatan aneka kerajinan tangan khas Bengkulu dari kulit lantung 
(Arthocarpus elasticus) dimulai pada pertengahan April sampai akhir Juni 2006 di 
Gang Merpati 7 Rt.9 No. 2a Kelurahan Rawa Makmur, Kota Bengkulu. Setelah 
jangka waktu pendanaan dari DIKTI selesai maka kegiatan ini akan terus berlanjut 
sebagai kegiatan kelompok untuk mendatangkan profit sesuai dengan tujuan 
kegiatan yang hendak dicapai. 
 
B. Alat dan Bahan 
 
Bahan–Bahan Yang diperlukan 

Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kegiatan ini adalah:  kulit 
kayu trap/lantung yang telah diolah/siap pakai, karton tebal,  lem kayu, pasta 
aneka warna, plastik kaca, biji-bijian kering, pernis, kertas warna, plastik untuk 
kemasan, benang emas untuk kemasan, induk gantungan kunci dan stik/tangkai es 
krim. 
 
Alat-Alat Yang digunakan 
 Adapun alat-alat yang digunakan pada kegiatan ini adalah: gunting, tang, 
penggaris besi, pisau karter dan kuas. 
 
C. Model-Model Yang Dapat Dibuat 

Gantungan kunci bunga raflesia, gantungan kunci model sandal jepit, 
gantungan kunci model baju, gantungan kunci model kupu-kupu, gantungan kunci 
model baju, gantungan kunci model gitar, figura photo, tempat duduk handphone, 
sarung handphone, tas wanita, topi, rompi, tempat tissu. bunga sudut, hiasan 
buffet berupa kapal-kapalan hias, rumah-rumah hiasan lemari, segala macam jenis 
kartu, tempat pinsil dan  map 

 
D. Cara Membuat Aneka Kerajinan Tangan Khas Bengkulu dari Kulit Kayu 

Trap (Lantung) 
 

1. Membuat Gantungan Kunci  

∗ Karton tebal dipotong sesuai dengan model yang diinginkan misalnya model 
sendal. 

∗ Lantung ditempelkan pada  karton yang sudah dibentuk menggunakan lem 
kayu kemudian dipotong sesuai pola. 

∗ Selanjutnya untuk membuat sendal lebih menarik beri tali sendal dengan 
menggunakan kulit lantung yang dipotong kecil pada bagian depan sendal. 

∗ Tempelkan buah-buahan kering pada bagian depan sendal sebagai hiasan. 
∗ Sendal atau produk gantungan kunci yang sudah jadi dihias menggunakan 

pasta warna untuk memperindahnya, setelah pasta warna kering induk 
gantungan kunci dipasang pada bagian depan sendal. 
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2. Membuat Model Figura Foto (3x4 Cm) Untuk Souvenir Pesta 
Pernikahan 

 
∗ Karton tebal dipotong dengan ukuran 4 x 5 cm dan pada bagian tengahnya 

diberi lobang dengan ukuran 3 x 4 cm. 
∗ Kulit lantung dipotong sebesar bagian luar dari bingkai foto kemudian 

ditempelkan pada bagian depan dengan menggunakan lem kayu. 
∗ Plastik kaca ditempelkan pada bagian tengah bingkai. 
∗ Beri penyanggah pada bagian belakang dengan menggunakan karton tebal. 
∗ Pada bagian belakang bingkai diberi kertas warna sesuai dengan ukuran 

bingkai. 
∗ Setelah selesai bingkai foto dihias dengan menggunakan pasta warna. 
 

3.  Model Figura Foto Untuk Pajangan  
 

∗ Karton tebal dipotong sebesar ukuran pos cart dan beri lobang pada bagian 
tengahnya. 

∗ Kulit lantung ditempel pada karton yang sudah dibentuk dengan 
menggunakan lem kayu. 

∗ Plastik kaca ditempel pada bagian tengah bingkai. 
∗ Buat penyanggah bingkai menggunakan karton tebal dengan bentuk persegi  

panjang dan tempel dengan kulit lantung. 
∗ Tempelkan bingkai foto dibagian atas penyanggah. 
∗ Hiasan lain dibuat pada bagian samping bingkai, misalnya membuat pohon 

dan menempelkan buah-buahan kering. 
∗ Bagian belakang figura ditutup dengan menggunakan kertas warna. 
∗ Figura dihias dengan menggunakan pasta warna. 
∗ Setelah pasta warna kering beri pernis untuk memperindah figura. 

 
4. Model Celengan 

 
∗ Karton berbentuk tabung dipotong dengan tinggi 22 cm 
∗ Beri tutup bagian bawah dengan menggunakan karton tebal. 
∗ Bagian atas tabung ditutupdengan menggunakan karton biasa dan beri lobang 

pada bagian tengahnya untuk memasukkan koin ke dalam celengan. 
∗ Kulit lantung ditempel pada semua bagian karton dengan menggunakan lem 

kayu. 
∗ Celengan yang sudah jadi dihias dengan menggunakan buah-buahan kering 

dan pasta warna. 
 
 
E. Mengemas produk 
 
 Untuk pengemasan produk seperti gantungan kunci dan figura untuk 
sovenir pernikahan digunakan plastik agar berkesan mahal, dibentuk semenarik 
mungkin dan tidak berdebu. 
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F. Memasarkan Produk Kerajianan Tangan Khas Bengkulu Dari Lantung 
 
 Untuk memasarkan kerajinan tangan yang telah dibuat pada tahap awal 
dipasarkan pada kalangan mahasiswa dan pelajar dikota bengkulu, dititipkan pada 
toko-toko souvenir/cenderamata, dititipkan ke hotel yang ada dikota Bengkulu  
dan juga menjajaki pemasaran keluar kota Bengkulu.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Sebelum  dilakukan pembuatan aneka kerajinan tangan khas Bengkulu dari 
Kulit lantung maka dilakukan terlebih dahulu persiapan alat dan bahan yang 
dibutuhkan. Kulit kayu Trap atau lebih dikenal dengan sebutan “LANTUNG” 
dapat diperoleh dengan mudah dikota Bengkulu. Lantung berasal dari daerah 
Bengkulu Selatan dan Rejang lebong, karena yang dibutuhkan hanya kulit dari 
kayu trap jadi kami kelompok PKMK tidak perlu takut akan kehabisan bahan 
baku karena untuk mengambil kulit kayu tersebut tidak perlu dilakukan 
penebangan pohon. 

Kulit lantung yang akan digunakan supaya menghasilkan karya 
seni/produk yang bagus adalah kulit yang berwarna coklat muda dengan ketebalan 
yang sama. Pemakaian kulit lantung yang berwarna agak gelap dan ketebalan 
berbeda hendaknya dihindarkan karena akan menghasilkan karya yang jelek 
karena warna terlihat kumal atau kotor. 

Biji-bijian kering yang dapat digunakan untuk hiasan dan mempercantik 
produk hendaklah dipilih biji-bijian yang masih utuh dan belum  rusak/ berbubuk 
karena dimakan serangga, alasan pemilihan ini supaya hiasan bijian kering dapat 
tahan lama. 

Untuk mempercantik penampilan produk kerajinan dapat di poles dan 
dihias dengan pasta warna yang dapat dibuat dari lem kayu ditambah pewarna 
kain, dan juga dapat mempergunakan pernis sehingga biji-bijian kering terlihat 
mengkilat. 

Produk kerajinan tangan dari lantung yang dihasilkan kelompok PKMK 
memiliki ciri khas tersendiri dengan model-model yang belum pernah dijual 
sebelumnya dikota Bengkulu dan dengan harga relatif agak murah, sehingga 
diharapkan mempunyai peluang pasar. 

Produk kerajinan tangan dari kulit lantung dibuat beberapa tahap, yaitu: 
1. Tahap I (mulai pertengahan bulan April sampai akhir April 2006). 

Pada tahap pertama ini, kami terlebih dahulu mempersiapkan alat dan bahan yang 
butuhkan, membuat aneka macam pasta warna dan melakukan penjajakan pasar. 
Pada tahap pertama ini telah berhasil dibuat 5 buah model   gantungan kunci yang 
masing-masing dibuat 2 lusin untuk pemasaran tahap pertama dapat dijual dengan 
harga @ Rp. 1.000,- 
Model figura foto untuk souvenir pernikahan ukuran 3x4 cm yang telah berhasil 
dibuat sebanyak 3 lusin sebagai contoh untuk pemasaran tahap pertama dapat 
dijual dengan harga @ Rp. 8.00,- 
Model figura foto untuk pajangan yang telah berhasil dibuat sebanyak 15 buah 
sebagai contoh produk untuk pemasaran tahap pertama dapat dijual dengan harga 
@ Rp. 7.500,- 
Model celengan yang telah dibuat sebanyak 5 buah sebagai contoh untuk 
pemasaran tahap pertama dapat dijual dengan harga @ Rp. 5.000,- 
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2. Tahap II (bulan Mei 2006). 

Setelah produk yang dihasilkan pada pengerjaan tahap I semua terjual, maka 
dilakukan pengerjaan pembuatan produk tahap II. Pada pengerjaan tahap kedua ini 
produk dibuat lebih banyak dengan hasil  sebagai berikut: 
 -  Gantungan kunci 5 model masing-masing dibuat 120 buah 
 - Model figura foto untuk souvenir pernikahan ukuran 3x4 cm dibuat 

sebanyak 200 buah 
Pada tahap kedua ini yang dibuat hanyalah produk-produk untuk souvenir pesta 
pernikahan, karena pada bulan ini hanya ada permintaan produk souvenir pesta 
pernikahan saja. Semua produk pada pembuatan tahap kedua berhasil dijual 
seluruhnya. 
 

3.   Tahap III (bulan Juni 2006) 
Pada pengerjaan pembuatan produk tahap ke-tiga ini direncanakan membuat 
produk yang lebih banyak, karena kami telah mendapatkan 3 toko untuk 
menampung produk secara tetap setiap bulannya dan juga ada 3 orang agen lepas 
sebagai pengencer tetap. Dari awal bulan Juni sampai proses pembuatan makalah 
ini, kami telah berhasil membuat: 

 -  Gantungan kunci 6 model masing-masing dibuat 100 buah 
  - Model figura foto untuk souvenir pernikahan ukuran 3x4 cm dibuat 

sebanyak 300 buah 
 

Tahap akhir dari kegiatan ini adalah memasarkan produk, dimana 
keberhasilan penjualan suatu produk dipengaruhi oleh kualitas barang yang dijual 
dan cara menjualnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjual suatu barang 
adalah kemasan, promosi, dan cara pendristribusiannya. Promosi sangat 
diperlukan agar konsumen mengenal produk yang kita buat. Dalam skala usaha 
kecil, promosi dapat melalui mulut ke mulut. Cara promosi semacam ini boleh 
dibilang kuno namun sampai saat ini masih banyak diterapkan oleh pengusaha. 
Cara promosi ini sangat murah, namun perlu waktu cukup lama untuk 
mengenalkan produk kita. Sedangkan untuk usaha menengah keatas, promosi 
dapat dilakukan melalui iklan di media cetak atau elektronik. 

Cara pendristribusian barang dapat melalui tiga jalur, yaitu langsung ke 
konsumen, melalui pengencer dan melalui distributor. Pada kegiatan ini,  produk 
akan dipasarkan secara langsung dari mulut ke mulut, dititipkan kepada toko-toko  
Souvenir, koperasi-koperasi, dijual sendiri untuk kenang-kenangan pesta 
pernikahan dan masyarakat umum lainnya. Supaya kegiatan ini terus berlanjut dan 
berkembang maka akan dijajaki pemasaran keluar kota Bengkulu, dimana sampai 
tahap ini sudah dilakukan penjajakan pemasaran ke Jakarta. 

Secara keseluruhan dari awal bulan April sampai awal Juni 2006, kami telah 
berhasil membuat aneka kerajinan tangan khas Bengkulu dengan model 
gantungan kunci yang unik dan belum pernah ada sebelumnya. Hasil produk yang 
dibuat pada tahap pertama dan tahap ke-dua semuanya telah laku terjual dengan 
keuntungan sebagai berikut: 

1. Produk tahap pertama  
Gantungan kunci 5 model x 24 buah x  @ Rp. 1.000,- = Rp. 120.000,- 
Model figura foto ukuran 3x4 cm  sebanyak  36 buah x @ Rp. 8.00,- = Rp. 28.800  
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Model figura foto untuk pajangan 15 buah x @ Rp. 7.500,- = Rp. 112.500,- 
Model Celengan 5 buah x @ Rp. 5.000,- = Rp. 25.000,- 
 Jumlah Penjualan seluruhnya dari produk tahap I adalah Rp. = 286.300,- 
dengan modal ±50% dari harga jual, maka keuntungan dari tahap I adalah Rp. 
= 143.150,- 
 

2. Produk tahap ke-dua 
Gantungan kunci 5 model x  120 buah x Rp. 1.000,- = Rp. 600.000,- 
Model figura foto untuk souvenir pernikahan ukuran 3x4 cm  sebanyak  200 buah 
Rp. 8.00,- = Rp. 160.000,-  
 Jumlah penjualan seluruhnya dari produk tahap II adalah Rp. 760.000,- 
dengan keuntungan Rp. = 380.000,- 
Sedangkan produk tahap ke-tiga sampai penulisan makalah ini belum terjual. 
 
 
KESIMPULAN 
Adapun kesimpulan dari kegiatan ini adalah: 

1. Mahasiswa pelaksana kegiatan PKMK telah berhasil membuat aneka 
produk kerajinan tangan khas Bengkulu dari kulit lantung dan 
menciptakan model-model baru yang lebih unik. 

2. Mahasiswa pelaksana kegiatan PKMK telah berhasil memasarkan produk 
kerajinan tangan khas Bengkulu dari kulit lantung kepada kalangan 
mahasiswa, dititipkan pada toko-toko souvenir/cenderamata, dipasarkan 
sendiri dari mulut ke mulut sebagai souvenir pesta pernikahan. 

3. Adapun permintaan produk terbanyak adalah model-model gantungan 
kunci dan figura foto ukuran 3x4 cm yang dapat digunakan sebagai 
souvenir pesta pernikahan. 
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ABSTRAK 
Yoghurt merupakan minuman yang populer, selain segar dan enak juga memiliki 
peranan penting bagi kesehatan tubuh dan memiliki nilai gizi yang tinggi. Bentuk 
sediaan emulsi atau yang berbentuk cairan memilki keterbatasan dalam hal 
penyimpanan. Yoghurt dalam bentuk cair rawan terhadap mikroba karena 
kandungan nutrisi dan airnya yang tinggi sehingga mudah ditumbuhi mikroba. 
Jika rasa kurang menyenangkan, bentuk emulsi akan susah untuk menutupi. Usia 
simpan juga relatif pendek. Sehingga dikembangkan sediaan yoghurt dalam 
bentuk tablet hisap. Dalam pengembangan kewirausahaan dengan memproduksi 
tablet hisap yoghurt dibagi menjadi beberapa tahapan kerja yaitu : produksi 
skala kecil, uji pasar, evaluasi I, produksi skala besar, pemasaran, evaluasi II. 
Pengeringan yoghurt dilkukan dengan 2 metode yaitu : menggunakan alat freeze 
dry dan menggunakan alat reka rio. Pengeringan dengan alat freeze dry 
memberikan hasil yang baik namun memerlukan biaya yang cukup tinggi. 
Sedangkan pengeringan dengan alat reka rio memberikan hasil yang kurang 
optimal namun dapat menekan baiaya produksi. Setelah diperoleh  yoghurt kering 
dilakukan pencetakan menjadi tablet hisap sesuai dengan formula yang telah 
ditentukan. Tablet dengan bahan yang dikeringkan dengan alat freeze dry  
memberikan hasil yang cukup baik namun tablet  dengan bahan yang dikeringkan 
dengan alat reka rio masih kurang optimal. Produk tablet hisap yoghurt ini 
diberikan merek “Milcro”. Produk ini pernah dikenalkan ke pasar dalam 
pameran “Cooperative Fair 2005” di Lapangan Gasibu Bandung, dan 
memperoleh tanggapan yang baik dari masyarakat. Antusiasme pengunjung 
merupakan indikasi bahwa produk ini akan diterima pasar. Secara positioning 
“milcro” akan menguntungkan karena belum ada produk yang serupa di 
pasaran. Fakta bahwa market leader yoghurt masih belum jelas di pasaran, juga 
semakin mempermudah dalam penempatan posisi “milcro” dipasaran, apalagi 
diperkuat dengan diferensiasi dalam bentuk content, yaitu yoghurt dalam bentuk 
tablet hisap. Namun fakta masih belum jelasnya market leader,   disisi lain akan 
mempersulit promosi di lapangan, karena promosi untuk “milcro” yang tepat 
adalah educational promotion, karena selain content yang ditawarkan , kekuatan 
conteks akan memperkuat posisi “milcro” dipasaran. Dari segi produk yang 
masih perlu dilakukan orientasi formula, promosi yang bersifat educational 
promotion , tempat produksi, hingga masalah penetapan harga, masih 
memerlukan perbaikan. 
 
Kata kunci : tablet hisap, yoghurt 
 
PENDAHULUAN 

Berangkat dari permasalahan yang terjadi dengan bentuk yoghurt beserta 
segala hal yang berkaitan dengan bentuk sediaan, pasar, serta dilanjutkan dengan 
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prediksi pasar berkaitan dengan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap 
pemeliharaan kesehatan, serta kepraktisan pemakaian dan rutinitas pemakaian, 
maka  secara ringkas, latar belakang masalah dari pemilihan tema beserta prediksi 
adalah bentuk sediaan dan analisa pasar. 

Bentuk sediaan awal yoghurt, yang berupa emulsi memiliki keterbatasan 
yaitu Bersifat voluminous. Bentuk sediaan emulsi atau yang berbentuk cairan 
memilki keterbatasan dalam hal penyimpanan. Yoghurt dalam bentuk cair rawan 
terhadap mikroba karena kandungan nutrisi dan airnya yang tinggi sehingga 
mudah ditumbuhi mikroba. Jika rasa kurang menyenangkan, bentuk emulsi akan 
susah untuk menutupi. Usia simpan juga relatif pendek. 

Pasaran makanan dan minuman suplemen sangat kompetitif, mengingat dari 
segi pasar, masyarakat sudah semakin sadar akan fungsi kesehatan dan aktivitas 
dinamis masyarakat perkotaan tak pelak lagi membutuhkan suplemen dan tonik 
yang diharapkan dapat menjaga stamina tubuh. Beberapa produk Top of Mind 
yang beredar di pasaran untuk kategori Vitamin semisal Vitacimin untuk Vitamin 
C, Krating Daeng dan Extra Joss untuk tonik, serta Seven Seas untuk produk anti 
karsinogen, menjanjikan stamina dan ketahanan tubuh yang lebih optimal untuk 
aktivitas sehari - hari.  

Pembuatan tablet hisap yoghurt dari susu yoghurt pada dasarnya terdiri atas 
empat tahap utama, yaitu pembuatan susu yoghurt, pengeringan susu yoghurt, 
penambahan bahan-bahan pembantu dan pencetakan tablet yoghurt. Sedangkan 
bahan yang diperlukan antara lain susu sapi segar, starter yoghurt dan bahan 
tambahan untuk pecetakan tablet. Bahan-bahan ini mudah diperoleh dengan harga 
yang cukup murah. 

Tahap pembuatan susu yoghurt dilakukan dengan menginokulasikan bakteri    
Lactobacillus bulgaricus dan  Streptococus thermopillus ke dalam susu yang telah 
dipasteurisasi kemudian diinkubasi. Proses pengeringan susu yoghurt agar 
diperoleh massa susu yoghurt dalam bentuk tepung. Penambahan bahan-bahan 
pembantu bertujuan agar massa susu yoghurt kering dapat dicetak menjadi tablet 
hisap. Bahan pembantu yang digunakan adalah bahan-bahan  yang lazim 
digunakan sebagai bahan pengisi tablet hisap. Pencetakan tablet yoghurt yaitu 
membuat massa tepung yoghurt menjadi padat. 

Pada dasarnya tujuan dari program ini adalah untuk menumbuhkembangkan 
jiwa kewirausahaan mahasiswa serta dapat meningkatkan kompetensi profesi 
yang dapat bermanfaat bagi masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. 
Program ini juga diharapkan dapat menjadi percontohan inovasi pengembangan 
produk yang sudah ada menjadi produk lain yang dapat memberikan laba yang 
cukup besar, bagi mahasiswa khususnya dan masyarakat umumnya.  

Program ini dapat membuka wawasan mahasiswa dalam berwirausaha dan 
merupakan wahana pembelajaran bagi mahasiswa dalam berwirausaha serta 
melatih kepekaan melihat peluang bisnis sekaligus mendatangkan laba. Manfaat 
lain yang dapat diperoleh adalah sebagai sarana mengaplikasikan ilmu 
kefarmasian yang telah diperoleh saat perkuliahan. Pengetahuan dan pengalaman 
berwirausaha tidak akan diperoleh  jika tidak terlibat langsung dalam suatu bentuk 
wirausaha yang nyata.  

Selama ini produk susu yoghurt hanya dipasarkan dalam bentuk cairan. Hal 
ini menjadikan masyarakat tidak bebas menikmati segarnya yoghurt.  Dengan 
pengemasan yoghurt yang praktis ini diharapkan masyarakat dapat menikmati 
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yoghurt kapan saja dan dimana saja dengan kandungan gizi yang tidak berbeda 
dengan susu yoghurt cair. Bagi masyarakat yang sering mengkonsumsi tablet 
hisap vitamin, produk ini bisa menjadi alternatif karena juga memiliki nutrisi yang 
cukup lengkap. 

 
METODE PENELITIAN 

Langkah pertama yang akan ditempuh adalah pendalaman materi melalui 
studi pustaka  serta berkonsultasi dengan dosen pembimbing. Analisis pasar  
dilakukan dengan mengamati perilaku konsumen yoghurt, juga membandingkan 
dengan produk tablet hisap lain yang beredar di pasar. Pengajuan kerja sama 
dengan berbagai pihak terkait juga dilakukan pada tahap ini. Pihak terkait dalam 
hal ini antara lain  peternak sapi perah sebagai penyedia bahan baku utama, pihak 
pedagang besar farmasi sebagai penyedia bahan-bahan pembantu dan kantin-
kantin sekolah retailer-retailer serta supermarket sebagai tempat pemasarannya 
nantinya. 

Selanjutnya dilakukan proses produksi yang merupakan inti dari 
pelaksanaan program ini. Untuk tahapan produksi ini diperlukan persiapan dalam 
penyediaan bahan dan alat seperti alat pencetak tablet. Setelah itu dapat dilakukan 
produksi dengan prosedur yang terdiri dari empat tahapan yakni   pembuatan susu 
yoghurt, pengeringan susu yoghurt, penambahan bahan-bahan pembantu dan 
pencetakan tablet yoghurt. Tahap pengemasan dilakukan setelahnya. Produk kini 
dapat dipasarkan pada tempat-tempat yang telah menyepakati kerja sama yang 
diajukan sebelumnya. Untuk tahap promosi dilakukan setelah produksi pertama, 
dengan membagikan secara cuma-cuma kepada konsumen. 

Evaluasi dilakukan satu bulan setelah pemasaran produk tahap pertama. 
Evaluasi yang akan dilakukan meliputi evaluasi terhadap produk tablet hisap 
yoghurt itu sendiri, evaluasi pasar mengenai keberadaan produk di mata 
konsumen, serta evaluasi keuangan berupa perhitungan laba. 
Pelaksanaan 
Waktu : September 2004 – Oktober 2005   
Tempat : Laboratorium Sekolah Farmasi ITB, Himpunan Mahasiswa Farmasi 

ITB dan sekitarnya 
Bahan : susu sapi, starter yoghurt, bahan-bahan tambahan untuk pencetakan 

tablet. 
Alat : seperangkat mesin cetak tablet, alat pengering. 

    
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Proses produksi telah dilakukan sebanyak dua kali. Kedua produksi ini, 
menggunakan teknik yang berbeda terutama pada pengeringan yoghurt. Pada 
produksi yang pertama, pengeringan yoghurt menggunakan metode mesin freeze 
dry. Pengeringan dengan metode ini menghasilkan serbuk yoghurt yang baik dari 
segi warna, rasa dan tekstur. Walaupun serbuknya bersifat higroskopis, karena 
penngeringan dengan freeze dry, akan menghasilkan lebih banyak pori pada 
yoghurt. Pengeringan menggunakan freeze dry juga, akan mengeringkan tidak 
hanya di permukaan, namun juga hingga ke bagian pori dalam yang ditempati 
oleh air ( molekul yang akan dikeringkan ). Namun kelemahan dari freeze dry ini 
adalah biaya produksi mahal, sehingga akan mempengaruhi penetapan harga di 
pasaran , karena biaya produksi, dibebankan pada price.  
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Pada produksi kedua, pengeringan yoghurt menggunakan alat pengering 
reka rio. Prinsip alat reka rio adalah menghembuskan udara kering pada yoghurt 
cair,  kemudian udara kering tersebut akan membawa air yang terdapat pada 
yoghurt meninggalakan massa padat. Dalam hal warna dan tekstur, metode 
pengeringan ini memberikan hasil tidak sebaik pada pengeringan dengan metode 
freeze dry.  Namun dari segi rasa, metode pengeringan ini relatif mampu 
mempertahankan rasa yoghurt. Kelebihan utama metode ini adalah biaya produksi 
yang murah  sehingga memungkinkan untuk digunakan dalam produksi skala 
besar dan mampu menekan harga.  Sedangkan permasalahan warna dan tekstur 
yang kurang baik dapat diatasi dengan pengembanagan formula.  

Produksi pertama tablet menggunakan serbuk yoghurt hasil hasil 
pengeringan dengan alat freeze dry. Tablet yang dihasilkan memiliki tampilan 
fisik yang tidak terlalu baik, karena ketidakhomogenan pada saat pembuatan 
granul. Dari sisi performance tablet yang berkaitan dengan kekerasan, waktu 
hancur dan penampilan tablet masih perlu dikembangkan formula yang lebih baik.  
Sedangkan pada pencetakan tablet kedua menggunakan bahan hasil pengeringan 
dengan alat reka rio. Dari sisi penampilan tablet yang dihasilkan tidak memiliki 
perbedaan yang cukup signifikan dengan tablet yang diproduksi pertama. Evaluasi 
terhadap karakter tablet memberikan hasil bahwa kekerasan dan waktu hancur 
tablet perlu ditingkatkan agar memberikan kenyaman pada saat tablet dikonsumsi. 
Pengembangan formula tablet hisap yoghurt  dikembangkan agar memenuhi 
kriteria kenyamanan saat dikonsumsi, sisi estetika tablet itu sendiri dan memenuhi 
perfomance sebuah tablet hisap yang dapat diterima pasar sebagai suplemen. 
Brand name  dari tablet hisap yoghurt ini adalah “milcro”. 

Pengemasan akan mempengaruhi target pasar yang akan dibidik dalam 
pemasaran tablet hisap yoghurt.  Dengan kecenderungan konsumen masa kini, 
yang lebih mementingkan sisi emosional ketimbang benefit, pengemasan 
memegang peranan penting pada identitas produk. Apalagi “milcro”  diposisikan 
sebagai makan suplemen dengan target yang dibidik adalah kaum urban. 
Pemilihan kemasan “milcro” yang sesuai masih dilakukan. Kemasan yang 
digunakan dipilih berdasarkan pertimbangan posisi dan target “milcro”  dipasar, 
biaya produksi dan kapasitas produksi. Penggunaan kemasan seperti produk 
suplemen sejenis yang telah ada dipasaran belum dapat dilakukan mengingat 
kapasitas produksi yang belum terlalu besar dan permodalan yang belum cukup 
kuat. Meskipun rencana awal “milcro” akan dikemas dalam kemasan sachet 
dengan tiap sachet berisi dua tablet. Penggunaan kemasan seperti sachet masih 
terlalu mahal untuk “milcro”. 

Pemasaran praktis belum dilakukan, hal ini karena “milcro” sebagai 
branding yang khas belum diperkuat oleh infrastruktur yang kuat semacam alat 
produksi, sumber daya manusia , maupun tempat produksi. Walaupun secara 
positioning “milcro” akan menguntungkan karena belum ada produk yang serupa 
di pasaran. Fakta bahwa market leader yoghurt masih belum jelas di pasaran, juga 
semakin mempermudah dalam penempatan posisi “milcro” dipasaran, apalagi 
diperkuat dengan diferensiasi dalam bentuk content, yaitu yoghurt dalam bentuk 
tablet hisap. 

Namun fakta masih belum jelasnya market leader,   disisi lain akan 
mempersulit promosi di lapangan, karena promosi untuk “milcro” yang tepat 
adalah educational promotion, karena selain content yang ditawarkan , kekuatan 
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conteks akan memperkuat posisi “milcro” dipasaran. Dari segi produk yang masih 
perlu dilakukan orientasi formula, promosi yang bersifat educational promotion , 
tempat produksi, hingga masalah penetapan harga, masih memerlukan perbaikan.  

Meskipun belum dipasarkan produk ini pernah dikenalkan ke pasar dalam 
pameran “cooperative fair 2005” di Lapangan Gasibu Bandung. Dan memperoleh 
tanggapan yang baik dari masyarakat. Pameran merupakan sarana yang tepat 
untuk mempromosikan suatu produk, terutama memperkenalkan positioning dan 
branding di pasar kelak. Pameran, juga dapat menjadi studi pasar yang baik 
sebagai bahan evaluasi produk sebelum di launching resmi di pasaran.  

Antusiasme pengunjung merupakan indikasi bahwa produk ini akan 
diterima pasar. Meskipun dalam pameran ini belum dirasa optimal, karena 
positioning “milcro” yang belum jelas di pasaran. Target pasar yang diharapkan 
pun belum memberikan respon yang baik. Sementara itu, segmen pasar menengah 
ke bawah lebih mengharapkan content ( - segmen ini bukan menjadi target pasar 
“milcro”). Konten ini yang menjadi kelemahan produk “milcro”, karena produk 
yang di tawarkan tidak mencakup komposisi bahan yang terkandung dalam 
“milcro”. Pengujian lainnya pun seperti waktu kadaluarsa tidak dilakukan 
sehingga semakin memperlemah positioning milcro di pasaran. Poin lain yang 
cukup berpengaruh adalah biaya produksi yang ternyata jauh melampaui rencana 
yang telah ditetapkan, membuat marketing mix menjadi kacau terutama di bagian 
pricing, juga ditambah cost value yang rendah, karena content yang belum kuat. 

Dari segi diferensiasi, otomatis masih belum jelas, karena pengaruh 
positioning yang masih kentara di pasaran. 

Branding, harusnya menjadi prioritas utama “milcro”, karena segmen pasar 
adalah menengah ke atas dengan target kaum metropolis usia 20 – 50 tahun, juga 
menjadi kelemahan, karena otomatis conteks yang ditawarkan, masih jauh dari 
baik , hal ini terlihat dari tablet yang berbentuk kasar, ataupun kemasan yang 
mengesankan seadanya.   

Dalam pameran “milcro” belum dilaunching secara resmi tapi hasil dari 
pameran dapat menjadi evaluasi sebagai bahan pertimbangan saat pelemparan 
produk di pasaran nantinya. 

Pada produksi kedua adalah bertujuan mencari alternatif formula tablet 
hisap untuk menekan biaya produksi, yang imbasnya akan mengurangi variable 
cost, sehingga pada akhirnya dapat menekan biaya pada konsumen. Dengan 
adanya alternatif metode pengeringan yang sesuai untuk pengeringan yoghurt 
memungkinkan penekanan biaya produksi. Disaat yang bersamaan, diharapkan 
kualitas tablet hisap yoghurt tidak berubah , sehingga menghasilkan kualitas yang 
tetap baik. Sehingga pada akhirnya, konsep Quality dan Cost dapat dijalankan 
dengan baik  dan juga sistem delivery yang baik. Sehingga keseluruhan konsep 
produksi dapat berjalan dengan baik untuk menghasilkan produk yang optimum 
dan bermakna melalui after sales service serta delivery yang baik. Dengan hal ini, 
diharapkan akan mempengaruhi positioning produk “milcro”di pasaran sebagai, 
tablet hisap yang bernilai gizi, dan praktis.  

 
KESIMPULAN 
 Telah dihasilkan tablet hisap yoghurt “milcro” produksi skala kecil dan uji 
pasar. Rangkaian tahap pengerjaan dan pengembangan produk masih perlu 
pengembangan lebih lanjut melalui tahapan produksi berikutnya, dari produksi 
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skala besar hingga pemasaran produk skala besar , sehingga outcome yang 
dihasilkan lebih bermakna dan signifikan. 
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ABSTRAK  
Tanaman obat (Herbs) adalah salah satu pusat perhatian dunia dalam bidang 
pengobatan. Saat ini preferensi masyarakat dunia mulai beralih pada konsep 
“Back To Nature”. Sayangnya permasalahan yang ada pada tanaman obat ini 
adalah proses penyajiannya yang masih belum maksimal yang mengurangi posisi 
tawar daripada tanaman obat tersebut, selain itu promosi yang kurang gencar juga 
menjadi kelemahan dari segi pemasaran sehingga diperlukan sebuah teknik 
penyajian yang tepat dan penyediaan yang berkelanjutan yang menjadi nilai 
tambah agar tanaman obat tersebut dapat terpasarkan. Program ini bertujuan 
untuk mendirikan usaha penjualan tanaman obat sebagai ornamental herbs untuk 
mencari keuntungan dengan cara menjual tanaman obat hias (Ornamental Herbs) 
yang disajikan secara menarik dan mengembangkan jiwa wirausaha. Kegiatan 
produksi yang dilakukan meliputi dua tahap, yaitu pengadaan bibit sendiri dan 
penjualan ornamental herbs. Pada awal pembelian, bibit mahkota dewa belum 
bercabang, cabang tanaman tersebut muncul pada saat tanaman berusia 3 bulan. 
Setelah terbentuk cabang (4 bulan) tanaman mulai dipangkas. Tanaman mahkota 
dewa diperkirakan akan mulai berbuah pada umur 8-9 bulan, dan pada usia 
tersebut tanaman akan dipotkan dan dipasarkan. Kegiatan ini belum dapat 
menghasilkan profit seperti yang direncanakan dikarenakan produk masih dalam 
proses produksi. Kegiatan ini berhasil mengembangkan jiwa wirausaha 
mahasiswa yang terlibat didalam proses PKMK ini dan berhasil memberdayakan 
masyarakat lingkar kampus.  
 
Kata kunci: mahkota dewa, pemangkasan, pemasaran.  
 
PENDAHULUAN  

Tanaman obat (herbs) adalah salah satu pusat perhatian dunia dalam bidang 
pengobatan. Saat ini preferensi masyarakat dunia mulai beralih pada konsep “back 
to nature”. Hal ini terjadi karena pengobatan alternatif menggunakan tanaman obat 
menawarkan low residue pada tubuh manusia, dan tanaman obat biasanya tidak 
mempunyai efek sampingan seperti obat kimia. Selain itu tanaman obat pun dalam 
hal harga relatif lebih murah daripada obat-obatan kimia. Selain itu, Indonesia 
sebagai sebuah negara yang terletak pada daerah tropis sangat banyak sekali 
memiliki plasma nutfah yang ternyata banyak sekali yang mempunyai potensi 
untuk dijadikan tanaman obat. Ditambah lagi kebudayaan yang ada di Indonesia 
sebenarnya menyimpan banyak sekali rahasia di dunia pengobatan dengan 
menggunakan tanaman.  

Data menunjukkan bahwa selama kurun waktu kurang lebih 6 tahun, 
Indonesia mengalami peningkatan produksi tanaman obat dan peningkatan ekspor 
tanaman obat. Hal ini seiring dengan peningkatan produksi dan peningkatan ekspor 
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tanaman hias. Memang secara visual, banyak sekali tanaman obat-obatan yang 
memiliki penampilan yang indah sehingga terkadang ia digolongkan pula sebagai 
tanaman hias, sehinga jenis ini bisa kita sebut tanaman hias obat (ornamental 
herbs).  

Sayangnya permasalahan yang ada pada tanaman obat ini adalah proses 
penyajiannya yang masih belum maksimal yang mengurangi posisi tawar daripada 
tanaman obat tersebut, selain itu promosi yang kurang gencar juga manjadi 
kelemahan dari segi marketing. Padahal tanaman obat bukan hanya 
konsumsi ”orang susah” saja, tetapi juga berpotensi untuk ditawarkan kepada ”the 
have” asal promosi itu dapat kita kemas dengan baik.  

Oleh karena itu diperlukan sebuah teknik penyajian yang tepat dan 
penyediaan yang berkelanjutan yang menjadi nilai tambah agar tanaman obat 
tersebut dapat terpasarkan kepada konsumen-konsumen yang sebenarnya 
memerlukan tetapi sulit dalam menemukan maupun membudidayakannya terutama 
masyarakat perkotaan dan hobiis.  

Singkatnya, masalah yang ada pada pengembangan tanaman obat di 
Indonesia adalah sebagai berikut:  
1 Belum ada pengembangan usaha dibidang ornamental herbs  
2 Tempat penjualan yang tidak strategis  
3 Penjualan tanaman obat tidak disertai dengan cara penyajian yang menarik  
 

Program ini bertujuan untuk mendirikan usaha penjualan tanaman obat seagai 
ornamental herbs untuk  
1 Profit motive yaitu mencari keuntungan dengan cara menjual tanaman obat 
hias (ornamental herbs) yang disajikan secara menarik dan disediakan di tempat 
yang strategis dan sasarannya adalah masyarakat perkotaan dan hobiis.  
2 Mengambangkan jiwa wirausaha  
 

Pelaksanaan program ini diharapkan dapat meningkatkan nilai jual tanaman 
obat yang selama ini hanya dimanfaatkan khasiat obatnya saja menjadi sesuatu 
yang dinikmati secara keseluruhan baik khasiat dari tanamannya maupun 
penampilannya.  
Program ini memberikan manfaat sebagai berikut:  
1 Mengembangkan jiwa wirausaha bagi tim PKM.  
2 Memperkenalkan masyarakat tentang ornamental herbs.  
3 Mempromosikan tanaman obat sebagai obat alternatif  
 
 
PELAKSANAAN KEGIATAN  

Kegiatan pengembangan wirausaha ornamental herbs dilaksanakan 
menurut tahap-tahap berikut ini.  
 
Waktu dan Tempat Pelaksanaan  

Kegiatan ini dilakukan mulai bulan Juni 2005 sampai dengan waktu yang 
belum ditentukan. Bertempat di Kebun Bapak Mulyana, Desa Cihideung Ilir II, 
Kecamatan Ciampea Bogor. Sedangkan penjualan akan dilakukan di One Stop 
Garden Center Agropromo IPB di Baranangsiang.  
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Tahapan Pelaksanaan  
A. Persiapan Kegiatan  
  
1. Koordinasi dengan Laboratorium Tanaman Obat Fakultas Kehutanan IPB  
Koordinasi dengan laboratorium tanaman obat diperlukan untuk mengetahui lebih 
lanjut tentang tanaman obat apa saja yang memungkinkan untuk diproduksi sebagai 
ornamental herbs dan juga tentang kemungkinan penyediaan bibitnya. Karena itu, 
beberapa bulan sebelum proses produksi dimulai, tim PKM telah mengadakan 
koordinasi dengan Laboratorium Tanaman Obat Indonesia fakultas Kehutanan IPB, 
tepatnya dilakulan pada bulan Mei 2005. Selain koordinasi dengan Laboratorium 
Tanaman Obat Fakultas Kehutanan IPB, pada bulan Juni 2005 tim PKM juga 
mengadakan survei ke kebun tanaman obat nasional Karyasari di Desa Karyasari 
Bogor.  
2 Pengadaan Bahan dan Alat Dalam tahap ini, tim PKM melakukan pembelian 
berbagai alat dan bahan yang dibutuhkan, yaitu: 
Bibit Tanaman Obat Mahkota Dewa 
Media Tanam 
Wadah Tanam 
Gunting Pangkas 
Pupuk Lengkap 
 
 
B. Proses Produksi  

PKM ini dilaksanakan bekerjasama dengan petani Desa Cihideung Ilir 
Kecamatan Ciampea, yaitu bapak Mulyana. Proses produksi dilakukan di kebun 
bapak Mulyana. Pelaksanaan proses produksi dilakukan sepenuhnya oleh bapak 
Mulyana dan petani lainnya dengan koordinasi dari Tim PKM. Penjualan produk 
akhir dari PKM ini dilakukan di kebun milik bapak Mulyana dan ”One Stop Garden 
Center Agropromo” di Jl. Raya Padjajaran-Bogor. Keuntungan yang diperoleh dari 
penjualan tanaman obat Mahkota Dewa ini dibagi dua dengan perbandingan 75% 
untuk pihak petani dan 25% untuk pihak Tim PKM.  

Kegiatan produksi yang dilakukan meliputi dua tahap, yaitu pengadaan 
bibit sendiri dan penjualan ornamental herbs. Untuk produksi Mahkota Dewa 
sebagai Ornamental Herbs bibit dibeli dari Laboratorium Tanaman Obat Fakultas 
Kehutanan, IPB. Pembelian bibit dilakukan pada tanggal 4 Juli 2005. Bibit yang 
dibeli adalah tanaman Mahkota Dewa yang telah berumur 2 bulan sebanyak 100 
bibit. Bibit yang dibeli dipindahkan ke polybag yang berukuran lebih besar (16 Juli 
2005). Pada awal pembelian, bibit Mahkota Dewa belum bercabang, cabang 
tanaman tersebut muncul pada saat tanaman berusia 3 bulan. Setelah terbentuk 
cabang (4 bulan) tanaman mulai dipangkas. Tanaman Mahkota Dewa diperkirakan 
akan mulai berbuah pada umur 8-9 bulan. Rencana penjualan tanaman Mahkota 
Dewa sebagai Ornamental Herbs adalah tanaman yang sudah berbuah, tetapi 
apabila sebelum berbuah ada pembeli yang berminat maka tanaman Mahkota Dewa 
tersebut dapat dijual. Namun pelaksanaan PKM ini baru akan mencapai tahap 
pemangkasan awal, karena tanaman Mahkota Dewa baru berumur 4 bulan.  

Untuk menjamin kelangsungan program kegiatan ini dilakukan penanaman 
tanaman induk untuk mendapatkan bibit dan untuk memproduksi buah, sehingga 
diharapkan dapat meningkatkan pendapatan. Untuk tanaman induk, bibit yang 
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digunakan berumur 5 bulan, sehingga 4 bulan kedepan tanaman sudah bisa 
berproduksi. Jumlah tanaman induk yang akan digunakan adalah 50 pohon, namun 
sampai saat ini yang baru ditanam sebanyak 30 pohon dan penanaman selanjutnya 
akan dilaksanakan pada pertengahan bulan Oktober.  

Media yang dipakai dalam penanaman ornamental herbs ini adalah 
campuran tanah dan pupuk kandang kambing dan pupuk kandang ayam dengan 
perbandingan 2 : 1 : 1.  
Metode Perawatan dan Pemangkasan bentuk secara detail dilakukan dengan cara 
berikut ini:  
1 Tanaman yang berasal dari bibit stek dipelihara batang utamanya  
2 Setelah tingginya sekitar 30 cm dilakukan pruning bagian pucuk sehingga 

tumbuh tunas lateral (kira-kira berumur 4 bulan).  
3 Tunas lateral lalu dipruning juga kira-kira dari jarak 10 cm dari pangkal  
4 Daun yang ingin ditumbuhkan berasal dari cabang tersier.  
 
 
Instrumen Kegiatan  

Penyajian ornamental herbs ini menggunakan pot yang berbentuk bulat 
dengan diameter 30 dan tinggi 50 cm cm terbuat dari kayu.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
 

LAPORAN KEUANGAN 
TAHUN 2006  

 
Uraian :  
I. BAHAN/ Habis Pakai  
No  Jenis Bahan  Volume/ Harga 

Satuan  
Harga  

1 2 
3 4 
5 6 
7 8  

Bibit Umur 2 Bulan 100 batang 
Pohon induk 50 pohon Pupuk 
Kandang Kambing 15 karung Pupuk 
Kandang Ayam Gembor 1 buah 
Polybag 40 x 40 2 bungkus Gunting 
Pangkas 2 buah Wadah Tanam 50 
buah  

Rp. 1.000 Rp. 10.000 
Rp. 2.900 Rp. 27.000 
Rp. 7.500 Rp. 20.000 
Rp. 5000  

Rp. 100.000 
Rp. 500.000 
Rp. 43.500 
Rp. 15.000 
Rp. 27.000 
Rp. 15.000 
Rp. 40.000 
Rp. 250.000 
Rp. 990.500  

 
II. Lain-Lain  

No  Kegiatan  Jumlah Biaya  
1 2 
3 4 
5 6  

Survey lahan Pembelian buku tanaman obat 
Transportasi Pembuatan bedengan Peralatan 
saprotan Tenaga Kerja Total  

Rp. 40.000 Rp. 60.000 
Rp. 106.000 Rp. 50.000 

Rp. 200.000 Rp. 
1.600.000 Rp. 1.978.000 
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Total Uang Terpakai: 990.500 + 1.978.000 = 2.968.500  

 

 
PEMBAHASAN  

Kegiatan wirausaha penjualan tanaman obat sebagai ornamental herbs ini 
dimulai pada bulan Juni 2005, dengan modal awal sebesar Rp. 2.055.500 yang 
merupakan bantuan DIKTI setelah dipotong oleh pihak institusi.  

Awal kegiatan adalah dengan melakukan survei dan pengamatan lapang 
oleh tim PKM ke desa sukasari dan laboratorium Tanaman Obat Fakultas 
Kehutanan IPB untuk menggali informasi lebih lanjut tentang kemungkinan 
tanaman yang akan diproduksi.  

Akhir bulan Juli 2005 semua fasilitas telah lengkap dan siap untuk 
melakukan produksi. Adapun bahan yang dipersiapkan adalah 150 bibit berusia 2 
bulan, 50 batang pohon utama untuk pembibitan, pupuk kandang dan pupuk kimia, 
serta alat-alat yang menunjang kegiatan produksi seperti cangkul, sprayer, gunting 
pagkas dan lain-lain. Dalam melakukan produksi ini tim PKM dibantu oleh petani 
setempat di daerah lingkar kampus yang menggunkan lahan milik beliau.  

Sesuai dengan rencana produksi yang berlangsung selama 4 bulan, maka 
produksi mulai dilakukan pada bulan Agustus 2005 dan dijadwalkan selesai pada 
bulan November 2005. adapun proses produksi yang dilakukan secara singkat 
dapat digambarkan dibawah ini.  
 
KESIMPULAN DAN SARAN  
Kesimpulan  

Kegiatan ini belum dapat menghasilkan profit seperti yang direncanakan 
dikarenakan produk masih dalam proses produksi. Kegiatan ini berhasil 
mengembangkan jiwa wirausaha mahasiswa yang terlibat didalam proses PKMK 
ini dan berhasil memberdayakan masyarakat lingkar kampus.  
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Saran  
1 Perhitungan yang lebih matang tentang waktu proses produksi perlu dilakukan 

lebih lanjut agar selesainya produk dapat lebih tepat diprediksi.  
2 Perlu ada training lebih lanjut bagi tim pelaksana kegiatan agar lebih banyak 

mengetahui tentang tanaman obat, khasiat dan kegunaan serta bentuk fisik dan 
estetikanya.  

3 Kegiatan ini adalah kegiatan padat modal, yang seharusnya lebih ditopang 
dengan permodalan yang cukup baik.  
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ABSTRAK.  
Kacang hijau (Phaseolus radiatus) yang juga biasa disebut mungbean merupakan 
tanaman yang dapat tumbuh hampir di semua tempat di Indonesia. Berbagai jenis 
makanan (olahan) asal kacang hijau telah lama dikenal oleh masyarakat 
Indonesia. Namun selama ini masyarakat membuat olahan kacang hijau hanya 
sebagai makanan pendamping, dan umumnya hanya bersifat insidental. Padahal 
bila dikonsumsi secara rutin, maka kebutuhan gizi masyarakat akan terpenuhi.  
Oleh karena itu, kelompok kami mencoba untuk memasyarakatkan kacang hijau 
melalui pembuatan susu kacang hijau sebagai alternatif produk pangan dan 
dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat.  Program kreativitas mahasiswa 
bidang kewirausahaan pembuatan susu kacang hijau “Mung bean Milk” ini 
dilaksanakan pada bulan Januari – Juni 2006. Hasil yang telah didapatkan yaitu 
produk susu kacang hijau dalam kemasan cup plastik transparan dengan volume 
200 ml dengan merk dagang “Mung Bean Milk”. Selain itu produk ini telah 
dipasarkan di rumah-rumah makan di lingkar kampus IPB, Posyandu di Bojong 
Gede dan Balumbang, dan dalam kampus IPB sendiri. Keuntungan bersih yang 
telah didapatkan sebesar Rp 352.500. Kami juga telah mendapatkan investor 
untuk mengembangkan usaha ini ke skala yang lebih besar.  Dari hasil peramalan 
dapat diprediksikan bahwa penjualan produk susu kacang hijau ini memiliki 
prospek penjualan yang baik dan juga terdapat kemungkinan dan peluang yang 
terbuka lebar untuk peningkatan penjualan susu kacang hijau.  
 
Kata kunci: Susu Kacang Hijau, Alternatif Minuman Kesehatan 
 
 
PENDAHULUAN 

Kacang hijau (Phaseolus radiatus) yang juga biasa disebut mungbean 
merupakan tanaman yang dapat tumbuh hampir di semua tempat di Indonesia. 
Berbagai jenis makanan (olahan) asal kacang hijau seperti bubur kacang hijau, 
minuman kacang hijau, kue/penganan tradisional, dan kecambah kacang hijau 
telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia. 

Selama ini masyarakat membuat olahan kacang hijau hanya sebagai 
makanan pendamping, dan umumnya hanya bersifat insidental. Mereka 
membuatnya hanya pada waktu-waktu tertentu seperti pada saat berbuka puasa, 
hari libur, atau ketika seluruh anggota keluarga sedang berkumpul. Padahal bila 
dikonsumsi secara rutin, maka kebutuhan gizi masyarakat akan terpenuhi. 

Secara tradisi, ibu-ibu hamil sering dianjurkan minum kacang hijau agar 
bayi yang dilahirkan mempunyai rambut lebat. Dalam 100 gram kacang hijau 
mengandung 124 mg kalsium dan 326 mg fosfor, yang berarti bahwa kacang hijau 
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bermanfaat untuk memperkuat kerangka tulang. Kandungan lemaknya juga jauh 
lebih rendah dari kedelai. Oleh karena itu, kacang hijau sangat baik bagi orang 
yang ingin menghindari konsumsi lemak tinggi. Kacang hijau juga mampu 
menjaga kesehatan jantung karena kandungan lemak tak jenuhnya mencapai 73 
persen. 

 
Tabel 1. Daftar beberapa kandungan kacang hijau 

No Komponen Kadar 
1 Karbohidrat 60.3 - 67.5 % 
2 Protein 19.7 – 24.2 % 
3 Air 6.6  - 11.6 % 
4 Besi 5.9 – 7.8 mg/100g 
5 Serat 4.2 – 4.4 % 
6 Lemak 1.0 – 1.3 % 
7 Vitamin B1 dan B2 0.3 – 0.8 % 
8 Posfor 340-345 mg/100g 
9 Kalsium 118-148 mg/100g 

 
Sumber: Daisy E kay; Food Legumes 
 
Berdasarkan uraian di atas, kelompok kami mencoba untuk 

memasyarakatkan kacang hijau melalui pembuatan susu kacang hijau sebagai 
alternatif produk pangan dan dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat. 
Melalui Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan, didirikanlah badan 
usaha mandiri yang memproduksi dan memasarkan susu kacang hijau yang diberi 
merk Mung Bean Milk. 

Dengan adanya produk ini, diharapkan dapat meningkatkan minat petani 
untuk menanam kacang hijau sekaligus membantu dalam pemasaran produk 
sehingga akan meningkatkan pendapatan petani, membuka lapangan kerja bagi 
masyarakat, yang berarti secara sosial ekonomi telah membantu meningkatkan 
taraf hidup, menguntungkan secara pribadi serta meningkatkan konsumsi kacang 
hijau sebagai pelengkap beras dalam mencukupi kebutuhan gizi yang tidak dapat 
dihasilkan tubuh dan sebagai alternatif makanan rendah lemak dalam rangka diet 
lemak  

 
METODE PENDEKATAN 

Lokasi Produksi 
Sebagai tahap awal proses produksi, lokasi yang digunakan untuk  

memproduksi susu kacang hijau Mung Bean Milk adalah wisma Darmaga Indah 
yang merupakan rumah kontrakan salah satu anggota. 

 
Perencanaan Produksi 

• Bahan 
- Kacang hijau   - Gula 
- Air    - CMC (Chlorin Meta Carbonat) 
- Essence    - Soda kue     
- Garam 
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• Proses Produksi 
a) Pembersihan dan Pencucian 

Biji dibersihkan dari kotoran, kerikil, pasir, potongan ranting dan batang 
kacang hijau. Biji rusak, hitam dan berkapang harus dibuang. Setelah itu biji 
dicuci sampai bersih. Kotoran dan biji yang mengapung harus dibuang. Pencucian 
dilakukan sampai air bilasan tampak jernih.   

b) Perendaman 
Biji yang telah dicuci direndam di dalam air selama 8 jam. Air diganti-

ganti setiap 2 sampai 3 jam. Setelah itu, kacang hijau ditiriskan.    
c) Perebusan 
Kacang hijau dimasukkan ke dalam air mendidih. Hal ini menyebabkan suhu 

air turun. Atur besar api sehingga suhu bertahan antara 85 sampai 90°C. 
Perendaman di dalam air panas ini berlangsung selama 20 menit. Setelah itu, 
kacang hijau diangkat dan didinginkan dengan air mengalir, kemudian ditiriskan.   

d) Penyiapan Air Panas 
Air bersih dipanaskan sampai suhunya 90°C. Jumlah air adalah 8 kali berat 

kacang hijau kering. Suhu air ini dipertahankan selama pekerjaan berlangsung. 
Kedalam air panas ini ditambahkan bubuk soda kue (0,5 gram untuk tiap liter air 
panas).    

e) Penggilingan 
Biji kacang hijau dihaluskan dengan blender, atau digiling dengan mesin 

penggiling sampai menjadi bubur kacang hijau. Penggilingan dilakukan sambil 
ditambahkan air panas. Jika air panas yang disediakan tidak habis untuk 
menggiling kacang hijau, sisa air dicampur dengan bubur kacang hijau, kemudian 
diaduk-aduk selama 3 menit. 

f) Penyaringan 
Bubur kacang hijau disaring dan diperas dengan kain saring rangkap dua. 

Cairan yang diperoleh disebut susu kacang hijau mentah.  
g) Penambahan Gula, Essence, dan CMC 

Susu kacang hijau mentah ditambah dengan gula, coklat bubuk coklat 
bubuk tanpa lemak, garam dan panili. Tiap liter susu kacang hijau ditambahkan 
dengan 50-70 gram gula pasir, 0.1-0.2 gram CMC dan essence Penambahan 
dilakukan ketika susu masih panas. Kemudian dilakukan pengadukan agar susu 
dan bahan-bahan tercampur seluruhnya. 

h) Pemanasan 
Susu kacang hijau mentah dipanaskan sampai  suhu 95° C,  kemudian 

diaduk-aduk. Pemanasan pada suhu tersebut dilakukan selama ± 30 menit. 
i) Pengemasan 
Setelah susu kacang hijau selesai dibuat dan cup beserta label siap, maka 

proses pengemasan siap dilakukan. Setelah susu kacang hijau dimasukkan ke cup 
maka label akan dipasang pada cup dengan mesin pengemas. 

j) Penyimpanan 
Setelah diproduksi, susu kacang hijau sebaiknya disimpan di dalam lemari 

es atau pada kotak-kotak pendingin. Susu kacang hijau dapat bertahan selama dua 
hingga tiga bulan, tergantung kandungan gulanya. Semakin banyak kandungan 
gulanya, maka susu kacang hijau akan bertahan lebih lama lagi. Jika pada suhu 
kamar, susu kacang hijau dapat bertahan lebih kurang  selama satu bulan. 
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• Alat dan Mesin Produksi 
Mesin yang digunakan : 
a. Mesin penggiling kacang hijau (blender) 
Mesin penggiling digunakan untuk menghancurkan biji-biji kacang hijau. 

Setelah direbus, kacang hijau dihaluskan agar mudah diambil sarinya. 
b. Mesin pengemas (heat sealer) 
Mesin pengemas yang digunakan memakai prinsip pemanasan setempat 

pada daerah yang akan disatukan. 
c.  Kompor 
Kompor digunakan untuk merebus kacang hijau dan susu kacang hijau 

yang akan dikemas. 
d. Panci 
Digunakan untuk merendam kacang hijau, menampung hasil blenderan 

dan menampung susu yang telah siap untuk dikemas. 
e. kain katun 
Kain katun digunakan untuk menyaring kacang hijau yang telah 

dihaluskan. 
f. Literan 
Untuk menakar air sehingga didapatkan jumlah air yang digunakan tepat 

dengan yang diharapkan. 
 

• Kapasitas Produksi 
Produksi akan dilaksanakan selama empat tahap setiap bulannya. Setiap 

tahap terdiri dari dua hari. Hari pertama pertama untuk produksi dan hari kedua 
untuk pengemasan. Setiap tahap ditargetkan menghasilkan 37,5 liter susu yamg 
dikemas dalam 250 cup,  setiap cup berisi 150 ml susu. Produk akan ditawarkan 
kepada konsumen dengan harga Rp 1300,-  per cup.  

 
• Perencanaan Pemasaran 

Susu kacang hijau merupakan produk baru di pasaran, sehingga diperlukan 
usaha yang cukup intensif untuk memasarkan produk ini. Sistem pemasaran yang 
akan dilakukan, kami bagi dalam rencana jangka panjang dan rencana jangka 
pendek. Untuk rencana jangka pendek, ada beberapa tahapan sistem pemasaran 
yang akan dilakukan. Pertama akan dilakukan tahap pengenalan produk ke 
masyarakat, dalam hal ini mahasiswa. Kami akan membuka stand promosi di 
koridor-koridor yang ada di IPB untuk membagi-bagikan cup kecil susu kacang 
hijau. Hal ini akan dilakukan selama satu minggu dengan tempat yang berlainan. 
Hal ini bermanfaat untuk menarik minat calon konsumen. Selain itu, kegiatan ini 
bisa juga untuk mengetahui tingkat keberhasilan produk ini. Bila banyak calon 
konsumen ynag menyukai produk ini baik dalam rasa maupun kemasannya, maka 
produk ini bisa dikatakan berhasil dan memiliki peluang pasar yang bagus. Jika 
sebaliknya, maka akan dilakukan perbaikan-perbaikan yang sesuai dengan saran 
dan kritik yang telah diberikan calon konsumen. Tahap kedua adalah menitipkan 
produk jadi ini ke kantin-kantin di seluruh fakultas. Hal ini sebagai tindak lanjut 
dari tahap pengenalan produk yang telah dilakukan. Dalam hal ini akan diterapkan 
sistem bagi hasil dengan pemilik kantin. Selain ke kantin-kantin fakultas, produk 
ini juga akan dipasarkan di toko-toko di sekitar kampus. 
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Untuk rencana jangka panjang akan dilakukan beberapa hal. Yang pertama 
akan dicoba sistem pemasaran langsung ke calon konsumen. Sistem yang dipakai 
adalah sistem berlangganan. Untuk tahap awal, sasaran calon konsumen 
berlangganan adalah para dosen di lingkungan perumahan dosen IPB, yang rata-
rata tingkat kesadaran kesehatannya cukup tinggi. Selain dosen, calon konsumen 
yang akan dibidik yaitu para mahasiswa di kontrakan masing-masing. Bila mereka 
berlangganan, maka produk akan diantarkan langsung ke kediaman mereka secara 
berkala sesuai dengan permintaan. 

Rencana yang kedua akan dilakukan kerjasama dengan posyandu di 
seluruh bogor. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa susu kacang hijau 
bermanfaat untuk membantu proses pertumbuhan bagi anak-anak dan membantu 
kesanggupan mengandung dan menyusui bagi ibu-ibu.  

Untuk menunjang kedua rencana di atas, maka akan dilakukan kampanye 
pentingnya mengkonsumsi susu kacang hijau. Kampanye bisa dilakukan dengan 
menyebar pamflet-pamflet, membuat iklan di media cetak, membuat seminar-
seminar kesehatan, dll. Dengan cara tersebut diharapkan konsumen akan sadar 
tentang kesehatan mereka dan mereka akan beralih ke susu kacang hijau sebagai 
alternatif minuman kesehatan. Setelah semuanya berjalan maka pasar akan 
terbentuk dan keuntungan ada di tangan.    

• Organisasi Usaha 
Sebagai tahap awal pembuatan susu kacang hijau ini dilakukan oleh lima 

orang yang merupakan anggota kelompok. Terdiri dari ketua, bendahara,  bagian 
produksi, bagian Research and Development, bagian pemasaran 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 
Program kreativitas mahasiswa bidang kewirausahaan pembuatan susu 

kacang hijau “Mung bean Milk” ini dilaksanakan pada bulan Januari – Juni 2006. 
Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada tabel 
berikut: 

 
Tabel 2.  Waktu dan tempat kegiatan PKMK Susu Kacang Hijau “Mung 

Bean Milk”  
 

Tahapan Keg Waktu Keterangan 
Uji coba 
produk 

3 minggu 
pertama Januari 

Pembuatan produk untuk uji organoleptik 
tempat : Asrama Etos 

Konsultasi 25 Januari 2006 
 
 
 
2 Februari 2006 

Konsultasi dengan dosen pembimbing 
tentang produk yang telah dibuat. 
Konsultasi meliputi warna (tampilan), 
rasa, kemasan, dan proses 
Konsultasi dengan dosen pembimbing 
tentang masa kadaluwarsa produk dan 
proses pembuatan produk. 

Pembelian 
bahan 

Tiap awal bulan Pembelian bahan memakai sistem stok 
yang digunakan untuk keperluan produksi 
selama 1 bulan 
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Pembelian alat 7-8 Januari 2006 Pembelian peralatan dilakukan di dua 
tempat. Tempat pertama di Pasar Anyar, 
Bogor dan tempat kedua di Glodok, 
Jakarta. 

Mencari 
investor 

8-16 April 2006 Pencarian investor dilakukan dengan cara 
menawarkan proposal bisnis susu kacang 
hijau kepada beberapa pengusaha. Kami 
mendapat investor di Kabupaten 
Banyuwangi, dan untuk penandatanganan 
MoU kami menugaskan salah satu 
anggota untuk pergi ke Banyuwangi. 

Produksi Menyesuaikan 
pasar 

Awalnya direncanakan akan memproduksi 
sebanyak 100 cup/minggu. Tapi karena 
kondisi produk yang tidak tahan lama, 
kami produksi sesuai dengan permintaan 
pasar dengan skala 50 cup/produksi. 

Promosi 
dengan leaflet 

Bulan Februari 
dan April 2006 

Leaflet dibagikan kepada pengunjung 
posyandu dan koridor Faperta sebagai 
edukasi pasar. 

Promosi 
produk 

Minggu ke-2 
Februari 2006 

Produk dibagikan ke 80 Mahasiswa IPB 
sambil menyertakan kuisioner. 

Promosi poster  rutin Kami menempelkan poster yang berisi 
manfaat susu kacang hijau di setiap rumah 
makan-rumah makan yang menjual 
produk ini. 

Evaluasi Setiap selesai 
produksi  

Evaluasi tiap selesai produksi dilakukan 
untuk memonitoring perkembangan usaha 
dan masalah-masalah yang terjadi selama 
produksi. 

Milk day 27 Febuari dan  
12 April 

Pada acara milk day kami bekerjasama 
dengan pihak posyandu untuk menjualkan 
susu kacang hijau. 

Pemasaran Dimulai minggu 
ke-3 Februari 
2006 

Pada produksi I dan II produk dijual 
sendiri. Pada produksi III-IX produk 
dititipkan ke mitra penunjang. Produksi X 
produk dijual di PKM Expo. 

 
Dalam kurun waktu Januari – Juni 2006, kami telah melakukan 10 kali 

produksi dan pemasaran, hasil lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
 
Tabel 3. Rincian Hasil Penjualan Susu Kacang Hijau Mung Bean Milk 
Produksi ke- Waktu Jumlah cup terjual 

1 Februari minggu ke-3 30 cup 
2 Februari minggu ke-4 49 cup 
3 Maret minggu ke-1 21 cup 
4 Maret minggu ke-2 10 cup 
5 Maret minggu ke-3 18 cup 
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6 Maret minggu ke-4 20 cup 
7 April minggu ke-1 UTS 
8 April minggu ke-2 63 cup 
9 April minggu ke-3 10 cup 
10 April minggu ke-4 14 cup 

 
Untuk mendukung usaha pemasaran dan perluasan pasar, kami melakukan 

upaya kerjasama dengan beberapa pihak, antara lain : 
1. Menjalin kerjasama dengan mitra kerja 
Mitra kerja adalah posyandu-posyandu yang menjadi mitra penjualan 

Mung Bean Milk. Upaya kerjasama dengan posyandu mitra kerja dilakukan 
dengan tujuan mencapai target pasar Mung Bean Milk, yaitu ibu hamil dan balita. 
Kelompok kami berhasil menggandeng beberapa posyandu mitra kerja yang dapat 
diajak bekerjasama untuk melakukan proses penjualan dengan sistem konsinyasi. 
Posyandu mitra kerja Mung Bean Milk adalah sebagai berikut : 

a. Posyandu Edelweis, kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor. 
b. Posyandu desa Balumbang Jaya, Dramaga Kota Bogor Barat. 

 
Kerjasama dengan posyandu mitra telah berhasil meningkatkan jumlah 

unit terjual dari produk Mung Bean Milk.  
 
 

Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Penjualan Susu Kacang hijau di Posyandu Edelweis  
 

 waktu Jumlah terjual 
PIN tahap 1 27 Februari 2006 49 cup 
PIN tahap 2 12 April 2006 63 cup 

 
2. Menjalin kerjasama dengan mitra penunjang 
Kelompok kami mendefinisikan mitra penunjang sebagai sebuah lembaga 

atau perorangan yang dapat membantu kesuksesan pemasaran produk kami. 
Bentuk Mitra Penunjang yang kami dapatkan adalah sebagai berikut : 

a.   Investor 
Investor yang telah berhasil kami dapatkan bernama dr. Tri Suastono 

SpOG. Beliau tertarik dengan produk kami karena produk Susu Kacang Hijau 
masih baru di pasaran. Selain itu, beliau juga ingin membuka lapangan pekerjaan 
bagi masyarakat sekitar dengan membentuk sebuah usaha skala menengah di 
Banyuwangi. Dalam kerjasama tersebut, kelompok kami terikat kontrak sebagai 
tim riset pengembangan susu kacang hijau dengan kompensasi sebesar 20% dari 
laba bersih perusahaan tiap bulannya. 

b.   Mitra lokasi penjualan. 
Mitra penunjang penjualan yang berhasil kami dapatkan adalah Rumah 

makan Dahlia, Warung Nasi Yu’nani dan mini market Al Amin. Kelompok kami 
memilih ketiga tempat ini sebagai mitra penjualan karena lokasinya yang strategis 
dan ramai dikunjungi orang. Dengan adanya kerjasama ini, lokasi pemasaran 
Mung Bean milk semakin bertambah. Respon konsumen pun positif, ditandai 
dengan semakin meningkatnya angka penjualan di tempat-tempat tersebut. 
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Pembahasan 
Kegiatan produksi diawali dengan percobaan pembuatan produk untuk 

mendapatkan formulasi yang tepat. Kegiatan percobaan ini kami lakukan dari 
bulan Desember. Produksi direncanakan dilakukan pada bulan april 2006 sesuai 
dengan jadwal PKM-K, akan tetapi karena terjadi perubahan jadwal sehingga 
produksi dilakukan pada bulan Februari 2006.  

Kendala yang dihadapi pada awal produksi pembuatan susu kacang hijau 
adalah tampilan produk yang berwarna coklat, padahal diharapkan didapatkan 
produk yang berwarna hijau sesuai dengan namanya. Ternyata diketahui bahwa 
pencoklatan produk terjadi karena proses ”browning” yang terjadi karena 
pencampuran gula disaat bahan mendidih. Sehingga dalam produksi selanjutnya, 
kami mencampur gula setelah suhu cairan susu telah turun. 

 Pada awal pembuatan produk, kami memakai metode yang sesuai dengan 
acuan pada daftar pustaka. Produk yang didapatkan ternyata memiliki warna yang 
pucat dan daya tahan rendah. Dengan metode ini, kacang hijau direbus sampai 
empuk sebelum diblender. Akan tetapi hasilnya akan mengakibatkan produk 
terlalu bening. Kami mengubah proses perebusan sebelum diblender hanya 1-2 
menit sampai didapatkan keempukan yang tepat sehingga produk yang dihasilkan 
menjadi lebih kental.  

Pada awal produksi kami menargetkan 100 cup/minggu untuk sekali 
produksi. Tetapi karena adanya keterbatasan waktu dan daya tahan produk yang 
tidak lama, kelompok kami merubah sistem produksi menjadi 2 hari sekali dengan 
masing-masing produksi sebanyak 50 cup dan diberi penambahan jahe sebagai 
perasa sekaligus menambah daya tahan produk. Dengan sistem produksi semacam 
ini, waktu yang dibutuhkan untuk tiap produksi akan menjadi singkat dan 
kemungkinan produk terbuang menjadi kecil. 

Kelompok kami membedakan pangsa pasar menjadi 3 segmen : 
a. Kelompok ibu hamil dan balita 
      Segmen ini kami bidik karena kelompok ibu hamil dan balita adalah 

kelompok yang paling membutuhkan manfaat dari produk kami. 
b. Kelompok Mahasiswa 
      Segmen ini kami bidik karena merupakan pangsa pasar terdekat dan 

besar jumlahnya. Pendapat ini didukung fakta bahwa mahasiswa IPB per angkatan 
berjumlah kurang lebih 3000 orang. 

c. Kelompok Umum 
Segmen ini terdiri atas para dosen, warga lingkar kampus IPB dan 

masyarakat umum. 
Dari ketiga segmen pasar yang kami tetapkan, target utama dari produk 

kami adalah segmen pertama dan segmen kedua, yaitu kelompok ibu hamil dan 
balita serta kelompok mahasiswa. Sedangkan kelompok umum adalah pasar 
alternatif. Hal ini didasarkan oleh fakta bahwa segmen utama dan kedua memiliki 
ukuran pasar yang besar dan perkiraan bahwa kelompok pertama dan kedua 
memiliki kebutuhan atas manfaat dari produk Susu Kacang Hijau “Mung Bean 
Milk”. 

Dalam melakukan usaha pemasaran, kami berupaya mencitrakan produk 
kami sebagai salah satu minuman yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan 
tubuh, hal ini dicitrakan dengan motto produk kami ” Susu Kacang Hijau Sebagai 
Alternatif Minuman Kesehatan”. 
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Usaha-usaha yang telah kami lakukan dalam upaya memasarkan Mung 
Bean Milk adalah sebagai berikut : 

• Riset Pasar 
Riset pasar bertujuan untuk mengetahui gambaran keadaan pasar. Kami 

membagi pembahasan riset pasar menjadi riset konsumen dan riset pesaing. 
a. Riset Konsumen 
Riset konsumen dilakukan dengan metode penyebaran kuisioner. 

Kuisioner pertama bertujuan untuk mengetahui gambaran ketertarikan konsumen 
akan produk susu kacang hijau. Data kuisioner menunjukkan 70% konsumen 
mengetahui manfaat dari kacang hijau dan 97% konsumen mengakui tertarik 
untuk mencoba produk susu kacang hijau. 

Data tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan uji coba produk yang 
dilengkapi dengan kuisioner kedua. Produk uji dibuat sebanyak 80 cup yang 
terbagi menjadi 3 rasa yaitu cokelat, strawberry dan rasa natural kacang hijau 
yang bertujuan untuk mengetahui minat konsumen lebih lanjut mengenai rasa dan 
warna tampilan produk.  

Data kuisioner kedua atas rasa menunjukkan bahwa 51% konsumen 
mengatakan enak, 30% mengatakan cukup enak, 17% mengatakan kurang enak 
dan 2% konsumen mengatakan tidak enak. 

Data kuisioner kedua atas tampilan warna menunjukkan bahwa 2% 
konsumen mengatakan sangat menarik, 7% konsumen mengatakan menarik, 20% 
mengatakan cukup menarik, 58% mengatakan kurang menarik, dan 13% 
konsumen mengatakan tidak menarik. 

Berdasarkan masukan dari para konsumen, kami tidak lagi memproduksi 
rasa strawberry dan cokelat karena konsumen lebih menuntut ditonjolkannya rasa 
natural dari kacang hijau. Untuk produksi-produksi selanjutnya, kami hanya 
memproduksi susu kacang hijau dengan rasa natural.   

b. Riset Pesaing (Competitors) 
Pesaing utama dari susu kacang hijau adalah produk-produk minuman 

terutama jenis susu kedelai, susu hewani dan minuman sari kacang hijau yang 
telah lebih dulu beredar di pasaran. Untuk mengantisipasinya, kelompok kami 
berusaha untuk mencitrakan susu kacang hijau ”Mung Bean Milk” sebagai 
minuman kesehatan yang bermanfaat untuk tubuh. Dan kami lebih memfokuskan 
target pasar pada kelompok mahasiswa serta kelompok ibu hamil dan balita. 
Sehingga dengan melakukan pendekatan yang berbeda kepada target pasar, kami 
dapat bersaing dengan para competitors. 

 
• Edukasi Pasar 
Edukasi pasar bertujuan untuk memperkenalkan produk Mung Bean Milk 

sekaligus menginformasikan manfaat yang akan diperoleh konsumen dengan 
menggunakan produk ini. 

Usaha yang dilakukan untuk mengedukasi pasar :  
- Penyebaran poster yang berisi manfaat produk, informasi tempat 

penjualan dan telepon yang bisa dihubungi. 
- Penyebaran Leaflet. 
- Uji Coba Produk. 
• Memanfaatkan program PIN (Pekan Imunisasi Nasional) untuk 

mengadakan program Milk Day “Mung Bean Milk”. 
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Milk Day ”Mung Bean Milk” dilakukan pada posyandu-posyandu mitra 
kerja Mung Bean. Kegiatan ini dilakukan selama 2 periode, PIN I pada tanggal 27 
Februari 2006 dan PIN II pada tanggal 12 April 2006. keuntungan yang kami 
dapatkan dengan melakukan event ini adalah mulai dikenalnya susu kacang hijau 
Mung Bean Milk sehingga mulai terbentuk permintaan yang potensial di 
masyarakat, meningkatnya jumlah cup terjual dan terbentuknya kepercayaan 
konsumen akan kualitas kesehatan Mung Bean Milk.  

• Membangun kerjasama dengan mitra penunjang. 
Terjalinnya kerjasama dengan beberapa mitra lokasi penjualan telah 

membantu kelompok kami dalam memperluas pasar Mung Bean Milk. Dampak 
positif yang didapat adalah semakin dikenalnya susu kacang hijau Mung Bean 
Milk di lingkungan kampus IPB. Keberadaan investor yang ingin 
mengembangkan susu kacang hijau menjadi industri dengan skala yang lebih 
besar memotivasi kami untuk terus melakukan upaya-upaya perbaikan dan 
peningkatan kualitas dari produk kami Susu Kacang Hijau Mung Bean Milk. 
 
KESIMPULAN 

Pelaksanaan program PKM Kewirausahaan susu kacang hijau ”Mung 
Bean Milk” dapat berjalan dengan baik. Program ini dimulai dari bulan Januari 
sampai dengan bulan  Juni 2006. Untuk menyempurnakan produk, tim PKMK 
terus melakukan penelitian untuk pengembangan produk. Hasilnya adalah 
penyempurnaan dari segi rasa, tampilan, dan kemasan produk berdasarkan 
masukan konsumen melalui dua kali kuisioner yang telah disebar. Hal ini 
menyebabkan produk ini bisa diterima pasar setelah sebelumnya sempat 
diragukan oleh kebanyakan konsumen. Keadaan ini berkorelasi positif terhadap 
hasil penjualan produk susu kacang hijau. 

Promosi yang baik merupakan awal dari proses penjualan yang sukses. 
Untuk itu, tim PKMK melakukan beberapa upaya diantaranya adalah dengan 
menyebarkan leaflet, poster, dan membagikan produk secara gratis di awal 
produksi dengan tujuan edukasi pasar. Selain itu direct selling juga sangat 
berpengaruh dalam upaya pensosialisasian produk susu kacang hijau. 

Dalam upaya pengembangan usaha, dibutuhkan keseriusan dan kerja yang 
lebih profesional agar dapat lebih meningkatkan skala usaha, selain itu penyedian 
alat dan mesin harus lebih ditingkatkan sehingga produk yang dihasilkan dapat 
lebih maksimal. Untuk itu kami telah mendapatkan investor yang akan 
mengembangkan usaha ini dengan skala yang lebih besar. PKM Kewirausahaan 
ini telah mengembangkan jiwa wirausaha di kalangan anggota tim dan sangat 
mendukung untuk mandiri. 
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PEMBINAAN PETANI HUTAN PENDIDIKAN GUNUNG WALAT 
(HPGW) DALAM PEMBUATAN ENDOMIKORHIZA DAN 
PENERAPANNYA PADA TANAMAN PANGAN UBI KAYU  

SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PRODUKSI  
DAN PERBAIKAN STRUKTUR TANAH 

 
Ahmad Zamhari, Ibrahim Sumardi, Sri Purwaningsih, Nur Asiah, Hadi Broto 

Institut Pertanian Bogor, Bogor 
 

ABSTRAK 
 
Kata kunci: 
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PELUANG USAHA PENGERINGAN BUNGA ANGGREK DENDROBIUM 
(Dendrobium Orchidaceae) BENTUK TANAMAN HIAS DALAM GELAS 

 
Wisnu P. Jati, W. Aprihasti, P.A. Nugroho, T.H. Geni 

Program Studi Alih Jenjang Agrobisnis 
Fakultas Pertanian, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto 

 
ABSTRAK 
Tanaman anggrek adalah salah satu tanaman hias yang diambil bunganya. Bunga 
anggrek mempunyai daya tarik dilihat dari bentuk, warna maupun ukuran 
bunganya. Keindahan yang dimiliki oleh anggrek tersebut membuat bunga ini 
memepunyai prospek yang cerah untuk ditekuni sebagai salah satu bidang bisnis. 
Keindahan bunga anggrek potong sebagai penghias meja hanya bisa dinikmati 
beberapa hari saja, setelah itu harus diganti karena bunga anggrek sudah layu. 
Bosan mengganti bunga anggrek yang mudah layu, ada pilihan lain yang tidak 
kalah indah sebagai penghias meja, yaitu bunga anggrek kering. Hiasan dari 
bunga anggrek kering tidak perlu sering diganti karena keawetannya bisa bertahan 
selama satu tahun. Masalah yang ingin dipecahkan dalam program ini adalah 
bagaimana menciptakan usaha pengeringan bunga anggrek dan pemasaran hasil 
pengerigan dalam bentuk tanaman hias dalam gelas. Tujuan dari program ini 
adalah untuk menciptakan variasi bentuk dari bunga anggrek yang dapat 
meningkatkan harga jualnya. Metode pelaksanaan program yang dilakukan dalam 
memproduksi bunga anggrek kering terdiri dari beberapa tahap. Tahap awal 
dilakukan dengan mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat yang 
diperlukan meliputi oven listrik, nampan aluminium, pinset, kuas, gunting dan 
cutter. Bahan yang diperlukan meliputi bunga anggrek segar, oasis, pasir silica, 
silica gel, daun cemara kering, gelas bening dan aksesoris lainnya yang diperlukan 
untuk mempercantik produk. Nampan aluminium yang sudah dipersiapkan diisi 
dengan pasir silica dengan ketinggian pasir kurang lebih dua sentimeter. 
Masukkan anggrek yang telah dipersiapkan ke dalam nampan aluminium dengan 
posisi yang teratur, kemudian tutup dengan pasir silica sampai keseluruhan bunga 
tertutup oleh pasir. Masukkan nampan aluminium tersebut ke dalam oven selama 
15 sampai 20 menit pada suhu tertinggi. Keluarkan nampan dan diangin-anginkan 
selama dua hari, keluarkan anggrek dari dalam pasir dan diperoleh anggrek kering 
yang telah siap untuk dipakai. Kaitkan anggrek kering tadi dengan kawat 
kemudian susun anggrek kering tersebut kedalam gelas dengan dilengkapi 
aksesoris sesuai selera dan anggrek dendrobium kering bentuk tanaman hias 
dalam gelas sudah siap untuk dipasarkan. Hasil dari program ini telah berhasil 
mengeringkan bunga anggrek dendrobium dengan bentuk dan warna yang relatif 
tidak berbeda dengan aslinya (pada saat segar). Bunga anggrek yang berhasil 
dikeringkan dikemas secra lebih rapi sebagai bunga hias kering dalam gelas. 
Produksi yang telah dicapai sekitar 200 unit dan yang berhasil dipasarkan sekitar 
50 unit. Kendala yang dihadap terutama dalam menghasilkan bunga anggrek 
kering yang warna dan bentuknya hampir sama dengan bunga anggrek segar. 
Tampilan yang belum sempurna dari anggrek kering yang dihasilkan menjadikan 
minat konsumen kurang antusias sehingga pemasarannya jadi sedikit terhambat. 
 
Kata Kunci : Bunga, Anggrek, Kering, Hiasan. 
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PENDAHULUAN  
 Penduduk Indonesia saat ini lebih dari 200 juta jiwa dan dari jumlah tersebut 
semuanya  memmpunyai kebutuhan yang beraneka ragam. Untuk memenuhi 
kebutuhannya mereka memerlukan pekerjaan untuk memperoleh penghasilan. 
Kenyataannnya lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah 
angkatan kerja, maka timbulah masalah yang dihadapi oleh semua bangsa di dunia 
ini. Pengangguran yang ada bukan hanya dari mereka yang berpendidikan rendah 
saja, seperti yang kita tahu banyak sarjana yang menganggur di negeri ini atau 
bekerja tapi tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang diperoleh pada saat di bangku 
kuliah dan penghasilan yang diperoleh sangat tidak mencukupi untuk mencukupi 
kebutuhan hidupnya. Banyaknya pengangguran akan membawa dampak sosial 
yang kurang baik, karena biasanya naiknya jumlah pengangguran akan diikuti 
dengan naiknya grafik aksi kejahatan (pencurian, pencopetan, penjambretan, 
perampokan. Banyaknya jumlah pengangguran akan menimbulkan kesenjangan 
sosisal antara si kaya dan si miskin di masyarakat. Keadaan ini akan sedikit bisa 
diatasi apabila para angkatan kerja tersebut tidak hanya mengandalkan adanya 
lowongan kerja tertentu, tetapi mereka seharusnya berpikir dengan cerdik untuk 
menciptakan suatu lapangan kerja sendiri dan tidak menutup kemungkinan 
menciptakan lapangan ke rja bagi orang lain. Buang jauh-jauh dari pikiran kita 
bahwa bekerja yang mapan adalah dengan menjadi pegawai di instansi 
pemerintahan atau BUMN, bukan saatnya kita mempunyai pola pikir yang keliru 
ini. 
 Menciptakan lapangan kerja sendiri adalah suatu tantangan dan jika kita 
berhasil, akan menghasilkan kepuasan bagi diri kita. Membuka usaha sendiri 
(wirausaha mandiri) adalah suatu pilihan yang menarik yang bisa dilakukan dan 
bisa sedikit mengatasi masalah pengangguran. Jenis atau bidang usuha apa yang 
akan dijadikan ladang usaha tidaklah perlu untuk dibingungkan. Masih begitu 
banyak peluang usaha yang bisa kita lakukan, tergantung dari kemampuan dan 
kecerdikan kita melihat potensi yang ada. Semua yang kita butuhkan dari kita 
bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan sampai kita mati adalah merupakan suatu 
peluang usaha. 
 Salah satu peluang usaha yang cukup menjanjikan adalah usaha dibidang 
agribisnis. Hal ini mengingat potensi alam negara kita yang begitu melimpah. 
Negara Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis dan dilewati oleh garis 
katulistiwa sehinngga mempunyai keanekaragaman hayati yang cukup tinggi. 
Usaha di bidang agrobisnis mempunyai lingkup yang cukup luas, meliputi usaha 
di bidang perikanan, peternakan, kehutanan, pertanian dan termasuk juga usaha di 
bidang hortikultura ( tanaman hias dan obat-obatan ). Berwirausaha dibidang 
tanaman hias cukup menjajikan karena seiring dengan meningkatnya pendapatan 
dan kesejahteraan masyarakat akan diriringi dengan meningkatnya konsumsi 
masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan sekundernya salah satunya dalam 
bidang estetika. Dewasa ini rumah-rumah diperkotaan untuk menambah 
keindahannya akan dilengkapi dengan taman dihalan rumah, bahkan tidak sedikit 
para hobiis tanaman hias rela merogoh koceknya dalam-dalam hanya untuk 
mengkoleksi tanaman hias tertentu. Kentungan yang bisa diperoleh seorang 
pengusaha tanaman hias bisa berlipat ganda dan mengenai konsumen tidak perlu 
diragukan lagi, karena apabila kita mampu memnghasilkan tanaman hias yang 
berkualitas maka kosumen yang akan datang dengan sendirinya. Memulai 
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berwirausaha janganlah ragu dan mempermasalahkan modal, yang penting ada 
kemauan dan mempunyai jiwa bersemangat dan pantang menyerah. 
 Salah satu usaha tanaman hias yang bisa dilakukan adalah dengan 
membudidayakan tanaman anggrek. Menurut para ahli botani, di dunia terdapat 
lebih dari 43.000 spesies anggrek yang mencakup 800 genera dengan 75.000 
hibrida terdaftar. Keanekaragaman jenis anggrek yang tinggi memberikan 
kemungkinan bagi pengembangan aneka jenis anggrek, baik sebagai bunga 
potong maupun sebagai tanaman hias berbunga (Iswanto, 2002). Bunga anggrek 
mempunyai daya tarik dilihat dari bentuk, warna maupun ukuran bunganya. 
Keindahan bunga anggrek akan menarik minat konsumen, sehingga bunga 
anggrek cukup berpeluang untuk dijadikan lahan usaha atau bisnis (Lestari, 1985). 
 Setiawan (2002) menyatakan bahwa suhu udara yang diperlukan untuk 
pertumbuhan tanaman anggrek berkisar antara 27 – 300 C dan terletak pada daerah 
dengan ketinggian kurang dari 400 mdpl. Kabupaten Banyumas yang sebagian 
besar berada di lereng Gunung Slamet dan mempunyai iklim tropis basah dengan 
rata-rata suhu udara 26,30 C suhu minimum sekitar 24,40 C dan suhu maksimum 
sekitar 30,90 C dengan curah hujan rata-rata 2750,58 mm per tahun (Dinas 
Pariwisata Kabupaten Banyumas, 2003). Kondisi iklim di Kabupaten Banyumas 
berpotensi untuk budidaya tanaman anggrek. Kecamatan Baturraden merupakan 
salah satu sentra budidaya anggrek dan usaha tanaman hias di Kabupaten 
Banyumas. Konsumen bunga anggrek di wilayah Kecamatan Baturraden sebagian 
besar berasal dari daerah di wilayah Kabupaten Banyumas (65,08 %) dan sisanya 
berasal dari luar Kabupaten Banyumas (Prayitno, 2003). 
 Animo masyarakat Banyumas terhadap anggrek cukup baik. Pada saat 
diadakan Banyumas Expo 2003, penggemar anggrek sejak hari pertama dan hari 
ketiga penyelenggaraan, menyerbu beberapa stan bunga dan tanaman hias yang 
memamerkan anggrek. Tiga jenis anggrek dipamerkan sekaligus dijual pada ajang 
itu, yaitu : anggrek bulan, anggrek vanda dan anggrek dendrobium. Anggrek 
dendrobium paling diminati, karena murah dan mudah dirawat, sekitar 100 pot 
bunga anggrek terjual dalam tiga hari. 
 Pengembangan usaha bunga anggrek yang selama ini diusahakan di 
Kabupaten Banyumas dalam bentuk kompot, pot tunggal dan bunga potong. 
Menurut Bank Indonesia (2003), makin luasnya penggunaan bunga potong dalam 
masyarakat meningkatkan persaingan dalam pengembangan bunga potong. 
Perkembangan teknologi yang memungkinkan untuk menghasilkan bunga potong 
yang berwarna warni, bentuk yang menarik, tahan lama dan harganya relatif 
terjangkau akan memperketat persaingan. Usaha bunga anggrek dapat juga 
diusahakan dalam bentuk bunga anggrek kering yang dikemas dalam gelas kaca 
yang dapat bertahan hingga satu tahun. Bunga anggrek kering ini mempunyai nilai 
keindahan dan nilai ekonomis yang cukup tinggi. Menurut Puspita (2004), di 
Kecamatan Nongkham, Bangkok, harga jual bunga anggrek kering yang telah 
dikemas dalam gelas kaca bervariasi antara Rp. 30.000 – Rp. 90.000 per unit. Di 
Indonesia produk ini masih tergolong baru. Apabila petani anggrek khususnya di 
Kabupaten Banyumas mampu membuat produk ini, kemungkinan peluang 
pasarnya masih cukup lebar, karena belum banyak pesaingnya. 
 Mengusahakan bunga anggrek kering seperti apa yang telah dilakukan di 
Bangkok mempunyai beberapa keuntungan. Usaha tersebut merupakan usaha 
sampingan dari usaha budidaya anggrek yang ada. Bahan bakunya berasal dari 
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bunga anggrek yang tidak lolos sortir sebagai anggrek potong karena terdapat 
beberapa cacat atau dari anggrek yang sudah waktunya dipanen tapi belum bisa 
dipasarkan. Sesuatu (bunga anggrek) yang tadinya akan terbuang sia-sia ternyata 
masih bisa diselamatkan dan mendatangkan uang sehingga bisa meningkatkan 
penerimaan yang akan diperoleh petani. Pengerjaannnya biasanya dilakukan oleh 
ibu rumah tangga untuk mengisi waktu senggangnya, namun tidak menutup 
kemungkinan untuk mengusahakannya secara serius. Melihat dari apa yang telah 
dilakukan di Kecamatan Nongkham, Bangkok, tidak diperlukan teknologi yang 
rumit dan tenaga ahli tertentu. 
 Permasalahan yang ingin dipecahkan dalam program ini adalah bagaimana 
caranya menciptakan anggrek kering yang berkualitas untuk dijadikan usaha 
pengeringan anggrek dendrobium bentuk tanaman hias dalam gelas dan cara 
memasarkannya. Tujuan yang ingin dicapai melalui program ini adalah membuka 
kesempatan kerja atau latihan berwirausahaan bagi mahasiswa dengan 
menciptakan usaha pengeringan bunga anggrek dan memasarkan hasil 
pengeringan  dalam bentuk tanaman hias dalam gelas. Manfaat yang ingin 
diperoleh melalui program ini antara lain yaitu: menciptakan mahasiswa yang 
kreatif dan mampu bekerjasama di dalam tim, menghasilkan bentuk baru bunga 
anggrek dalam bentuk kering di dalam gelas yang memiliki keindahan dan nilai 
ekonomis yang tinggi dan memperoleh laba usaha. 
 
METODE PENELITIAN 
 Pelaksanaan program ini antara rentang waktu bulan April 2005 sampai 
dengan bulan November 2005 dan tempat pelaksanaannya di Perum ”Griya 
Satria” Jl. Emerald Blok EB2 Purwokerto. Pelaksanaan program ini meliputi 
tahap awal dan tahap pelaksanan program. Tahap awal dari pelaksanaan program 
meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

  Koordinasi Angota dan Pembimbing 
 Koordinasi bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah perencanaan dan 
strategi kerja yang harus dilakukan oleh anggota program  dengan bimbingan dari 
dosen pembimbing untuk melaksanakan agenda yang telah ditetapkan. 

  Sosialisasi Program  
 Melalui sosialisasi ini diharapkan dapat menarik mahasiswa diluar anggota PKM 
untuk turut berpartisipasi secara aktif sehingga pengetahuan dan ketrampilan 
dalam PKM ini dapat menyebar secara lebih luas kepada mahasiswa diluar 
anggota PKM. 

  Pelatihan dan Rekruitmen Anggota 
 Sebelum pelaksanaan PKM dimulai didahului dengan perekrutan anggota 
pelaksana PKM yang belum terlibat dalam pembuatan proposal. Mahasiswa yang 
terpilih kemudian dilatih agar bisa menguasai kegiatan yang akan dilakukan. 

  Penyewaan Tempat 
             Tempat sangat penting untuk mendukung keberhasilan usaha. Penyewaan 
tempat ini dilakukan untuk mendukung proses produksi yang akan dilaksanakan 
dan sebagai tempat penyimpanan alat dan bahan yang akan digunakan. 

  Pelaksanan Program 
 Pelaksanaan program ini meliputi: persiapan alat dan bahan, penyediaan bunga 
anggrek potong jenis dendrobium, pengeringan bunga anggrek, pengemasan 
anggrek kering dalam gelas sesuai dengan desain yang diinginkan, memasarkan 
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produk. Usaha ini secara tidak langsung membuka kesempatan kerja bagi yang 
mengusahakan dan yang terlibat didalamnya untuk menambah penghasilan.   
 Tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan program. Tahap pelaksanaan dimulai 
dengan mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Alat dan bahan yang 
diperlukan yaitu:  

  Alat 
a.  Oven listrik ( ukuran sedang ). 
b.  Nampan aluminium atau nampan plastik tahan panas ( beberapa buah ). 
c.  Kawat ( ukuran kecil / kawat kembang ). 
d.  Gunting ( besar dan kecil ) . 
e.  Pinset ( kurang lebih dua buah ). 
f.   Cutter ( kurang lebih dua buah ). 
g.   Kuas ( yang biasa digunakan untuk membuat roti ). 
h.  Tembikar ( terbuat dari tanah liat ). 
i.   Stop contac ( berbentuk rol / gulung ). 

  Bahan 
a.  Bunga anggrek dendrobium segar ( secukupnya ). 
b.  Pasir silica ( secukupnya ). 
c.  Silica gel. 
d.  Gelas kaca (bening dan kalau bisa dalam berbagai bentuk ). 
e.  Styrofoam. 
f.  Oasis. 
g   Daun cemara kering. 
h. Aksesoris lain ( yang diperlukan dan sesuai dengan kebutuhan ). 
 
 Proses pengeringan anggrek dimulai setelah alat dan bahan tersedia dengan 
langkah-langkah sebagai berikut: 
a. Memanaskan oven pada suhu tertinggi. 
b. Mempersiapkan pasir silica, kemudian masukkan pasir silica tersebut kedalam 

nampan aluminium. 
c. Letakkan beberapa bunga anggrek di atas pasir, jumlahnya disesuaikan dengan 

ukuran nampan.  
d. Tekan bagian tengah bunga agar sebagian terbenam kedalam pasir kemudian 

atur letak kelopak bunga sesuai keinginan. 
e. Tutup seluruh bunga dengan pasir silica yang tersisa. 
f. Masukkan nampan dalam oven selama 15 sampai dengan 20 menit dengan 

temperatur tertinggi. 
g. Keluarkan nampan dari oven dan angin-anginkan sampai hangat, kemudian 

tutup rapat dan biarkan selama 48 jam sampai pasir menjadi dingin. 
h. Setelah 48 jam ( dua hari ) keluarkan bunga dari nampan dengan 

menggunakan pinset, bersihkan bunga dengan kuas secara berhati-hati agar 
tidak merusak bunga yang sudah kering. 

i. Pasir yang telah digunakan simpan dalam tembikar. 
j. Masukkan styrofoam / oasis kedalam gelas dan taburi dengan silica gel, 

kemudian kaitkan bunga yang sudah kering tadi dengan kawat. 
k. Atur bunga tersebut dalam gelas kaca dengan cara menancapkan kawat pada 

styrofoam / oasis, jumlah dan letak bunga diseuaikan dengan ukuran gelas. 
l. Tambahkan cemara kering agar terlihat lebih indah. 
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m. Tutup mulut gelas dengan cara merekatkan plastik atau kaca. 
n. Selain gelas anda dapat menggunakan wadah bening lainnya dari kaca  untu k 

menambah variasi bentuk dari kemasan  produk anggrek kering agar tampak 
lebih menarik. 

o. Bunga anggrek kering yang telah dikemas tadi siap untuk dipasarkan. 
p. Bunga anggrek kering yang sudah berhasil diproduksi dan belum akan 

digunakan, sangat dianjurkan untuk disimpan dalam wadah tertutup yang 
kedap udara untuk menjaga keawetannya dan bisa digunakan pada saat yang 
diperlukan. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan program ini berupa bunga anggrek 
dendrobium kering yang berbentuk tanaman hias dalam gelas. Selama 
pelaksanaan program ini telah diproduksi 200 unit tanaman hias dalam gelas dan 
baru bisa menjual sekitar 50 unit. 
 Kegiatan usaha pengeringan bunga anggrek dendrobium ini sebagai 
pelaksanaan program kreativitas mahasiswa dibidang kewirausahaan, merupakan 
sarana pengembangan bakat dan kreativitas mahasiswa dalam berwirausaha. 
Pelaksanaan program usaha pengeringan bunga anggrek berjalan kurang lebih 
selama 8 bulan, yaitu mulai bulan April 2005 sampai dengan akhir bulan 
November 2005. 
 Melihat dari hasil pelaksanaan program, maka hasil-hasil program yang 
telah dicapai belum bisa memenuhi target yang diharapkan. Sehingga program 
dapat dianggap kurang berhasil. Kendala-kendala yang menyebabkan 
keberhasilan program belum bisa dicapai sesuai target adalah kendala dalam 
bidang produksi, pemasaran dan koordinasi pembagian kerja diantara anggota-
anggota pelaksana program. 
 Memproduksi bunga anggrek dendrobium kering yang mana warna dan 
bentuknya sama sempurna seperti anggrek dendrobium segar cukup sulit. 
Pengaturan suhu dan waktu pada saat anggrek dikeringkan dalam oven harus 
benar-benar tepat untuk bisa mendapatkan hasil anggrek dendrobium kering yang 
baik. Suhu dan waktu yang tepat yang dibutuhkan pada saat pengeringan masih 
belum bisa diketahui secara pasti (akurat), para pelaksana program masih dan 
perlu belajar untuk menghasilkan anggrek dendrobium kering yang sesuai dengan 
target. Hal ini dikarenakan pengalaman pelaksana program yang terbatas. Selain 
itu, tampilan produk yang dihasilkan kurang menarik atau tidak sesuai target yang 
telah ditentukan sebagai akibat dari kendala proses produksi yang telah 
disebutkan. Warna anggrek kering yang bisa dihasilkan selama ini tidak bisa 
seindah warna aslinya. Tingkat kekeringan dari anggrek kering yang dihasilkan 
kualitasnya belum bisa konstan, terkadang terlampau kering tetapi juga ada yang 
hasilnya terlampau basah ( tingkat kelembabannya masih tinggi ). Tingkat 
ketebalan dan besarnya bunga aggrek dendrobium yang dikeringkan berpengaruh 
terhadap lamanya waktu pengeringan. Hasil pengeringan bunga anggrek basah 
yang dikeringkan tidak selamanya gagal, yang berhasil dengan warna dan bentuk 
cukup indah juga ada. Hasil pengeringan yang berhasil inilah yang nantinya  
dirangkai dan dimasukkan ke dalam gelas. Untuk mendapatkan anggrek kering 
yang benar-benar mendekati sempurna sama seperti aslinya, para pelaksana 
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program ini akan terus mencoba dan yakin pada saatnya nanti bisa mendapatkan 
angrrek kering dengan kualitas yang baik.   
 Variasi wadah kaca sebagai tempat display anggrek kering kurang variatif 
sehingga monoton hanya disajikan dalam gelas bening saja. Mencari wadah kaca 
yang variatif yang memungkinkan untuk display anggrek kering yang sudah 
dirangkai cukup sulit, karena kota Purwokerto belum begitu besar, dan kalaupun 
ada harganya cukup mahal. Keanekaragaman wadah display  bisa mendatangkan 
ketertarikan konsumen  akan tetapi bisa juga mendatangkan kesulitan bagi 
produsennya. Wadah kaca bisa mendatangkan kesulitan bagi produsen anggrek 
kering apabila mulut wadah ( bagian atas wadah ) bentuknya tidak rata atau 
bergelombang sehingga sulit menutup mulut wadah dengan tutup kaca yang bisa 
pas tetapi lain halnya jika mulut wadah  tersebut rata maka mudah menutupnya 
dengan kaca dan bisa langsung rapat. Kerapatan dalam menutup wadah sangat 
penting, karena apabila ada udara yang masuk ke dalam wadah maka keawetan 
bunga anggrek kering tidak bisa dijamin. Bunga angggrek kering akan awet jika 
disimpan dalam wadah yang kedap udara. Selama ini produk yang dihasilkan 
belum bisa terbukti bisa bertahan selama satu tahun, karena produk yang 
dihasilkan belum ada yang berumur sampai satu tahun. Kami yakin anggrek 
kering benar-benar akan bertahan selama satu tahun apabila dia memiliki tingkat 
kekeringan yang tepat dan disimpan pada tempat penyimpanan yang benar-benar 
kedap udara.                             
 Pembagian kerja dan koordinasi diantara pelaksana program mengalami 
kesulitan dan hampir saja program ini tidak bisa diselesaikan berhubungan dengan 
kondisi ini, karena hampir seluruh anggota pelaksana program sudah berhasil 
menamatkan studinya dan tinggal berpencar di kota yang berbeda. Hal ini 
dikarenakan lamanya tenggang waktu tunggu antara pengajuan proposal dan 
pengumuman diterimanya proposal yang hampir satu tahun. Tentu saja hal ini 
mengganggu kelancaran pelaksanaan dan tercapainya keberhasilan program. 
 Hasil program yang telah berhasil dijual memberikan pemasukan keuangan 
sebesar kurang lebih 22,5 % dari modal usaha. Tingkat pemasukan keuangan 
tersebut dianggap kurang berhasil untuk ukuran usaha yang berjalan selama 
delapan  bulan mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi 
program. Pemasaran produk mengalami kendala dalam menemukan pangsa pasar 
yang tepat, kurangnya tenaga pemasaran, kurangnya promosi dan tampilan produk 
yang kurang menarik mengurangi minat konsumen untuk membeli. Pemasaran 
selama ini baru bisa dilakukan pada saat ada acara wisuda di perguruan tinggi 
negeri maupun swasta yang ada di Purwokerto. 
 Hasil program yang telah dicapai selama ini memang masih jau dari target, 
namun demikian usaha pengeringan anggrek dendrobium bentuk tanaman 
tanaman hias dalam gelas masih berprospek cerah mengingat produk ini masih 
tergolong langka. Usaha ini akan berhasil apabila dilakukan dengan lebih serius 
lagi dan tingkat kualitas produk yang terjamin. Rencana yang ingin dilakukan 
untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha pengeringan bunga anggrek ini 
yaitu:  
a. Meningkatkan mutu produk yang dihasilkan. 
b. Membuat produk dengan desain yang bernilai seni tinggi.  
c. Mengikuti seminar dan pelatihan yang berkaitan dengan usaha ini, ataupun 

mendatangkan narasumber yang berkompeten untuk meningkatkan 
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kemampuan anggota dalam produksi sehingga menghasilkan produk yang 
berkualitas. 

d. Setelah produk yang berkualitas baik bisa diperoleh, langkah selanjutnya 
adalah, meningkatkan pemasaran dengan melakukan promosi melalui 
selebaran- selebaran, mengikuti pameran dan sarana promosi lainnya. 

e. Kesuksesan dan keuntungan besar ada dalam genggaman. 
 
KESIMPULAN 
 Selama pelaksanaan program selama kurang lebih 8 bulan telah mampu 
menghasilkan produk anggrek dendrobium kering bentuk tanaman hias dalam 
gelas. Kemampuan untuk menghasilkan produk yang berkualitas cukup baik akan 
memiliki daya jual dan kemampuan bersaing di tingkat konsumen. Usaha 
pengeringan anggrek dendrobium bentuk tanaman hias dalam gelas merupakan 
usaha yang cukup menjanjikan dan mampu membuka lapangan kerja apabila  
ditekuni dengan serius mulai dari pengadaan bahan, proses produksi, dan 
pemasaran. 
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JUDUL KEGIATAN 
PENGEMBANGAN MOTIF DENGAN GABUNGAN TEKNOLOGI 

TRADISIONAL DAN MODERN GUNA MENINGKATKAN 
PENDAPATAN MAHASISWA DALAM BIDANG USAHA HAND PRINT 

 
Warseno, Candra Nur Indriyo, Agung Widodo 

Pendidikan Ekonomi BKK PTN, FKIP Universitas Sebelas Maret, Surakarta 
 
ABSTRAK 
Pengembangan motif dengan gabungan teknologi tradisional dan modern guna  
meningkatkan pendapatan mahasiswa dalam bidang usaha hand print. Latar 
belakang dari kegiatan ini adalah adanya motif sablon tradisional yang 
cenderung mahal dan  membutuhkan waktu sangat lama dalam pengerjannya 
serta lebih monoton bila dibandingkn dengan motif sablon  modern. Tujuan dari 
kegiatan ini adalah untuk menciptakan motif sablon baru dengan perpaduan 
antara tradisional dan modern. Metode pelaksanaan dimulai dari tahap produksi 
yang meliputi tahap menggambar motif, pengeditan, mengafdruk, mencetak, 
pembersihan.kemudian tahap selanjutnya adalah mengemas, pemasaran dan 
evaluasi. Hasil  dari  kegiatan ini  adalah kaos yang diberi nama “SOLONE“. 
Kesimpulan dari kegiatan ini adalah mahasiswa memiliki ketrampilan hand print  
yang dapat mendukung  kegiatan akademis serta peningkatan pendapatan 
mahasiswa.selain itu juga sebagai upaya pelestarian kebudayaan daerah. 
 
Kata kunci : Motif, Tradisional, Modern, Handprint, Solone’. 
 
PENDAHULUAN 
 Di dalam era globalisasi ini, dunia kewirausahaan sangat memegang 
peranan penting. Sejak bergulirnya reformasi tahun 1998 jenis usaha besar 
mengalami kehancuran. Namun disektor usaha kecil di Indonesia pasca reformasi 
tetap bertahan bahkan menguasai perekonomian dan mampu menyerap tenaga 
kerja. Sebagai mahasiswa yang tanggap akan perubahan maka kami berusaha 
menjadi wirausaha baru yang dapat menciptakaan lapangan kerja. 

 Di Indonesia khususnya di daerah Solo sendiri banyak beredar motif 
sablon dengan teknologi tradisional tetapi tampilan yang ditunjukannya cenderung 
monoton. Dilihat dari skala produksi dan tingkat harga, produk dengan teknologi 
tradisional sangat mahal karena waktu yang digunakan dalam pengerjaan motif 
tersebut relatif lama dan skala produksinya relatif kecil. Bila dibandingkan dengan 
motif sablon dengan teknologi modern yang skala produksinya relatif besar, 
tampilan yang ditunjukannya bervariasi, dan juga waktu pengerjaannya relatif 
cepat. Motif sablon dengan menggunakan teknologi tradisional sangat kalah jauh 
dengan motif sablon dengan menggunakan teknologi modern atau dilihat dari 
harga produk relatif rendah karena skala kuantitas produksinya besar. Dengan 
seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut inovasi produk, yaitu 
dengan penggabungan motif dan teknologi tradisional dengan modern sehingga 
menciptakan jenis dan nilai guna baru dari motif kain sablon yang konvensional. 
Sehingga tingkat harga dan skala kuantitas produksinya relatif besar dalam waktu 
pengerjaan yang relatif cepat. 
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 Perumusan masalah dari kegiatan ini adalah bagaimana mengoptimalkan 
perpaduan motif tradisional dengan motif modern dengan harga yang relatif 
bersaing ,bagaimana mengubah motif yang monoton menjadi bervariatif agar 
dapat dimanfaatkan masyarakat luas serta bagaimana mengoptimalkan teknologi 
sehingga dihasilkan motif kain yang baru dan inovatif . 
Sedangkan tujuan dari pogram ini adalah untuk menciptakan nilai guna baru dari 
motif kain sablon, menciptakaan jenis motif sablon kain baru bagi masyarakat dan 
menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat yang potensial. 
  Adapun luaran yang diharapkan adalah mampu menghasilkan jenis 
perpaduan motif sablon kain  bagi masyarakat dengan harga yang relatif lebih 
bersaing serta menghasilkan jenis perpaduan motif sablon kain baru dengan waktu 
pengerjaan yang relatif cepat dan jumlah produksi yang banyak. 
  Kegunaan yang dapat diraih dari kegiatan ini antra lain meniingkatkan 
kompetensi serta nilai tambah pengetahuan dan ketrampilan ,melestarikan motif 
tradisional dengan perpaduan motif modern, sehingga mempertahankan citra kota 
Surakarta ( Solo ) sebagai kota budaya, mengisi waktu luang mahasiswa dengan 
kegiatan yang positif, pengenalan IT yang diterapkan dalam usaha prospektif dan 
produktifserta mengurangi tingkat pengangguran (Under Employment) bagi 
masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
 

METODE PENDEKATAN 

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 
Pelaksanaan kegiatan ini dimulai sejak bulan Maret sampai Mei 2006. 

Usaha produksi ini berlokasi di Gg. Cimanuk 2C, Desa Pucang Sawit, 
Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kotamadya Surakarta. 

 
2. Tahapan Pelaksanaan 

a. Tahap  Memproduksi 
1) Menggambar motif  

Membentuk dengan garis-garis pada  bidang datar dengan 
perpaduan/ kombinasi antara motif tradisional dengan modern 
menggunakan computer dari CD-Room maupun menggambar secara 
manual. 

2) Pengeditan 
Mengkonversi/ memanipulasi motif tradisional dan modern 

menggunakan computer dengan berbagai software berbasis windows 
diantarnya CorelDraw, Adobe Photoshop, Photo Paint, dan 
sebagainya. Hasil Pengeditan akan menghasilkan perpaduan kedua 
motif kemudian di keluarkan dalam bentuk print out. 

3) Mengafdruk 
Semua jenis obat afdruk yang telah disebutkan didepan dapat 

digunakan untuk mengafdruk. Contohnya yaitu pencampuran obat 
afdruk dengan chromatine. Adapun prosesnya adalah sebagai berikut. 
a) Mencampur obat afdruk 

Mencampur chromatine dengan air panas dengan suatu 
perbandingan 1 : 5. Jadi, kalau chromatine 20 gram maka air panas 
100 gram. 
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b) Larutan chromatine dibawa ke ruangan gelap (ruangan yang tidak 
langsung menerima cahaya). Sinar terang sebagai akibat dari 
cahaya lampu tidak berpengaruh terhadap larutan chrom. 

c) Dalam ruangan gelap, larutan chromatine dioleskan merata pada 
permukaan kain gasa (screen) dibagian luar dan dalam. Pengolesan 
menggunakan mika plastik. 

d) Setelah dilakukan pengolesan maka dilanjutkan pengeringan 
dengan kipas angin. Pengeringan dapat juga dilakukan diatas api 
arang dengan jarak antara bingkai/ bidang dan bara api kira-kira 25 
cm. 

e) Setelah kering, mulai pengafdrukan. Mika film yang bersi gambar 
corak ditaruh diatas permukaan screen dengan posisi film terbalik. 
Kemudian diatasnya diberi kaca tebal yang polos. Dengan 
demikian, posisi film berada dibawah kaca. 

f) Selanjutnya, meletakan karet spon tebal dari bagian dalam, 
kemudian diatasnya diberi kertas hitam atau kain hitam. 

g) Menyeimbangkan tekanan antara kaca dengan bantalan pengelas, 
dengan menjepit bidangan dan spon mempergunakan alat penjepit. 

h) Penyinaran dan pengeringan dengan membawa bidang yang sudah 
dijepit keluar rumah dan dijemur sinar matahari. 

4) Mencetak 
Meletakan bahan dasar yang akan dicetak di tempat yang rata. 

kemudian meletakan screen ditempat yang telah ditentukan. 
menuangkan tinta cetak yang telah disiapkan,  menyaput sekali lagi 
dengan rakel. 

5) Setelah selesai mencetak screen dibersihkan dari tinta cetak dengan 
mempergunakan bahan sebagai berikut : 
a) Thiner, minyak M3, dipergunakan untuk bahan tinta PVC 
b) Minyak tanah, bensis, terpin, dipergunakan untuk bahan tinta PP, 

Costal DT. 
c) Air, digunakan untuk bahan kain 

 
b. Cara mengemas 

Dalam pengemasan peralatan yang dibutuhkan adalah Plastik 
ukuran bervariasi disesuaikan dengan  besar kecilnya produk. Produk  
dilipat  atau di seterika terlebih dahulu kemudian dimasukkan pada media 
plastik yang telah disediakan 

 
c. Cara memasarkan 

Dalam memasarkan produk dengan cara menitipkannya pada 
pedagang (sistem konsinyasi), baik itu pedagang grosir, pedagang keliling 
dan pedagang di pasar. Sehingga produk dapat terdistribusi pada 
masyarakat secara luas. 

Kami juga akan bekerjasama dengan Koperasi Mahasiswa UNS 
dan Laboratorium Tataniaga FKIP UNS dalam hal konsinyasi barang 
dimana sasaran produk kami adalah Dosen, staf, mahasiswa di sekitar 
Kampus dan Universitas. Apabila produk dititipkan (sistem konsinyasi), 
maka setiap 2 minggu sekali harus dicek, untuk diketahui berapa yang 
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telah terjual dan berapa yang masih tersisa. Produk yang masih tersisa 
kemudian diganti dengan produk yang baru. Begitu seterusnya. 

Produk sablon dilingkungan surakarta dengan ciri khas tertentu 
belum ada, sehingga dengan produk yang kami hasilkan dengan 
penggabungan metode ini memiliki segmen yang cukup luas baik 
dilingkungan kampus maupun lingkungan masyarakat pada umumnya. 
Ciri khas dari produk ini adalah menampilkan ciri khas keberadaan solo 
yang sekaligus sebagai wahana memperkenalkan solo pada khalayak.  

Selain memperkenalkan solo produk-produk yang akan dihasilkan 
akan juga memuat tentang kondisi pendidikan di solo sehingga 
dimungkinkan produk-produk tersebut akan banyak diminati baik dari 
kalangan umum dan kalangan pendidikan. 

Selain itu jenis usaha di bidang hand print yang memperkenalkan 
suatu kondisi solo belum kami ketemukan di kota bengawan ini. Oleh 
karena itu kami bermaksud untuk menangkap peluang pasar yang cukup 
menjajikan ini. 

 
d. Evaluasi 

Setelah menghasilkan produk melalui tahap-tahap produksi dan 
pemasaran produk melalui berbagai strategi promosi dan saluran 
distribusi, maka perlu dilakukan evaluasi untuk membandingkan rencana, 
keuntungan/ target yang diharapkan dengan hasil. Evaluasi dilakukan juga 
untuk mengetahui strategi, cara-cara dalam inovasi produk yang 
disesuaikan dengan selera konsumen dan strategi promosi yang dilakukan 
dalam menjangkau pasar yang lebih luas yang disesuaikan dengan siklus 
hidup produk pada periode berikutnya. 

 
 

3. Instrumen Pelaksanaan. 
a. Bahan yang diperlukan 

Bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan motif sablon dengan 
gabungan teknologi tradisional dan modern, antara lain:  
1) Obat-obatan cetak sablon 

a) Obat afdruk 
Berfungsi untuk menjadikan kain gasa bersifat peka cahaya dengan 
bantuan sinar matahari atau lampu pijar. Jenis obat afdruk ini, 
antara lain : gelatine bichromate; chromote gelatine; chromatine; 
dan super emulsion 5. 

b) Obat penghapus 
Obat yang dipakai untuk membersihkan screen. Tujuannya agar 
setelah selesai dipakai, screen dapat digunakan lagi. Jenis obat 
penghapus ini, antara lain : Soda api (coustic soda) dan Pregaut 
paste. 

c) Obat penguat 
Obat yang dipakai dalam penyablonan yang berfungsi melindungi 
lapisan obat afdruk pada kain gasa agar tidak mudah rusak karena 
terkena gosokan alat penyaput (rakel). Bahan obat penguat yang 
digunakan adalah screen lack dan vernis sintetis. 
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2) Tinta/ cat sablon 
a) Cat direk 
b) Spesifikasi : mudah hilang warnanya dengan obat yang disebut 

Formaldelhyd sulfoxylat. Contohnya : Durasol, Chlorasol, 
Cuprofix, Diphenyl, Cuprophanyl, dan Chloratine. 

c) Cat basis 
Spesifikasi : tidak mudah luntur dan warna cemerlang. Contohnya : 
Magenta, Rhodamine, Safranine, dan Auramine 0. 

3) Kain 
     Untuk media/ bahan dasar yang akan disablon. 

4) Kertas 
Digunakan untuk membuat print out motif-motif tradisional dan 
modern yang telah melalui proses pengeditan oleh komputer. 

5) Tinta Printer 
Terdiri dari tinta hitam dan tinta 3 warna.   

 
b. Peralatan yang dibutuhkan 

Peralatan yang diperlukan dalam pembuatan motif sablon dengan 
gabungan teknologi tradisional dan modern,  adalah:  
1) Komputer, berguna untuk memperoleh dan pengeditan file-file gambar 

baik melalui Disket, CD-Room, Scan Foto, maupun dari internet. 
2) Software, berguna untuk mendukung kinerja komputer dalam melaksanaan 

pengeditan/ penggabungan motif tradisional dan motif modern. 
3) Scanner, berguna untuk memperoleh motif-motif tradisional maupun 

modern dari foto, gambar, tulisan, kalender  dari luar. 
4) Meja afdruk, berguna untuk peletakan media gambar, pembuatan media 

film, perbaikan dan penyempurnaan film dan gambar sebelum dipindahkan 
ke screen. 

5) Meja cetak, berguna untuk mencetak/ menyablon yang disesuaikan dengan 
bingkai screen yang digunakan. Daun Meja cetak terbuat dari kaca bening 
tebal 5 mm/ 6mm. Terdiri dari 2 rak, yang digunakan untuk meletakan 
penerangan/ lampu dan untuk meletakan cat/ tinta. 

6) Screen Printing atau mono nylon (monyl), adalah kain kasa yang dipasang 
pada rangkai/ bingkai dan dipergunakan untuk menyablon yang terbuat 
dari kain nylon. Dikelompokkan menjadi tiga jenis. 
a) Monyl halus dengan nomor 180 T – 200 T dan bahan dasarnya tidak 

menyerap. 
b) Monyl sedang dengan nomor 120 T – 150 T. 
c) Monyl Kasar dengan nomor 60 T – 90 T dan bahan dasarnya meyerap 

minyak/ tinta bahan dasar. 
7) Racel, Merupakan alat penting untuk menyablon yang kegunaannya untuk 

menyaput/ menekan tinta cetak berbentuk pasta yang terdapat didalam 
screen agar merembes melewati pori-pori monyl yang telah lentur. Rakel 
disesuaikan dengan gambar/ tulisan yang tertera dalam screen. 

8) Lampu, digunakan untuk penyinaran dalam pembuatan klise/ negative dan 
selanjutnya dapat digunakan untuk mencetak. 

9) Kipas angin, digunakan untuk pengeringan dalam proses mengafdruk. 
10) Mika plastik, digunakan untuk pengolesan obat afdruk. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN  
Hasil produksi berupa kaos dan  Kaos yang diproduksi diberi nama ” 

SOLONE’ ” yang merupakan perpaduan motif tradisional dan modern. Motif-
motif yang ada dalam kaos SOLONE’ antara lain motif-motif batik, gambar 
tempat-tempat yang menjadi simbol budaya di kota Surakarta seperti Keraton 
Solo, gambar peristiwa-peristiwa yang juga menjadi ikon budaya di Solo, seperti 
Sekaten, Gerebeg Maulud dan lain-lain. Disamping itu dalam memproduksi kaos 
ini juga menyajikan kreasi berupa kata-kata bijaksana yang berisi nasihat-nasihat, 
kalimat lucu dan parodi.  
 
KESIMPULAN 

Melihat dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan, maka dapat  diambil 
kesimpulan sebagai berikut : 

a. Keterampilan mahasiswa dapat meningkat dalam usaha handprint, 
sehingga dapat dijadikan bekal dalam hidup bermasyarakat. 

b. Kebudayaan daerah dapat diperkenalkan dalam usaha handprint melalui 
berbagai macam produk  berupa kaos . 

c. Dengan usaha handprint, mahasiswa memiliki kegiatan yang dapat 
mendukung baik di bidang akademik maupun di keterampilan yang dapat 
menciptakan pendapatan bagi mahasiswa. 
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ABSTRAK 
 

Hasil survey tim pada pengusaha anggrek di Yogyakarta menunjukkan 
bahwa para pengusaha anggrek masih mengalami kesulitan untuk memproduksi 
bibit anggrek botolan. Pengusaha anggrek di Yogyakarta yang mampu 
memproduksi bibit anggrek botolan jumlahnya hanya sedikit (6%), sedangkan 
sebagian besar pengusaha anggrek memerlukan bibit anggrek botolan ini untuk 
dijadikan bibit maupun untuk dijual kembali. Oleh karena itu, prospek usaha 
untuk memproduksi bibit anggrek botolan sangat cerah. 

Program ini bertujuan untuk menampung minat mahasiswa yang tertarik 
pada tanaman anggrek, meningkatkan proses pendidikan, serta memberi 
pengalaman kepada mahasiswa dalam mengorganisir diri, mengidentifikasi dan 
memecahkan permasalahan yang dihadapi di lapangan. 

Metode yang digunakan dalam menyediakan bibit anggrek ini adalah 
dengan kultur jaringan, yaitu melalui kultur embrio anggrek. Media kultur yang 
digunakan berbahan dasar alami yang mudah didapat, murah, dengan kualitas 
bibit yang dihasilkan tidak kalah dengan bibit asal media buatan. Hasil yang 
diperoleh berupa bibit anggrek dalam bentuk compot, seedling, botolan, serta 
jasa penaburan buah anggrek. 
 
Kata kunci: kultur jaringan, anggrek, media alami, wirausaha 
 
 
PENDAHULUAN 
 

Penghargaan masyarakat terhadap tanaman anggrek mulai meningkat di 
Indonesia. Tanaman anggrek telah menempati kedudukan penting di hati para 
penggemarnya yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat. Keindahan bunga 
anggrek merupakan hal utama yang diminati oleh penggemar anggrek (Cullen, 
1992). Seorang hobiis anggrek akan membayar berapapun apabila dia sudah 
menyukainya. 

Berkembangnya sektor agribisnis di Indonesia diikuti oleh semakin 
berkembangnya bisnis tanaman anggrek. Anggrek mempunyai prospek yang 
cukup baik untuk diusahakan dalam dunia bisnis tanaman hias karena mempunyai 
nilai jual yang tinggi dan menjanjikan keuntungan yang besar. 

Salah satu masalah yang dihadapi pengusaha anggrek adalah ketersediaan 
bibit anggrek botolan. Hasil survey tim pada pengusaha anggrek di Yogyakarta 
menunjukkan bahwa para pengusaha anggrek masih mengalami kesulitan untuk 
memproduksi bibit anggrek botolan. Pengusaha anggrek yang mampu 
memproduksi bibit anggrek botolan jumlahnya hanya sedikit (6%), sedangkan 
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sebagian besar pengusaha anggrek memerlukan bibit anggrek botolan ini untuk 
dijadikan bibit maupun untuk dijual kembali. Selama ini pengusaha anggrek 
tersebut memenuhi kebutuhannya dengan membeli dari produsen bibit anggrek 
botolan, yang kebanyakan berasal dari luar Yogyakarta. Oleh karena itu, di 
Yogyakarta prospek usaha untuk memproduksi bibit anggrek botolan sangat 
cerah. 

Prospek pengembangan tanaman anggrek yang menjanjikan ini, menggugah 
kami sebagai mahasiswa pertanian untuk turut serta dalam pengembangannya. 
Program pengembangan tanaman anggrek ini memberi peluang kepada 
mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan dalam budidaya tanaman anggrek 
secara kultur jaringan, pelatihan dan pemasarannya sebagai wahana untuk 
menampung minat, menumbuhkan jiwa kepemimpinan, jiwa kemandirian dan 
kewirausahaan, meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk bekerjasama dengan 
orang lain, dan dapat menunjang proses pendidikan. Selain itu, program ini dapat 
dijadikan sebagai cikal bakal wirausaha bibit anggrek dalam botol yang dikelola 
oleh mahasiswa. 

Program ini juga bertujuan untuk menampung minat mahasiswa yang 
tertarik pada tanaman anggrek dan juga untuk meningkatkan proses pendidikan, 
khususnya mata kuliah Budidaya Anggrek dan Kultur Jaringan. Pembelajaran 
dilakukan bersama mitra kerja yang terdiri dari pengusaha dan penggemar 
anggrek. Adanya praktek langsung di lapangan menjadikan mahasiswa sebagai 
sosok yang memiliki pengalaman dalam mengorganisir diri, mampu 
mengidentifikasi dan mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi di 
lapangan.  

Dilihat dari faktor internal, ternyata banyak mahasiswa yang berminat pada 
tanaman anggrek, tetapi baru ada wadah yang mampu menampung minat 
mahasiswa dalam skala kecil. Selain itu, jiwa kewirausahaan mahasiswa masih 
perlu dipupuk supaya berkembang, sehingga ketika mahasiswa lulus, diharapkan 
mereka tidak hanya berorientasi untuk bekerja kepada orang lain, tetapi mulai 
berpikir untuk membuka lapangan usaha sendiri dengan berwirausaha tanaman 
anggrek. 

Dalam rangka memenuhi permintaan bibit anggrek botolan, kami tergerak 
untuk berwirausaha dalam bidang produksi bibit anggrek botolan. Kegiatan ini 
berjalan lancar dengan adanya bantuan dan dukungan dari beberapa pihak. Pihak 
yang dilibatkan dalam kegiatan ini antara lain mahasiswa selaku produsen 
anggrek botolan, pengusaha anggrek sebagai mitra bisnis yang menyediakan buah 
anggrek yang akan dikecambahkan. 

Dilihat dari segi ekonomi, harga bibit anggrek botolan cukup terjangkau 
untuk kalangan pengusaha anggrek maupun untuk kalangan masyarakat. Satu 
botol bibit anggrek botolan dapat dijual seharga Rp. 20.000,00 – Rp. 35.000,00. 
Harga bibit botolan hasil kegiatan ini lebih murah daripada harga bibit botolan 
yang dijual di pasaran. Selain itu, kegiatan ini juga ramah lingkungan, karena 
tidak menggunakan bahan-bahan kimia, bahan yang digunakan adalah bahan-
bahan alami (Latif, 1960). 

Proses pembuatan bibit anggrek botolan cukup lama, karena itu juga 
dilakukan kegiatan lain, yaitu penanaman bibit anggrek hasil dari bibit botolan 
yang berupa compot (community pot). Di kalangan pengusaha anggrek, 
penyediaan bibit compot juga masih sangat sedikit. Hal ini dikarenakan dalam 
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pembuatan bibit compot membutuhkan ketelatenan, keterampilan, ketelitian dan 
perhatian yang lebih. 

Selain penyediaan bibit compot juga dilakukan kegiatan perbanyakan 
tanaman, baik secara generatif maupun vegetatif. Perbanyakan generatif yang 
dilakukan adalah persilangan bunga anggrek untuk menghasilkan jenis-jenis 
anggrek baru, sedangkan perbanyakan vegetatif yang dilakukan adalah split 
(pemisahan anakan) dan stek yang dapat menghasilkan bibit tanaman dalam 
waktu yang cukup singkat (Iswanto, 2002). 

Manfaat dari kegiatan ini dapat memacu para calon pengusaha anggrek 
maupun pecinta anggrek baik di kalangan mahasiswa maupun di kalangan umum 
untuk menghasilkan jenis-jenis anggrek baru melalui persilangan. Selain itu juga 
untuk memperoleh bibit anggrek botolan dapat diperoleh dengan mudah dan 
harganya terjangkau. 
 
 
METODE PENDEKATAN 
 

Kegiatan ini diawali dengan menjalin kerjasama dengan pengusaha anggrek 
yang dapat melakukan persilangan dan menghasilkan buah tetapi tidak mampu 
mengecambahkan embrio/buahnya sendiri. Perkecambahan embrio anggrek 
dikerjakan secara khusus di laboratorium karena biji anggrek sangat lembut, 
hanya terdiri atas embrio dan tidak memiliki endosperm sebagai cadangan 
makanan. Tahap-tahap kultur embrio anggrek meliputi pembuatan media, 
penaburan embrio anggrek dan sub kultur. 

Media perkecambahan embrio berbahan dasar tomat, pisang, kentang, 
ataupun taoge dan ditambahkan air kelapa (150-200 ml/liter). Bahan dasar (150 
gram/liter) diambil sarinya dengan cara diblender. Setelah itu ditambah gula (30 
gram/liter), arang aktif (1,5 gram/liter) serta pupuk pertumbuhan (2 gram/liter), 
kemudian diatur pada pH 5,8 dan ditambahkan bahan agar (7 gram/liter) sambil 
dipanaskan sampai mendidih. Media tersebut kemudian dimasukkan ke dalam 
botol-botol steril dan disterilkan kembali dalam autoklaf selama 20 menit supaya 
tidak terjadi kontaminasi. Setelah itu agar didinginkan sampai memadat dan media 
siap dipakai untuk menabur embrio anggrek.  

Penaburan embrio anggrek ke dalam botol berisi media dilakukan di dalam 
entkas atau Laminar Air Flow (LAF). Satu buah anggrek Phalaenopsis hasil 
persilangan dapat ditabur dalam 5-10 botol. Setelah penaburan botol diletakkan 
pada rak di bawah sinar lampu neon. Bibit anggrek yang berumur 3 – 4 bulan 
dilakukan sub kultur. Kegiatan sub kultur ini juga dilakukan di dalam entkas atau 
Laminar Air Flow (LAF) untuk menghindari terjadi kontaminasi.  

Sub kultur dilakukan untuk mengganti media dan untuk penjarangan bibit 
anggrek. Untuk setiap subkultur, satu botol dapat dijarangkan menjadi 4-6 botol. 
Metode sub kultur juga diawali dengan pembuatan media. Jika embrio anggrek 
telah berwarna hijau dengan ukuran lebih besar dari semula, maka embrio tersebut 
dapat dipindah ke dalam media sub kultur yang baru sambil dijarangkan. Embrio 
yang telah mengalami perkembangan lebih lanjut dengan ciri-ciri telah tumbuh 
tunas atau akar, maka dapat dipindah ke media baru pula. Sub kultur juga 
dilakukan apabila persediaan media dalam botol telah habis digunakan. Sub kultur 
dilakukan sekitar 3 – 5 kali tergantung kecepatan pertumbuhan bibit. 
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Bibit yang telah cukup besar dikeluarkan dari botol dan dilakukan 
aklimatisasi (penyesuaian dengan lingkungan luar). Ciri umum bibit botol yang 
besar atau siap aklimatisasi antara lain terdapat daun, terdapat akar, bibit sehat, 
untuk anggrek Dendrobium tinggi tanaman sekitar 5 cm, untuk jenis Phalaenopsis 
jumlah daun minimal 3. Bibit anggrek botolan yang telah besar dapat dijual ke 
konsumen. Setiap buah anggrek dapat dihasilkan 80-240 botol bibit anggrek. Bibit 
Phalaenopsis ini dijual dengan harga Rp. 35.000,00 tiap botol. 

 Proses pertumbuhan embrio anggrek cukup lama, karena itu kami juga 
melakukan penanaman bibit anggrek hasil dari bibit botolan yang berupa bibit 
compot (community pot). Hasil dari compot ini juga didistribusikan kepada 
pengusaha-pengusaha anggrek maupun kepada konsumen pemula baik di 
kalangan mahasiswa maupun masyarakat umum. 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Kegiatan ini diawali dengan menjalin kerjasama dengan pengusaha 
anggrek yang dapat melakukan persilangan dan menghasilkan buah tetapi tidak 
mampu mengecambahkan embrio sendiri, maupun pengusaha yang ingin 
menghasilkan jenis anggrek baru dari tanaman koleksinya sendiri. Kerjasama ini 
dilakukan untuk memperoleh buah anggrek, baik secara penyerbukan sendiri 
maupun persilangan.  Jenis-jenis anggrek yang menjadi koleksi tim dapat dilihat 
pada Gambar 1 di bawah ini. 

 

 
a. Dendrobium antenatum 

 

 
b. Coelogyne Asperata 

(Anggrek Hitam) 
 

 
c. Epidendrum 

 

                 
           a. Gramathophyllim scriptum           b. Phalaenopsis (Bulan Putih) 

Gambar 1. Beberapa koleksi tanaman anggrek yang dimiliki tim. 
 

Selain itu juga dilakukan penyerbukan dan persilangan bunga anggrek dari 
tanaman koleksi sendiri (Gambar 1). Penyerbukan bunga anggrek yang telah 
dilakukan adalah pada bunga Phalaenopsis (anggrek bulan) dan bunga anggrek 
Epidendrum. Pada anggrek Phalaenopsis dilakukan penyerbukan sendiri (selfing) 
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dan persilangan dengan bunga lain (crossing). Untuk anggrek Epidendrum, 
Cattleya, Dendrobium dilakukan penyerbukan sendiri (selfing).  

 

                  
Gambar 2. Buah anggrek yang belum matang 

 
Selain itu, persilangan antar tanaman anggrek dalam satu jenis (inter 

spesies) guna memperbaiki penampilan bunga atau tanaman juga telah dicobakan, 
akan tetapi hasil buahnya hingga saat ini belum matang (Gambar 2). Berikut ini 
disajikan hasil persilangan inter spesies yang telah dilakukan (Tabel 1). 
 
Tabel 1. Hasil persilangan anggrek inter spesies 

 
No Induk betina Induk jantan 
1 I-Hsin salmon 8806 Pulcherima alba 
2 Haur jin Diamond-Doudih 

Golden prince 6612 
Ever Spring Prince 7707 

3 Chia xen pearl Da chien spider beauty self 7710 
4 Da chien spider beauty self  7710 Taisuco kaaladian-Moumtkaala-T 

kochdian 
5 Dtps T red lip 280 New glad-nex eagle 2206 
6 Sogo budha 7701 Da chien spider beauty self  7710 
7 Sogo budha  7701 66120 
8 2206 2206 
9 Paifang auckland golden peoker-

corningiana red 
7710 

10 Paifang auckland-golden peoker-
venosa 

7710 

11 Equistris pink 2206 
 

Hasil persilangan inter spesies ini mempunyai harga jual bibit lebih tinggi 
dibandingkan yang bukan, karena dalam persilangan inter spesies akan 
menghasilkan bibit dengan bunga yang berbeda baik dari bentuk, warna, tekstur, 
jumlah bunga, dan variasi bunga yang baru. Hasil persilangan tersebut antara lain 
pada Phalaenopsis dengan warna cokelat disilangkan dengan bunga warna putih 
akan menghasilkan bunga warna creamy white mini, kemudian tanaman anggrek 
dengan bunga kuning totol merah disilangkan dengan bunga warna merah kelopak 
tebal akan menghasilkan bunga kuning bercak-bercak merah. Tingkat 
keberhasilan persilangan inter spesies ini adalah sekitar 50%. 
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Buah anggrek yang telah matang kemudian dipanen dan dibersihkan 
menggunakan sabun cair sebelum ditabur dalam botol. Botol-botol baru maupun 
alat-alat yang digunakan dalam kultur disterilkan terlebih dahulu. Sterilisasi ini 
bertujuan untuk membersihkan botol maupun alat-alat dalam laboratorium untuk 
mengurangi resiko kontaminasi dalam proses penanaman. Sterilisasi botol 
dilakukan dengan mencuci botol-botol yang akan digunakan dengan 
menggunakan deterjen, kemudian direndam dalam larutan clorox semalam, dan 
hari berikutnya dibilas dengan air biasa hingga bersih. Botol-botol tersebut 
dikeringkan. Setelah kering benar maka botol tersebut siap digunakan sebagai 
tempat penaburan. 

 

 
Gambar 2. Pembuatan Media Anggrek 

 
Sebelum penaburan buah anggrek dalam botol, dilakukan pembuatan media 

(Gambar 2). Media yang dibuat berbahan alami (bahan dasar pisang, tomat, tauge, 
dan kentang). Media berbahan tauge digunakan untuk perkecambahan embrio 
anggrek. Media pisang dan tomat digunakan sebagai media pertumbuhan anggrek, 
sedangkan media campuran kentang, pisang dan bawang merah digunakan 
sebagai media pengakaran.  

 

 
Gambar 3a. Media Alami 

 
Gambar 3b. Media Kimia 

 
Gambar 3. Perbandingan Media Alami dan Media Kimia 

 
Kelebihan dari media yang digunakan antara lain mudah didapatkan, murah, 

tanpa bahan kimia sehingga membuat harga produk lebih murah, tapi tidak 
mengurangi kualitas produk. Produk yang dihasilkan tidak kalah dengan bibit 
anggrek yang ditanam menggunakan media kimia. Keunggulan tanaman dengan 
media alami antara lain akar bibit anggrek menjadi lebih kuat, tegar (tidak mudah 
patah) dan besar (Gambar 3.), tanaman lebih bertahan hidup karena tidak 
menggunakan bahan kimia, sehingga bibit tanaman tidak tergantung pada suplai 
nutrisi dari bahan kimia. 
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Gambar 4. Penaburan Buah Anggrek 

 
Buah anggrek hasil persilangan dari tanaman induk ditabur sebanyak 3 buah 

dengan jenis Epidendrum dan Phalaenopsis. 2 buah Epidendrum ditabur dalam 10 
botol, dengan tingkat kontaminasi 6 botol, sedangkan buah Phalaenopsis ditabur 
dalam 5 botol. Kegiatan lainnya juga dilakukan seperti melakukan penaburan 
buah anggrek (Gambar 4.) dari hasil tanaman induk. Penaburan buah anggrek juga 
dilakukan karena adanya order atau pesanan dari konsumen. Tim juga telah 
merima jasa penaburan untuk dua buah anggrek Gramatophyllum scriptum. Dua 
buah anggrek ini berhasil ditabur dan menghasilkan 88 botol. Menurut 
perhitungan secara ekonomi, konsumen ditarik biaya Rp. 15.000,00 per botol jadi 
(siap aklimatisasi), hal ini dihitung dari jasa penaburan, sub kultur sampai dengan 
bibit jadi (bibit siap aklimatisasi) yang memakan waktu sampai 10 bulan. 

 

 
Gambar 5. Bibit anggrek hasil penaburan yang siap disubkultur 

 
Subkultur dilakukan untuk mengganti media dengan yang baru dan untuk 

menjarangkan tanaman agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Subkultur 
tanaman anggrek yang telah dilakukan adalah subkultur anggrek jenis 
Gramatophyllum scriptum (Gambar 5.) dan Dendrobium heterocarpum hasil 
penaburan biji. Hasil penaburan anggrek G. scriptum kemudian dijarangkan (sub 
kultur) ke media lain menjadi 25 botol. Pada anggrek D. heterocarpum, 2 botol 
menjadi 17 botol. Total botol yang telah di sub kultur adalah dari 5 botol menjadi 
42 botol. Pemeliharaan di dalam botol dilakukan dengan menjaga kebersihan 
ruang penyimpanan dan bila perlu dilakukan penyemprotan dengan menggunakan 
alkohol 70% seminggu sekali pada bagian luar botol. Harga jual untuk anggrek 
spesies botolan mencapai Rp.30.000,00 sedangkan untuk jenis anggrek 
Phalaenopsis mencapai Rp.30.000,00, harga yang ditetapkan ini dibawah harga 
pasaran bibit anggrek botolan yaitu Rp.35.000,00. 
 Hasil kegiatan penaburan dan sub kultur menghasilkan jumlah total bibit 
anggrek botolan sebanyak 165 botol dengan perincian sebagaimana dapat dilihat  
pada tabel 2.  
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Tabel 2. Kegiatan dan hasil yang telah dilakukan 
 

Kegiatan Keterangan 
Pembelian botol dan saprodi 
Pencucian botol 
Pembelian Anggrek botolan 
Pembelian Anggrek botolan dan compot 
Pembelian tanaman Anggrek dewasa 
Partisipasi pameran di Purna Budaya 
Pembuatan media pisang 
Pembuatan media tomat 
Sub kultur Dendrobium heterocarpum (sp) 
Sub kultur Gramatophyllum scriptum 
Sub kultur Dendrobium heterocarpum 
Penaburan Phalaenopsis (selfing) (Gambar 1b) 
Penaburan Epidendrum (Gambar 1c) 
Sub kultur Ascocenda 
Pembuatan media pisang 
Aklimatisasi Ascocenda 
 
Aklimatisasi Gramatophylum scriptum 
Aklimatisasi Dendrobium 
 
Aklimatisasi Ascocenda 
 
Aklimatisasi Phalaenopsis 
 
Aklimatisasi Cattleya 
 
Pindah tanam dari compot (Dendrobium) 
 
Pembuatan media pisang 
Penaburan Phalaenopsis 
Penaburan Gramatophyllum scriptum 
Penaburan Phalaenopsis 
Persilangan anggrek 
 
Penaburan media pisang dan kentang 
Aklimatisasi Vanda 
 
Pindah tanam Oncidium 

200 botol 
 
2 botol 
3 botol + 1 compot 
 
 
3 liter 
4 liter 
1 botol   8 botol 
3 botol  25 botol 
1 botol  9 botol 
1 buah  5 botol 
2 buah  10 botol 
1 botol  4 botol 
2 liter 
1 botol  2 pakis tegak + 1 
compot kecil 
3 botol  4 compot 
1 botol  2 pakis tegak + 1 
compot besar + 10 seedling 
1 botol  2 pakis tegak + 1 
compot kecil 
1 botol  1 compot kecil + ½ 
pakis tegak + 2 pakis lempeng 
1 botol  1 compot + 1 pakis 
lempeng + ½ pakis tegak 
1 compot  67 seedling + 1 
compot kecil 
2 liter 
2 buah  20 botol 
2 buah  88 botol 
1 buah  2 botol 
80 kuntum bunga Phalaenopsis, 
Dendrobium, Cattleya 
2 liter 
1 botol  20 pakis kecil + 1 
compot kecil 
2 compot  30 pot  

Jumlah total anggrek botolan yang ada: 
 

D. Heterocarpum – 29 botol 
Gramatophylum – 128 botol 
Phalaenopsis unguxungu garis 1 
Phalaenopsis ungu – 1 botol 
Epidendrum – 6 botol 
TOTAL (anggrek botol) – 165 
botol 
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Tahapan setelah bibit anggrek dalam botol menjadi besar adalah tahap 
aklimatisasi (penyesuaian dengan lingkungan luar). Bahan tanam yang 
diaklimatisasi berasal dari hasil penaburan Gramatophyllum scriptum, dan hasil 
dari pembelian anggrek botolan, seperti Dendrobium, Cattleya, Ascocenda, 
Phalaenopsis.  Pembelian anggrek botolan dimaksudkan guna memotong siklus 
penjualan karena penaburan buah anggrek hingga siap dipasarkan memakan 
waktu yang cukup lama.  

 

 
 

Gambar 6. Comunity Pot 
 
Aklimatisasi dilakukan dengan mengeluarkan anggrek dari dalam botol 

dengan cara menarik bibit anggrek satu per satu dengan menggunakan kawat atau 
memecah botol pada bagian pangkal botol. Pemecahan botol anggrek dilakukan 
apabila kondisi tanaman di dalam botol sudah terlalu besar sedangkan mulut botol 
kecil, sehingga apabila mengeluarkan tanaman dengan cara ditarik menggunakan 
kawat dikhawatirkan tanaman tersebut akan patah dan mengalami kerusakan. Satu 
anggrek botolan yang dikeluarkan kemudian ditanam dalam satu pot disebut 
compot (community pot) (Gambar 6.).  

 

 
Gambar 7a. Pakis Tegak 

 
Gambar 7b. Seedling 

 
Gambar 7. Penempatan Bibit pada Pakis Tegak dan seedling 

 
Ada juga bibit tanaman botolan yang ditanam pada pakis lempengan dan 

pakis tegak (Gambar 7a.). Hal ini dimaksudkan untuk memberi variasi lain dalam 
hal penanaman dan pertumbuhan bibit anggrek. Satu botol Dendrobium dihasilkan 
2 pakis tegak berisi 15 sampai 20 bibit, 1 compot besar berisi 25 sampai 30 bibit 
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dan 10 seedling (Gambar 7b.). Satu botol Ascocenda dihasilkan 2 pakis tegak 
berisi 15 sampai 20 bibit dan 1 compot kecil. Satu botol Cattleya dihasilkan 1 
compot, 1 pakis lempeng dan ½ pakis tegak. Satu botol Phalaenopsis dihasilkan 1 
compot kecil, ½ pakis tegak dan 2 pakis lempeng dan 1 botol Gramatophylum 
menjadi 1 compot, pada Vanda dihasilkan 20 pakis kecil dan 1 compot kecil. 
Tanaman yang telah remaja dalam compot kemudian dipindah tanam ke dalam 
single pot (pot tunggal/seedling) agar bibit tanaman dapat tumbuh optimal. Satu 
compot Dendrobium di pindah tanam menjadi 67 seedling dan 1 compot kecil. 

 

 
 

Gambar 8. Nursery 
 
Hasil aklimatisasi dan tanaman anggrek koleksi diletakkan dalam nursery 

(kebun koleksi) milik tim yang terletak di daerah Kotagede, Yogyakarta (Gambar 
8.). Dilihat dari segi ekonomi, harga jual bibit anggrek Dendrobium hasil 
aklimatisasi adalah sebesar Rp.50.000,00 untuk satu compot sedang dan 
Rp.7.000,00 sampai Rp.10.000,00 untuk satu tanaman remaja (seedling). Harga 
Dendrobium dewasa di pasaran per tanaman adalah Rp. 15.000,00 hingga 
Rp.30.000,00. Untuk bibit Ascocenda, Cattleya, dan Phalaenopsis, harga jual di 
pasaran mencapai Rp.100.000,00 per compot ukuran sedang, dan Rp.15.000,00 
hingga Rp.30.000,00 per tanaman remaja, sedangkan untuk tanaman dewasa 
harganya Rp.35.000,00 hingga Rp. 100.000,00 per tanaman. Harga di pasaran 
tergantung dari jenis tanaman, bunga, dan kondisi tanaman sendiri. 

 

 
Gambar 9. Demo dan penjualan di Purna Budaya 

 
Penjualan dilakukan pada saat mengikuti pameran tanaman hias di Purna 

Budaya, Universitas Gadjah Mada (Gambar 9.). Barang yang dijual berupa bibit 
anggrek baik botolan maupun seedling. Selain itu juga melakukan demo tentang 
persilangan anggrek dan memberikan informasi mengenai budidaya tanaman 
anggrek baik secara kultur jaringan maupun budidaya di lahan. Selain melalui 
pameran, transaksi dilakukan juga lewat pemesanan, atau datang langsung ke 
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laboratorium apabila menginginkan bibit anggrek botolan atau ke rumah anggrek 
apabila konsumen menginginkan bibit tanaman anggrek atau tanaman dewasa, 
sehingga konsumen dapat langsung memilih tanaman yang akan dibeli. Untuk 
pendistribusian anggrek botolan kepada produsen anggrek belum dapat tim 
lakukan karena hingga saat ini anggrek botolan masih dalam proses pertumbuhan, 
dan resiko yang ditanggung besar jika terjadi kerusakan bibit anggrek dalam 
botol. 

Segmen konsumen tanaman anggrek dapat diketahui pada saat kegiatan 
pameran. Segmen tersebut antara lain segmen pemula yang lebih tertarik dengan 
bibit seedling. Segmen kedua yaitu penggemar anggrek yang lebih tertarik dengan 
tanaman anggrek dewasa. Karena sasaran pasar dari awal adalah pemula anggrek, 
maka produk barang lebih ditekankan (diperbanyak) untuk bibit anggrek 
(seedling), sedangkan bibit anggrek botolan ditujukan untuk segmen pasar 
produsen (broker tanaman anggrek). Broker membeli dibawah harga pasar, 
misalnya bibit anggrek botolan Dendrobium di pasaran dijual dengan harga 
Rp.25.000,00, sedangkan tim menjual dengan harga Rp. 18.000,00 (untuk 
pembelian dibawah 2) sedangkan pembelian diatas 3 maka dihargai Rp.15.000,00.  

 
 

KESIMPULAN 
 

Kegiatan wirausaha tanaman anggrek ini mampu menampung minat 
mahasiswa yang tertarik pada tanaman anggrek. Adanya praktek langsung di 
lapangan ini menjadikan mahasiswa memiliki pengalaman dalam mengorganisir 
diri, jiwa wirausaha mampu mengidentifikasi dan mampu memecahkan  
permasalahan yang dihadapi di lapangan. Segmen pasar yang paling besar untuk 
pengembangan usaha mahasiswa adalah segmen pemula. 
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INDUSTRI KECIL DETERJEN CAIR 

Danang setiawan, M. Sidik, Farihah Isnayanti, M. Risal Al amin, Afif Ependi 
Jurusan D III Teknik Kimia, Institut Teknologi 10 Nopember, Surabaya 

 
ABSTRAK 
Detergen termasuk salah satu kebutuhan yang dapat diusahakan sendiri dalam 
pembuatannya. Ini merupakan suatu peluang untuk melakukan kegiatan usaha. 
Selama ini, detergen yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah masih 
berupa detergen bubuk, tapi dengan pikiran manusia yang ingin mencari 
terobosan baru maka munculah produk baru dari detergen yang berupa detergen 
cair. Karena detergen cair dapat menjadi terobosan baru, dan inovatif dari jenis 
produk detergen selama ini. Detergen cair mempunyai mutu atau kualitas yang 
dapat bersaing dengan detergen yang sudah ada saat ini, yaitu detergen bubuk. 
Tujuan dari program yang berjudul ‘industri kecil detergen cair’ adalah 
Menciptakan inovasi terbaru mengenai  jenis – jenis detergen, menciptakan 
produk yang berkualitas, menciptakan kegiatan yang menghasilkan keuntungan. 
Metode pembuatan deterjen cair adalah : Mencampur 10 % SLS – DG, 20 % soda 
abu, CMC lokal 5 %, pewarna secukupnya dan air 64.5% ke dalam reactor, 
memanaskan campuran bahan diatas kemudian diaduk, setelah tercampur 
homogen api dimatikan, lalu didinginkan, setelah dingin ditambah parfum 
sebanyak 1 %, mengalirkan larutan ke bak filter, mengalirkan larutan ke bak 
penampung. Dari pembuatan deterjen cair yang telah dilakukan dapat diambil 
kesimpulan  yaitu proses pembuatan deterjen cair itu mudah, Harganya murah 
dan lebih hemat dibandingkan dengan deterjen bubuk. Karakteristik deterjen cair 
adalah sebagai berikut yaitu Larutan agak kental, Jika belum digunakan tidak 
berbusa, jika digunakan busanya sedikit. Warnanya bening putih keruh jika tidak 
ditambahkan pewarna. 
 
Kata kunci: deterjen, homogen, reaktor, filter. 

 
PENDAHULUAN  

Keinginan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup terus meningkat. 
Barbagai produk baru dengan kualitas yang semakin baik terus bermunculan 
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Detergen merupakan produk yang 
digunakan masyarakat untuk melakukan kegiatan mencuci pakaian. Selama ini 
detergen hanya diproduksi oleh beberapa perusahaan, seperti PT. Wings, PT. 
Unilever, PT. Kao, dll. 

Produk detergen terdapat dua jenis yaitu detergen matic dan detergen biasa. 
Detergen matic dengan karakteristiknya yang rendah busa digunakan untuk 
mencuci pakaian dengan mesin cuci, sedangkan detergen biasa digunakan untuk 
mencuci pakaian secara manual. Kedua jenis detergen tersebut masih berupa 
bubuk. Namun demikian, produk tersebut mempunyai kegunaan yang sama bagi 
kebutuhan rumah tangga yang sering digunakan pada kesehariannya. 

Detergen termasuk salah satu kebutuhan yang dapat diusahakan sendiri 
dalam pembuatannya. Ini merupakan suatu peluang untuk melakukan kegiatan 
usaha. Selama ini, detergen yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah masih 
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berupa detergen bubuk, tapi dengan pikiran manusia yang ingin mencari terobosan 
baru maka munculah produk baru dari detergen yang berupa detergen cair. Karena 
detergen cair dapat menjadi terobosan baru, dan inovatif dari jenis produk 
detergen selama ini. Detergen cair mempunyai mutu atau kualitas yang dapat 
bersaing dengan detergen yang sudah ada saat ini, yaitu detergen bubuk. 

Keuntungan atau profit yang diperoleh untuk detergen cair cukup besar, 
karena bahan pengisi (filler) yang sangat murah dan mudah didapat. Berdasarkan 
pengalaman yang pernah kami lakukan bahwa bahan pengisi pada detergen bubuk 
mencapai 30-20 % dari total biaya produksi. Semakin banyak jumlah bahan 
pengisi dalam detergen, maka semakin rendah pula kualitas produknya. Bahan 
pengganti (filler) detergen cair yang sangat murah dan mudah pembuatannya dan 
dapat membuat profit 10-15 % lebih tinggi dari detergen bubuk. Namun untuk 
memulai produksi detergen cair dalam skala industri tidaklah mudah. Pemasaran 
yang baik sangat menetukan berlangsungnya suatu perusahaan untuk tetap 
berproduksi.  
Masalah yang akan dibahas dalam pembuatan deterjen cair ini adalah: 

1. Bagaimana menciptakan inovasi terbaru mengenai  jenis – jenis 
detergen? 

2. Bagaimana mencipatakan detergen cair yang berkualitas? 
3. Bagaimana Cara mendapatkan keuntungan melalui kewirausahaan? 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan deterjen cair ini ini adalah: 
1. Menciptakan inovasi terbaru mengenai  jenis – jenis detergen 
2. Menciptakan produk yang berkualitas 
3. Menciptakan kegiatan yang menghasilkan keuntungan 

Manfaat dari program yang dilakukan ini adalah sebagai berikut : 
1. Memberikan stimulus untuk dapat menciptakan lapangan kerja secara 

mandiri 
2. Sarana belajar bagi mahasiswa dalam hal memasarkan produk ke 

konsumen 
3. Sebagai fasilitator dalam kegiatan mahasiswa yang positif 
Luaran yang diharapkan dari Pembuatan deterjen cair ini adalah kiata dapat 

berwirausaha danmembuka lapangan kerja yang baru sehingga dapat mengurangi 
pengangguran. 

 
METODE PENELITIAN 

Dalam proses pembuatan detergen cair memerlukan beberapa bahan-bahan 
dan alat-alat yang dapat mendukung kelancaran proses pembuatan, yaitu sebagai 
berikut : Bahan Yang Digunakan adalah Air, Soda ash, Parfum, SLS DG, CMC 
local dan Pewarna. Sedangkan alat yang digunakan yaitu Kran (diameter 1cm dan 
2 cm), Timbangan, Corong, Filter, Gelas ukur, Reaktor, Bak filter, Bak 
penampung, Pemanas, Pengaduk dan Penyangga. 

Prosedur percobaan dalam pembuatan detegen cair adalah Mencampur 10 % 
SLS DG, 20% soda abu, CMC lokal 5%, pewarna secukupnya dan air 64.5% ke 
dalam reactor kemudian memanaskan campuran bahan diatas kemudian diaduk 
Setelah tercampur homogen api dimatikan, lalu didinginkan Setelah dingin 
ditambah parfum sebanyak 1 % kemudian mengalirkan larutan ke bak filter dan 
diteruskan  ke bak penampung..Mengenai gambar flowchart nya akan ditunjukkan 
gambar 1dan alat yang digunakan akan ditunjukkan pada gambar2,3 dan 4. 
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Diagram alir pembuatan detergen cair 

 

 
 

Gambar 1.   Menunjukkan flowsheet pembuatan deterjen cair. 
 
 
 

  
Reaktor (tempat terjadinya pencampuran seluruh bahan sekaligus sebagai 
tempat pendingin campuran) 
Kran yang diatas sebagai keluarnya campuran. 
Kran yang dibawah sebagai keluarnya air yang digunakan sebagai jaket. 

 

Gambar 2.   Reaktor yang digunakan dalam pembuatan deterjen cair. 



 PKMK-2-11-4

 

 
 

Gambar 3.  Pemanas yang digunakan dalam pembuatan deterjen cair. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 4.   Filter yang digunakan dalam pembuatan deterjen cair. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Setelah melakukan percobaan, maka telah didapatkan hasil berupa deterjen 
cair yang cukup bagus, dan telah dicoba daya cuci dari deterjen cair cukup baik 
dapat mengangkat kotoran-kotoran dari pakaian sekaligus pakaian menjadi harum 
karena adanya parfum yang telah ditambahkan. Kelebihan dari detergen cair ini 
adalah mempermudah dalam pencucian jika menggunakanmesin cuci, busa dari 
deterjen cair ini lebih sedikit disbanding deterjen bubuk sehingga dapat 
mengurangi polusi air, pemakaian deterjen cair ini lebih sedikit dibanding deterjen 
bubuk karena deterjen cair ini mudah larut dengan air.  

Jika kita mencuci dengan cara manual deterjen cair kurang bisa bersih pada 
pakaian karena mungkin dikarenakan si pencuci kurang bisa mencampur seluruh 
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pakaian kotor dengan larutan deterjen cair. Kelemahan dari deterjen cair ini 
adalah jika terlalu lama direndam dengan air maka akan terjadi pengendapan yang 
akan menghilangkan daya cuci dari deterjen, jika di dalam mesin cuci akan 
mengalami kerusakan apabila setelah pencucian tidak langsung dibuang sisa dari 
larutan deterjen cair tersebut akan mengendap didalam mesin cuci yang sulit 
dibersihkan.hasil deterjen ditunjukkan dalam gambar .5 

 

 
 
Gambar 5.   Hasil dari deterjen cair adalah sebagai berikut. 
 

Karakteristik deterjen cair adalah sebagai berikut :Larutan agak kental, Jika 
belum digunakan tidak berbusa, jika digunakan busanya sedikit. Warnanya bening 
putih keruh jika tidak ditambahkan pewarna. 

Perbedaan antara detergen bubuk dengan detergen cair setelah penggunaan. 
Detergen cair di sebelah kiri dan detergen bubuk sebelah kanan, detergen cair 
lebih keruh dibandingkan dengan detergen bubuk karena detergen cair lebih baik 
untuk mengikat noda yang ada pada pakaian. Ditunjukkan dalam gambar.6 

 

 
Gambar 6.   Perbedaan deterjen cair dengan deterjen bubuk. 

 
Pengujian sisa cucian dari DETERJEN CAIR dengan Deterjen Bubuk 

Menggunakan analisa COD yang ada pada laboratorium D3 Teknik Kimia FTI-
ITS Surabaya yaitu, hasil analisa COD pada DETERJEN CAIR lebih sedikit 
dibanding RINSO MATIC, itu yang membuktikan bahwa limbah dari sisa 
pencucian deterjen cair lebih baik dibanding rinso matic. 

Semakin besar nilai COD maka limbahnya semakin buruk.COD (Chemical 
Oksygen Demand) 

Berdasarkan perhitungan kasar bahwa Detergen cair lebih murah daripada 
deterjen bubuk yaitu: 

HargaBahan dalam sekali pembuatan yang menghasilkan 10 liter 
SLS DG  = Rp 7.000 
CMC       = Rp 6.000 
Soda Ash  = Rp 6.000 
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Air  = Rp 2.000 
Pewarna             = Rp 1.000 
Parfum  = Rp 1.000 
 + 
Total            = Rp 23.000 
 
Harga jual kita per liter adalah Rp 5.000, sehingga 
Rp.5.000 x 10 = Rp 50.000 
Jadi setiap produksi mendapatkan laba Rp 27.000 
Dengan adanya makalah ini semoga dapat memberikan masukan untuk 

menciptakan inovasi-inovasi yang baru dan menciptakan jiwa-jiwa 
enterpreneurship. 

 
KESIMPULAN 

Dari pembuatan deterjen cair yang telah dilakukan dapat diambil 
kesimpulan  yaitu proses pembuatan deterjen cair itu mudah, Harganya murah dan 
lebih hemat dibandingkan dengan deterjen bubuk.  

Karakteristik deterjen cair adalah sebagai berikut :Larutan agak kental, Jika 
belum digunakan tidak berbusa, jika digunakan busanya sedikit. Warnanya bening 
putih keruh jika tidak ditambahkan pewarna. 
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‘BALSEM JAHE STICK’ 
USAHA PENGOPTIMALAN PEMANFAATAN REMPAH JAHE 

MELALUI BALSEM SEBAGAI ALTERNATIFNYA 
 

Etik Pibriani, Dilla Melany, Erik Tri Hadi Mulyo, M. Tsani Kurniawan 
Jurusan Budidaya Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang 

 
ABSTRAK 
Indonesia adalah negara agraris yang mempunyai potensi luar biasa  khususnya 
hasil  rempah-rempah, misalnya jahe, akan tetapi pemanfaatannya belum 
optimal. Jahe dikenal sebagai bahan pembuatan minuman, makanan, obat-
obatan, bahan penyedap, dan aneka penggunaan lainnya. Sifat hangat jahe 
dimungkinkan dapat dimanfaatkan sebagai balsem jahe dalam bentuk stick. Jahe 
yang digunakan sebagai bahan balsem bukanlah rimpang segarnya, akan tetapi 
oleoresin yang diperoleh melalui proses ekstraksi. Bahan lain yang dibutuhkan 
adalah vaselin, parafin, dan bahan tambahan. Pembuatan dilakukan melalui 
beberapa tahapan yaitu persiapan bahan baku, pengolahan bahan baku, ekstraksi 
oleoresin jahe, pembuatan bahan campuran, pembuatan balsem dan pengolahan.  
Bentuk Balsem Stick adalah terobosan baru yang muncul dikarenakan adanya 
keluhan tidak nyaman dan lengket pada  tangan saat mempergunakan balsem. 
Tangan yang terkena balsem akan mengotori makanan, kertas, baju, dan apa saja 
yang dipegang. Aroma balsem juga menyebabkan sebagian orang alergi, mual-
mual, pening, bahkan menyebabkam mabok kendaraan. Balsem yang oleh 
sebagian orang dianggap ”kuno”, kini semakin elegan dengan bentuk mini stick 
yang praktis. 

 
Kata kunci: balsem, jahe 

 
PENDAHULUAN 

Jahe mengandung zat-zat yang bermanfaat bagi manusia, diantaranya 
oleoresin.  Oleoresin ini menyebabkan rasa pedas dan harum pada jahe (Hariyanto 
1990). Sifat oleoresin jahe hasil ekstraksi sama dengan rimpang segarnya. Hal ini 
memungkinkan untuk dibuat menjadi produk baru berbahan dasar oleoresin jahe, 
misalnya balsem jahe.  

Pemakaian balsem selama ini adalah dengan dioles memakai tangan, 
sehingga tangan berbelepotan balsem. Penampilan baru balsem dalam bentuk 
stick menjadikan penggunaanya lebih praktis. Balsem stick mempunyai peluang 
untuk dapat bersaing di pasaran.   

Produk balsem jahe stick yang dihasilkan dimungkinkan dapat diterima oleh 
masyarakat, karena bentuk ini merupakan produk baru dan memiliki cita rasa dan 
ciri khas yang tidak dimiliki produk lain. Aroma jahe, rasa hangat dan segar jahe, 
serta bentuk stick adalah salah satu ciri khas yang ditampilkan oleh produk ini, 
dan menjadikannya memiliki nilai lebih di kalangan konsumen.  

Tujuan dari usaha pembuatan balsem jahe stick ini adalah memberdayakan 
sumber daya alam secara optimal, menghasilkan produk baru, membuka lapangan 
pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan petani rempah khususnya. 
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METODE PENELITIAN 
Jahe, adalah salah satu rempah Indonesia yang melimpah keberadaannya 

terutama di daerah Jawa Tengah.  Penggunaan jahe selama ini masih secara 
tradisional sebagai bahan minuman, makanan, obat-obatan, dan sedikit yang 
diolah sebagai bahan baku industri.  

Pengoptimalan pemanfaatan rempah-rempah dapat dilakukan dengan 
diversifikasi produk yang berbahan dasar rempah. Jahe adalah salah satu rempah 
yang memiliki karakteristik khas yang bisa dibentuk menjadi produk baru. Ciri 
khas jahe yang hangat dan segar memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai 
balsem.  

Di Cina, jahe segar dan kering dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan. 
Dalam Traditional Chinese Medicine (TCM), jahe segar yang disebut sheng-jiang 
digunakan untuk menyembuhkan flu dan mual sementara jahe kering yang disebut 
gan-jiang berguna untuk menyembuhan sakit perut, batuk, diare dan rematik1. 
Percobaan yang dilakukan pada tikus di Cina dan Eropa menunjukkan bahwa jahe 
dapat menyembuhkan sakit dan peradangan. 

Kandungan senyawa dalam rimpangnya menjadikan jahe memiliki ciri khas 
hangat dan segar. Senyawa tersebut salah satunya adalah oleoresin, yang 
menyebabkan rasa pedas dan harum pada jahe. Oleoresin inilah yang dapat 
dimanfaatkan sebagai bahan balsem. Oleoresin diperoleh dengan cara 
mengekstraksi rimpang jahe dengan pelarut organik (Bernasconi et al. 1995).  

Pemanfaatan jahe sebagai balsem akan dapat mengoptimalkan pemanfaatan 
sumberdaya alam, dapat membuka lapangan pekerjaan baru, dan meningkatkan 
pendapatan.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dua hal utama dan paling penting yang dihasilkan dari program ini adalah 
produk balsem jahe stick dan proses produksi. Kedua hal tersebut merupakan ciri 
khas, yang dapat mengidentifikasi produk ini, dan membedakannya dari produk 
yang lain. 

 
Produk Balsem Jahe Stick 

Produk yang dihasilkan adalah balsem jahe stik . Balsem ini mengandung 
oleoresin jahe, dan bahan tambahan berkhasiat dari daun kecubung. Jahe dipilih  
karena memiliki  karakteristik khusus, yaitu rasa hangat dan aroma yang segar 
khas jahe. Bahan tambahan berupa kecubung mengandung bahan anti radang dan 
nyeri, meringankan bengkak, pegal linu, dan cocok untuk terapi patah tulang. 
Perpaduan jahe dan kecubung akan memberikan manfaat balsem yang lebih besar 
dibanding balsem biasa. 

Bentuk Balsem Stick adalah terobosan baru yang muncul dikarenakan 
adanya keluhan tidak nyaman dan lengket pada  tangan saat mempergunakan 
balsem. Tangan yang terkena balsem akan mengotori makanan, kertas,baju, dan 
apa saja yang dipegang. Aroma balsem juga menyebabkan sebagian orang alergi, 
mual-mual, pening, bahkan menyebabkam mabok kendaraan. Balsem Jahe Stick 
diperuntukkan untuk memudahkan pemakaian balsem dan menghindari 

                                                 
1 Jahe Tumbuhan Banyak Khasiat.http://www.vision.net.id/detail.php?id=4368 
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permasalahan tersebut. Pengguna balsem akan semakin nyaman baersama balsem 
jahe stick. Bentuk kemasan yang kecil juga memudahkan dalam membawa. 
Balsem yang oleh sebagian orang dianggap ”kuno”, kini semakin elegan dengan 
bentuk mini stick yang praktis. 

Kelebihan Balsem Jahe Stick dibanding produk lain diantaranya ; 
1. Bentuk stick adalah bentuk praktis dan ekonomis, mudah dibawa 

kemana-mana.   
2. Memudahkan dalam pemakaian, tinggal gosok dan tangan tidak perlu 

berbelepotan balsem.   
3. Berbahan dasar rempah jahe, yang memiliki sifat hangat, segar, dan 

beraroma  khas jahe 
 

Proses Produksi 
Pelaksanaan program secara keseluruhan meliputi tahapan ; persiapan bahan 

baku, ekstraksi, pembuatan balsem, pengemasan, penjualan, analisis usaha. 
Persiapan  bahan baku. Jenis jahe yang dipilih adalah jahe emprit. Bentuk 

jahe emprit lebih kecil  dari jahe gajah, dan hampir sama ukurannya dengan jahe 
merah. Warna rimpang jahe emprit kuning kecoklatan, memiliki aroma yang lebih 
tajam, dan rasa yang lebih panas bila dibandingkan dengan jahe gajah yang 
ukurannya jauh lebih besar dari jahe emprit. Kandungan oleoresin jahe emprit 
juga lebih banyak daripada jahe gajah. 

Bahan campuran yang dipilih adalah ekstrak kecubung, yang mengandung 
bahan anti radang dan nyeri, meringankan bengkak, pegal linu, dan cocok untuk 
terapi patah tulang. Perpaduan jahe dan kecubung akan memberikan manfaat 
balsem yang lebih besar dibanding balsem biasa. 

Bahan lain yang dipergunakan adalah vaselin. Vaselin aman dipergunakan 
karena bahan ini adalah bahan pengisi utama untuk produk kosmetika yang 
berbentuk cream, seperti hand and body lotion. Bahan pemadat yang digunakan 
adalah parafin putih, yang tidak berbau, dan pemakain secara normal tidak 
membahayakan kulit. 

Pengolahan bahan baku Jahe yang dipergunakan bukanlah jahe segar, 
bukan pula perasan airnya, akan tetapi jahe yang telah dikeringkan dan diekstraksi 
sehingga didapatkan oleoresin yang terkandung didalamnya.  Oleoresin adalah 
bahan pengganti rempah-rempah yang lebih menguntungkan daripada 
menggunakan rempah-rempah aslinya, karena lebih steril, praktis, dan ekonomis 
(Guethner, 1990). 

Pengeringan jahe dilakukan untuk menguapkan air yang terdapat pada 
rimpang segar jahe. Proses ini diawali dengan merajang jahe menjadi ukuran lebih 
kecil + 3 mm, untuk memudahkan pengeringan dan pengilingan. Pengeringan 
dilakukan secara tradisional dengan menjemur dibawah terik metahari. Setelah 
kering, jahe dioven untuk menyeragamkan pengeringan, meskipun sebelumnya 
telah dijemur diterik matahari. Jahe yang telah kering dihancurkan dengan 
menggunakan blender, sehingga didapat serbuk jahe. Serbuk jahe inilah yang 
selanjutnya diekstraksi untuk mendapatkan oleoresin. 

Ekstraksi oleoresin jahe. Ekstraksi dilakukan untuk memisahkan satu atau 
beberapa bahan dari suatu padatan atau cairan dengan bahan pelarut Bahan yang 
diekstraksi adalah etanol yang digunakan untuk merendam serbuk jahe. Ekstraksi 
akan memisahkan antara etanol dan bahan yang terlarut didalamnya, sehingga 
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didapatlah oleoresin. Oleoresin berbentuk kental, berwarna kuning kecoklatan 
pekat. Kandungan didalam oleoresin selain terdapat resin dan minyak atsiri, juga 
mengandung bahan lain seperti komponen bumbu, senyawa aromatik, zat warna, 
vitamin, dan komponen penting lain yang terdapat dalam rempah tersebut. 

 Proses ekstraksi diawali dengan merendam serbuk jahe dalam cairan 
etanol selama 24 jam sambil diaduk aduk. Campuran serbuk jahe dan etanol 
kemudian disaring, dipisahkan antara cairan dan ampas. Cairan tersebut  
merupakan campuran etanol dan oleoresin. Oleoresin dipisahkan dengan 
mengekstraksi campuran cairan tersebut. 

Pembuatan bahan campuran. Pengambilan zat bermanfaat dari kecubung 
secara tradisional. Kecubung adalah tanaman yang dikenal sejak dahulu memiliki 
khasiat menyembuhkan pegal linu, encok, dan keluhan sendi lainnya. Penggunaan 
secara sederhana adalah dengan mengosok-gosokkan daun atau minyaknya ke 
bagian yang sakit.  

Minyak kecubung didapatkan dengan merendam rimpang kecubung ke 
dalam minyak kelapa lalu dijemur selama 7 hari. Setelah waktu tersebut zat 
berkhasiat yang berada pada bahan (kecubung) akan larut dalam minyak, dan 
minyak kecubung dapat dipergunakan secara langsung, atau sebagai bahan 
campuran balsem. 

Pembuatan balsem. Pembuatan balsem dilakukan dengan cara tradisional, 
memanfaatkan peralatan yang ada di rumah tangga, sehingga memunkinkan untuk 
dapat diterapkan pada industri rumah tangga.  

Pembuatan balsem jahe ada dua bagian, yaitu pencampuran bahan dan 
pencetakan. Bahan yang disiapkan meliputi vaselin, parafin, ekstrak kecubung, 
dan ekstrak jahe. Kesemua bahan tersebut dicampur menjadi satu dengan ukuran 
tertentu, sehingga didapatkan aroma, rasa panas, dan tekstur yang sesuai. 
Pencampuran dilakukan diatas panci yang dipanaskan. Bahan yang telah  
tercampur kemudian dituang dalam cetakan/wadah kemasan dan dibiarkan 
memadat kembali.  

Pengemasan balsem jahe stik. Kemasan Balsem Jahe Stick menggunakan 
kemasan lipglose / lipstik yang dimodifikasi. Pada bagian luar ditempel stiker 
yang berisikan nama produk, bahan pembuatan, khasiat dan kegunaan, serta nama 
produsen. Ukuran kemasan ada dua macam, ukuran mini dan ukuran jumbo. 
Bentuk kemasan praktis dan menarik dengan label berwarna biru, serta mudah 
dibawa.  

Pemasaran. Pemasaran  dilakukan secara personal oleh anggota tim dan 
juga bekerjasama dengan toko-toko disekitar lokasi kegiatan. Pemasaran berhasil 
memasarkan 25 balsem.  

 
 
 
 
 
 
 
 

  Rajangan jahe     Jahe siap di oven 
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       Campuran serbuk jahe dan etanol           Ekstraksi jahe 
 
KESIMPULAN  

Hal penting yang dapat disimpulkan dari program ini antara lain : .  

▪▪▪   Usaha pembuatan balsem jahe memberikan peluang untuk membuka lapangan 
pekerjaan baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengoptimalkan 
pemberdayaan sumber daya manusia.  

▪▪▪   Penampilan baru balsem dalam bentuk stick menjadikan penggunaanya lebih 
praktis.  

▪▪▪   Balsem stick mempunyai peluang untuk dapat bersaing di pasaran.   

▪▪▪   Hasil interview langsung kepada konsumen mengatakan bahwa mereka 
menyukai bentuk balsem stick karena lebih praktis. Aroma jahe juga disukai 
karena segar khas jahe, dan tidak seperti bau balsem pada umumnya.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Perbandingan balsem gosok     Balsem Jahe Stick 
 
dan balsem stick 

 
 
 
 
 
 

Pemakaian balsem gosok           Pemakaian balsem stick 
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ABSTRAK 
Semua bagian dari tanaman pepaya mulai dari akar, batang daun, bunga, buah 
biji, dan getahnya dapat dimanfaatkan. Para petani di desa Sukoreno menanam 
pepaya hanya sebagai tanaman sampingan. Hasil panen pepaya juga belum 
dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, perlu adanya pengolahan pepaya 
menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis lebih. Tujuan program ini adalah 
menemukan cara pengolahan pepaya menjadi beberapa produk sekaligus yang 
bernilai jual lebih tinggi. Getah pepaya dapat diolah menjadi papain instan yang 
dapat digunakan sebagai bahan pengempuk daging atau beberapa keperluan 
industri. Buah pepaya dapat diolah menjadi kripik usus imitasi aneka rasa. 
Kelebihan kripik usus imitasi dibandingkan kripik usus asli adalah non kolesterol, 
mengandung fosfor, kalsium, dan berserat tinggi. Dengan semakin pesatnya 
persaingan industri perlu diciptakan dan dihasilkan produk baru yang dapat 
diterima oleh masyarakat umum serta dapat membuka lapangan kerja baru.  
Pengolahan getah pepaya menjadi pengempuk daging instan melalui beberapa 
tahap, meliputi persiapan, penyadapan, recovery getah, pengeringan,  pemurnian, 
penghalusan, dan pengemasan. Getah pepaya dapat diolah menjadi papain kasar 
dan papain murni yang berbeda aktifitas proteolitiknya. Sedangkan pengolahan 
pepaya menjadi kripik usus imitasi aneka rasa melalui beberapa tahap, yaitu 
tahap persiapan, pengolahan,  dan pengemasan. Tahap akhir dari kegiatan ini  
adalah  pemasaran produk.  Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah krecek 
pepaya, kripik usus imitasi aneka rasa, papain kasar,  dan papain murni. Produk 
kripik usus imitasi disambut baik karena memiliki beberapa kelebihan. Adapun 
produk papain dapat dipasarkan lebih luas tidak hanya sebagai pengempuk 
daging instan. Saat ini papain masih diimpor oleh produsen tanpa pengolahan 
pepaya sebagai produk. Dari kegiatan ini menjanjikan keuntungan besar karena 
dapat dihasilkan beberapa produk sekaligus. 

 
Kata kunci: kripik  usus, pepaya, papain, daging, instan. 

 
PENDAHULUAN 

Pepaya (Carica papaya L) adalah salah satu tanaman buah yang banyak 
terdapat di setiap daerah di Indonesia. Tanaman pepaya tumbuh sepanjang musim 
dengan perawatan yang relatif mudah, tahan terhadap serangan penyakit tanaman, 
dan usia produktif lama yaitu sekitar 4 tahun. Semua bagian dari tanaman pepaya 
mulai dari akar, batang, daun, bunga, buah, biji, dan getahnya dapat dimanfaatkan. 
Petani di pedesaan khususnya di Desa Sukoreno menanam pepaya hanya sebagai 
tanaman  sampingan. Hasil panen pepaya juga belum dimanfaatkan secara 
optimal. Hasil panen yang berlimpah dipasarkan dalam bentuk buah segar siap 
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konsumsi, tanpa ada penanganan pasca panen lebih lanjut. Hal itu membuat harga 
pepaya murah dan tidak menjanjikan keuntungan bagi masyarakat. 

Salah satu produk yang diminati konsumen saat ini adalah kripik aneka 
buah dan kripik usus yang memiliki rasa lezat khas. Dari segi pengolahan, kripik 
berbahan baku buah seperti kripik nangka, apel, salak, dan lain-lain kurang 
ekonomis. Proses pengeringan kripik buah tersebut diperlukan alat khusus yaitu 
rotary vaccum.  Harga alat tersebut relatif mahal sehingga usaha kecil kesulitan 
menjangkaunya dan harga kripik yang dihasilkan juga mahal. Adapun kripik usus 
dibalik kelezatannya tidak menjamin bahwa produk ini aman untuk dikonsumsi. 
Kandungan kolesterol yang tinggi dan komponen berbahaya pada usus diduga 
akan memicu munculnya berbagai penyakit diantaranya penyakit jantung. Oleh 
karena itu, pengolahan pepaya menjadi kripik usus imitasi menjadi salah satu 
alternatif untuk menggantikan kripik usus. Kripik ini lebih aman dikonsumsi 
karena berbahan baku buah berserat dan bergizi tinggi. Selain itu getah dari 
pepaya muda juga dapat diolah menjadi papain yang bisa dimanfatkan sebagai 
bahan pengempuk daging instan maupun dalam bentuk  serbuk papain yang 
banyak dibutuhkan oleh industri. Saat ini papain masih diimpor dari negara lain 
meski harganya cukup mahal, padahal Indonesia sangat berpotensi menjadi negara 
pengekspor papain. Hal ini membuktikan bahwa pengolahan papain belum begitu 
dikenal oleh masyarakat.   

Untuk itu pada kesempatan ini akan dicoba pengolahan pepaya muda 
menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis lebih yaitu dengan mengolahnya 
menjadi kripik usus imitasi dan mengambil getahnya menjadi bahan pengempuk 
daging instan. Pengolahan papain dalam program ini hanya terbatas pada 
pengolahan papain untuk pengempuk daging. Untuk itu perlu adaanya 
pengembangan program lebih lanjut, untuk menghasilkan produksi papain dalam 
jumlah besar sehingga sasarannya bukan hanya untuk pengempuk daging saja 
tetapi bisa juga dimanfaatkan dan dijual pada industri besar antara lain industri 
textil, minuman, kosmetik, obat dan lain-lain. Selain dapat mengatasi kekurangan 
papain dalam negeri kegiatan ini dapat membuka lapangan kerja baru dengan 
keuntungan besar terutama jika mencapai pasar internasional.  

 
METODE PENDEKATAN  
Pengolahan Papain 

Sebelum dijadikan papain -baik yang murni maupun yang kasar- getah 
pepaya hasil penyadapan perlu mengalami beberapa perlakuan seperti pada 
Gambar 1, yaitu (1) tahap persiapan, (2) tahap recovery limbah, (3) tahap 
pengeringan dan pemurnian, (4) tahap penghalusan (penepungan), dan (5) tahap 
pengemasan. 

Tahap persiapan dilakukan sebagai tahap awal pengambilan getah yaitu 
ketika pepaya muda masih berada di pohon digores 3-5 goresan dari pangkal ke 
ujung menggunakan alat penggores dari pisau stainless stel agar papain tidak 
rusak. Penggoresan bisa dilakukan selang waktu 3 hari sekali selama usia buah 
2,5-3 bulan, selanjutnya getah ditampung dalam baskom plastik kecil. Dalam satu 
bulan satu buah pepaya dapat disadap sekitar 4 kali. Adapun pepaya muda yang 
telah dipetik untuk bahan produksi kripik digores 3-5 goresan dari ujung ke 
pangkal. Getah hasil recovery tersebut dicampur dengan getah hasil penyadapan 
di pohon. Selanjutnya getah pepaya ditimbang dan ditambahkan antioksidan 
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1.Tahap Persiapan

NAHSO3

Alkohol 90%
Sentrifuge 

3. Pengeringan 

Refine Papain 

Pengeringan

Crude Papain 
 (papain kotor) 

4. Tahap Penghalusan

Cetah Pepaya  diPohon 2.Cetah Hasil Recovery Limbah 

PENGOLAHAN GETAH

3. Pengeringan 

Uji Coba 

NaHSO3 0,7% (b/b). Hal ini dilakukan karena papain mudah sekali mengalami 
kerusakan oleh oksidasi selama proses pembuatan dan penyimpanan. Penambahan 
Natrium bisulfit dapat mempertahankan mutu papain selama penyimpanan suhu 
kamar.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1. Diagram Pengolahan Getah Pepaya untuk Menjadi Pengempuk 

Daging 
 
Tahap recovery limbah dilakukan pada beberapa tahapan proses 

pengolahan pepaya menjadi krecek, yaitu pada saat sebelum pengupasan dan 
setelah pencucian.  Tahap ini dilakukan dengan penguapan air limbah produksi 
terlebih dahulu dengan api kecil agar air tidak sampai mendidih yang 
menyebabkan kerusakan pada enzim. Penguapan dilakukan pada api kecil, dan 
suhu dikontrol dengan menggunakan termometer suhu dibawah 50 oC. Hasil yang 
diperoleh adalah air limbah yang lebih pekat, untuk diubah menjadi papain kasar 
dengan cara pengeringan lebih lanjut atau langsung dimurnikan dengan 
penambahan alkohol. 

Tahap pengeringan dan pemurnian setelah proses penyadapan dan 
recovery getah. Pemurnian dilakukan dengan penambahan alkohol selanjutnya 
diaduk dan diendapkan dengan menggunakan sentrifuge. Selanjutnya hasil 
endapan dikeringkan dalam microwave/oven dengan suhu 50 oC. Wahyudi (1995) 
mengungkapkan bahwa pada proses pengolahan getah dapat dilakukan dengan 
cara membagi getah yang sudah ditampung menjadi menjadi dua bagian. Bagian 
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pertama langsung dikeringkan dalam oven pada suhu 55 oC menghasilkan papain 
kasar. Adapun bagian kedua dimurnikan kemudian dimurnikan setelah pengaturan 
pH yaitu dengan alkohol 90% 3x volume getah basah, diaduk dengan sentrifuge 
selama 15 menit kemudian endapan disaring dan dikeringkan. Astawan (1988) 
menemukan bahwa pengeringan papain untuk menghasilkan papain yang bermutu 
tinggi dilakukan dengan teknik pengeringan dengan vaccum drying yang 
dikombinasikan dengan penambahan garam (NaCl). Suhu yang digunakan dalam 
pengeringan adalah 50-60 oC selama 8 jam dengan ketebalan lapisan 0,5 cm. 
Dengan teknik pengeringan vaccum driying yang dikombinasikan dengan 
penambahan garam (NaCl) dapat memperpanjang masa simpanan tanpa 
kehilangan sedikitpun aktifitasnya selama 20 tahun. 

Tahap penghalusan (penepungan) adalah proses penyeragaman ukuran 
serbuk papain kasar dan papain murni yang sudah kering. Penghalusan dilakukan 
dengan menggunakan alat mortar atau blender selanjutnya diayak menghasilkan 
butiran papain yang lebih halus.  

Tahap pengemasan dilakukan setelah proses penghalusan dan 
penimbangan. Pengemasan dilakuan dengan menggunakan pengemas sesuai, yaitu 
menggunakan bahan alumunium foil yang hampa udara kemudian dibungkus 
dengan plastik agar menghambat oksidasi oleh udara yang menurunkan kualitas 
papain. 
Pengolahan Pepaya Menjadi Kripik Usus Imitasi Aneka Rasa 

Kripik usus imitasi dibuat melalui beberapa tahapan seperti Gambar 2, yaitu 
(1) tahap persiapan, (2) tahap pengolahan, dan (3) tahap pengemasan. Tahap 
persiapan adalah proses pembuatan krecek pepaya. Tahap pengolahan adalah 
proses pembuatan kripik usus imitasi aneka rasa. Adapun tahap pengemasan 
adalah proses penimbangan dan pengemasan sebelum produk dipasarkan. 

Pada tahap persiapan pepaya yang telah dikupas dan dicuci bersih dipotong  
memanjang dengan alat pemotong khusus agar memiliki ukuran yang seragam. 
Setelah dipotong, dicuci dalam air dingin selama 3 menit agar aktivitas enzim 
terlarut tidak rusak, selanjutnya air limbahnya ditampung bersama air cucian 
sebelumnya untuk pengisolasian lebih lanjut. Selanjutnya direbus dalam air 
mendididih selama 1 menit dan ditiriskan. Kemudian dijemur hingga kering, 
sekitar 4-5 hari. Alas yang dipakai adalah nonlogam misalnya alas berbahan 
plastik atau kain. Hasil yang diperoleh pada tahap ini adalah bahan kripik 
setengah jadi (krecek) dengan bentuk lebih keriting dan bisa disimpan lebih lama 
untuk produksi jangka panjang. 

Tahap pengolahan dilakukan dengan cara perendaman krecek pepaya di 
rendam dengan air selama kurang lebih 10 menit kemudian ditiriskan. Kemudian 
krecek pepaya yang sudah direndam dimasukkan kedalam kocokan telur 
dilanjutkan pengadukan dalam tepung berbumbu kemudian digoreng hingga 
kering. Hasil yang diperoleh adalah kripik  dengan bentuk keriting dan 
memanjang menyerupai kripik usus yang banyak beredar di pasaran, sehingga 
disebut ‘kripik usus imitasi’. Setelah dingin ditaburi serbuk aneka rasa 
menggunakan ayakan dan diaduk rata. Hasil yang diperoleh adalah  kripik usus 
imitasi aneka rasa antara lain rasa balado, sate, ayam bawang, barbeque, dan lain–
lain sesuai selera.  
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Gambar 2 Diagram Pengolahan Pepaya Muda untuk Menjadi Kripik Usus 

Imitasi Aneka Rasa 
 

Pengemasan adalah tahapan akhir pembuatan kripik usus imitasi. Kemasan 
kripik usus imitasi dibuat unik dalam berbagai rasa, dan warna kemasan. 
Pencantuman kelebihan kripik usus imitasi didalam kemasan dilakukan untuk 
menarik minat para konsumen. Kelebihan kripik usus imitasi berbahan baku 
pepaya muda adalah kandungan gizi yang cukup antara lain kalsium, fosfor, serat, 
non kolesterol, protein, lemak, dan karbohidrat berasal dari pepaya dan bahan 
baku. Adapun Vitamin A diduga rusak pada saat pengolahan. Kemasan kripik 
usus dibuat bervariasi disesuaikan daya beli dan tujuan konsumen.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pengolahan Getah Menjadi Pengempuk Daging 

Penyadapan getah saat pepaya di pohon pepaya milik penduduk dimulai 
tanggal 13 Maret 2006. Sedangkan penyadapan getah pepaya di perkebunan milik 
Bapak Suryanto di Desa Sukoreno dilakukan mulai tanggal 2 April 2006. 
Pengolahan getah menjadi papin murni maupun yang kasar melalui beberapa 
tahap seperti Gambar 3, yaitu (1) tahap persiapan, (2) tahap recovery limbah, (3) 
tahap pengeringan dan pemurnian, (4) tahap penghalusan (penepungan), dan (5) 
tahap pengemasan. 

 
 
 

PENGOLAHAN PEPAYA MUDA

Buah Pepaya 
(telah disadap) 

1.Tahap Persiapan: 
    Pengupasan 
    Pemotongan 
    Pencucian 
    Perebusan 
    Pengeringan 

Recovery 

Krecek 
2.Tahap Pengolahan: 
Perendaman 
Penepungan 
Penggorengan 

Kripik Usus Imitasi

Bumbu Aneka      
Rasa 

 

Kripik Usus Imitasi Aneka Rasa
 

 

3. Tahap Pengemasan  

Pemasaran
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2. Tahap Recovery 
     Limbah 

3. Tahap Pengeringan 
    dan Pemurnian 

4. Penghalusan 

5. Pengemasan 

Pengempuk 
Daging Instani

1. Tahap Persiapan 
Penyadapan  4x 

1.Tahap Persiapan 
(dijadikan krecek) 

2. Tahap Pengolahan 
 (dijadikan kripik usus imitasi)

.Penyadapan 

Recovery 
Getah 

Buah Pepaya Di Pohon 

Uji Coba 

Uji Coba 

Kripik usus 
imitasi 

3. Tahap Pengemasan 

Pemasaran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gambar 3. Diagram Pengolahan Getah Pepaya untuk Menjadi Pengempuk 

Daging dan Pengolahan Pepaya Muda untuk Menjadi Kripik 
Usus Imitasi Aneka Rasa 

 
Getah pepaya hasil penyadapan segera ditimbang kemudian diberi 

NaHSO3  0,7 % (b/b). Getah dapat dikeringkan dengan sinar matahari selama 2-3 
hari atau menggunakan microwave. Pengeringan  dengan bantuan sinar matahari 
beresiko jika cuaca tidak cerah. Solusi pengawetan getah basah yang tidak segera 
diolah adalah dengan menyimpan dalam lemari es pada suhu sejuk. penyimpanan 
ini akan menjaga kondisi getah lebih baik daripada dibiarkan pada udara terbuka. 

Pengolahan papain untuk dijadikan papain kasar dan papain murni 
dilakukan di laboratorium Biologi FMIPA UM. Setelah dikeringkan di dalam 
microwave papain kasar dan papain murni dihaluskan dengan mortar atau blender 
selanjutnya diayak menghasilkan butiran papain yang lebih halus dan seragam. 
Sebelum dikemas dan dipasarkan diadakan ujicoba aktifitas papain terhadap 
daging untuk menentukan perbandingan yang sesuai antara jumlah daging dan 
papain yang ditambahkan. 
 Recovery getah papaya dilakukan pada proses pengolahan pepaya menjadi 
kripik usus imitasi, yaitu pada proses pengupasan, pemotongan, dan pencucian. 
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Recovery getah dilakukan sebelum pepaya dikupas untuk dijadikan bahan krecek 
kripik. Pepaya terlebih dahulu untuk diambil getahnya dan ditampung dalam satu 
wadah. Pepaya digores dengan posisi tegak. Getah hasil recovery dicampur 
dengan getah hasil penyadapan di pohon. Adapun recovery  pada proses 
pencucian adalah dengan cara mencuci  pepaya yang telah dipotong dengan alat 
pemotong. Lalu pepaya yang telah  dipotong dicuci dalam air dingin untuk 
melarutkan enzim papain. Air pencucian yang mengandung papain selanjutnya di 
tampung untuk dimurnikan lebih lanjut. Prosedur recovery dari limbah pembuatan 
kripik pepaya yaitu limbah cucian pepaya dipanaskan pada suhu dibawah suhu 
50oC yang diukur dengan menggunakan termometer.  
 Tahapan recovery limbah selanjutnya adalah pengendapan limbah untuk 
diambil papain dilakukan dengan menggunakan sentrifuge. Hasil yang diperoleh 
dari proses recovery ini sangat sedikit. Oleh karena itu, recovery getah dari limbah 
pengolahan pepaya menjadi kripik tidak dilaksanakan lagi. Saat tahap recovery 
kesulitan yang dialami adalah volume air untuk mengambil getah cukup besar dan 
menyulitkan recovery. Jalan keluar yang dilakukan adalah dengan mengurangi 
volume air pencucian pepaya sehingga recovery getah dapat lebih mudah 
dilakukan. Namun, meskipun telah dikurangi volume airnya recovery getah tidak 
efektif dilakukan karena hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan lamanya 
proses dan biaya yang dikeluarkan untuk recovery. Selain itu besar kemungkinan 
aktifitas enzim papain dalam mengempukkan daging menurun akibat pemanasan 
yang dilakukan saat proses penguapan air limbah. Sehingga untuk jangka panjang 
proses recoveri dari limbah cair hasil pencucian tidak menguntungkan karena 
dibutuhkan biaya ekstra untuk hahan bakar pada proses pemekatan limbah. 

Pengempukan daging dengan menggunakan papain  dilakukan pada saat 
hewan sebelum atau sesudah disembelih. Pengempukan daging sebelum hewan 
disembelih dilakukan  dengan cara pengolahan papain kasar dengan menambah 
gliserin dan aquades dengan perbandingan tertentu selanjutnya disuntikkan 
beberapa saat sebelum hewan disembelih.  

Adapun pengempukan setelah hewan disembelih dilakukan dengan cara 
menaburkan bubuk enzim pada daging mentah. Untuk mendapatkan penyebaran 
enzim yang lebih merata dilakukan beberapa usaha diantarannya dengan 
menusuk-nusuk daging dengan garpu sebelum diberi papain. Suhartimi (2000) 
menemukan bahwa enzim papain akan bekerja maksimal pada suhu 45 oC. Kadar 
protein terlarut pada suhu 45oC  mencapai 14,48%. Oleh karena itu, daging yang 
diberi taburan bubuk papain tidak boleh direbus dalam air dengan suhu melebihi 
50 oC. Apabila suhu perebusan melebihi 50 oC maka papain akan rusak atau tidak 
berfungsi. Agar papain tidak teroksidasi maka papain harus disimpan pada tempat 
khusus yang kedap udara. Papain yang dipasarkan dikemas didalam alumunium 
foil dan dikemas dalam plastik.  

Untuk mengetahui tentang kualitas dan bagaimana daya pengempukan 
papain terhadap daging masih perlu dilakukan uji coba yang lebih mendalam di 
laboratorium. Hal ini disebabkan karena daya pengempukan papain terhadap 
daging dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, salah satunya adalah jenis dan 
mutu daging yang akan diolah. Faktor keempukan daging itu sendiri dipengaruhi 
oleh komposisi dari daging, yaitu berupa tenunan pengikat, serabut daging, dan 
sel-sel lemak yang ada diantara serabut daging serta rigor morti daging yang 
terjadi setelah ternak dipotong. 
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 Lahan yang masih cukup luas dan kondisi unsur hara yang baik bagi 
pertumbuhan tanaman pepaya memungkinkan pendirian industri kecil didesa 
Sukoreno yang mengolah getah pepaya menjadi papain. Pengolahan papain lebih 
luas lagi perlu dikembangkan dan disosialisasikan  di Indonesia. Komoditas 
pertanian pada umumnya memproduksi hasil utama dan hasil ikutan seperti 
pepaya memiliki potensi yang cukup besar untuk pemasukan kas negara dan 
perluasan lapangan kerja. Dengan luas darata 1.919.317 ha, Indonesia mempunyai 
peluang untuk membangun perkebunan pepaya untuk produksi papain. 

Produksi papain tidak hanya diperuntukkan untuk pengempukan daging 
saja, namun bisa untuk manfaat yang lebih luas. Pengolahan getah papain bisa 
ditingkatkan dalam skala produksi. Hasil getah yang telah diolah menjadi papain 
murni maupun kasar bisa dijual ke pabrik-pabrik, resto-resto yang sekarang marak 
di masyarakat perkotaan bahkan diekspor. Papain yang didapat dari penyadapan 
buah pepaya menjadi secara ekonomis lebih murah dari buah nenas dan pohon 
fiscus yang jarang terdapat di Indonesia. Selain itu dengan adanya pengolahan 
getah pepaya menjadi papain, tanaman pepaya mempunyai nilai jual yang lebih 
tinggi. Beberapa manfaat papain adalah sebagai berikut, sebagai pengempuk 
daging, pembuat konsentrat protein, penghidrolisis protein, pelembut kulit, anti 
dingin, bahan obat dan kosmetik, bahan pencuci sutra pencuci lensa, pelarut 
gelatin, perenyah kue, penjernih minuman, dan penggumpalan susu untuk 
pembuatan keju. 

 
Pengolahan Pepaya Menjadi Kripik Usus Aneka Rasa 

  Pembelian pepaya muda dari penduduk untuk dijadikan kripik dengan 
harga per kilo Rp 500,00. Pepaya muda yang telah dibeli dari penduduk 100 kg. 
Recovery getah dari pepaya yang akan dijadikan kripik juga tidak efektif. Pepaya 
saat proses ini sudah dipetik jadi getah yang dikeluarkan sangat sedikit. Selain itu 
saat proses recovery getah bercampur baur dengan kotoran yang melekat pada 
kulit pepaya yang kotor akibat pemetikan.  

  Pengolahan pepaya menjadi kripik melalui beberapa tahapan seperti 
Gambar 3 di atas, yaitu (1) tahap persiapan, (2) tahap pengolahan, dan (3) tahap 
pengemasan. Sebelum dijadikan kripik pepaya muda terlebih dahulu harus diolah 
menjadi krecek. Pembuatan krecek pepaya dilakukan sampai awal Mei 2006. 
Pembuatan krecek pepaya dilakukan dengan cara (1) mengupas pepaya muda 
yang telah diambil getahnya, (2) membagi sebuah pepaya menjadi empat bagian 
dari ujung ke pangkal, (3) memotong tipis menggunakan alat pemotong khusus 
(pasrahan) dengan posisi membujur sehingga akan dihasilkan hasil potongan yang 
panjangnya sekitar 10-12cm dan lebar 1,5-2cm, (4) pencucian, (5) perebusan, dan 
(6) pengeringan. Hasil potongan seperti di atas akan membuat bentuk kripik 
pepaya menjadi seperti usus setelah menjadi krecek. Krecek pepaya basah 
dikeringkan dengan sinar matahari kurang lebih selama 3-4 hari jika cuaca cerah. 
Jika cuaca kurang mendukung pengeringan kurang lebih 7 hari dengan hasil 
krecek berwarna kecoklatan dengan aroma agak menyengat. Pada pengeringan 
cenderung terjadi pembusukan dan ditumbuhi jamur. Oleh karena itu, sebelum 
proses pengeringan direndam dalam air garam selama 5 menit sebagai 
penghambat pertumbuhan jamur. Perendaman kedalam air garam ini akan 
menghasilkan krecek yang tetap putih atau tidak mudah ditumbuhi jamur 
meskipun tidak segera kering. Krecek yang dihasilkan memiliki rasa lebih asin 
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PENGUJIAN PRODUK

Kripik Ususu Imitasi Aneka Rasa 
(BBQ, ayam bawang, jagung bakar)

Papain 

Penyebaran Angket

Sepakat memberi nama kripik usus imitasi 
Menyukai produk  
Layak dipasarkan 
Aman 
Rasa yang paling disukai 

Tepung 
NaCl 

Daging 

Empuk 

Ujin Coba 1  
(Tepung 
Terigu)

Uji Coba 2
(Tepung 
Terigu+ 
Beras) 

Uji Coba 3  
(Tepung 
Terigu+ 

Beras+Kanji) 

sehingga sebelum diproses menjadi kripik usus imitasi proses perendaman dan 
pencucian harus dilakukan. 
 Uji coba pembuatan krecek pada tanggal 4 Maret 2006 di rumah Rintik 
Sunariati desa Sukoreno. Uji coba itu dilakukan pada pepaya dengan berat kotor 5 
kg  setelah dikupas menjadi 4,5 kg seperti pada Gambar 4. Setelah pepaya diolah 
dan dikeringkan menjadi 2,5 ons. Untuk memperoleh hasil kripik yang layak 
dijual dan renyah diperlukan berulangkali percobaan dengan menggunakan bahan 
dan merubah ukuran dari bahan-bahan yang digunakan. Uji coba pembuatan 
kripik dilakukan beberapa kali, uji coba 1 dengan percobaan dengan tepung terigu. 
Kripik pepaya yang dihasilkan seperti usus tetapi kurang renyah. Uji coba II 
dilakukan dengan menggunakan tepung terigu, tepung beras, dan tepung bumbu. 
Hasil kripik cukup renyah dengan mengunakan perpaduan tepung terigu dan 
tepung beras dengan perbandingan 2:1. Kripik usus yang dihasilkan berbentuk 
seperti usus dan renyah, tetapi tidak bisa tahan lama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4 Uji Coba Produk Pengempuk Daging dan Kripik Usus Imitasi 

Aneka Rasa 
 

Setelah melalui berulang kali pembuatan kripik untuk menghasilkan kripik 
pepaya atau kripik usus imitasi yang lebih renyah dilakukan penambahan pada 
komposisi bahan dan penentuan waktu perendaman. Pada uji coba ke 3 bahan-
bahan yang digunakan adalah campuran tepung terigu dan tepung beras dengan 
perbandingan 1:1 dan ditambah tepung kanji. Penambahan tepung kanji 
menjadikan kripik bisa lebih renyah dalam waktu lebih lama. Bahan-bahan yang 
digunakan dalam pembuatan kripik usus imitasi adalah krecek (pepaya muda yang 
telah dikeringkan), tepung terigu, tepung beras, tepung kanji, telur, bumbu aneka 



 PKMK-2-13-10

rasa, garam, dan minyak kelapa. Krecek seberat 200gram jika diolah 
menghasilkan kripik seberat sekitar 1 kg. Penambahan berat itu disebabkan oleh 
telur, tepung beras, tepung terigu, tepung kanji, dan minyak yang bercampur 
dengan krecek. 

Sebelum dijadikan kripik, krecek direndam dalam air dingin sampai cukup 
mengembang. Apabila perendaman kurang lama akan menghasilkan kripik yang 
agak liat atau tidak renyah. Demikian pula apabila perendaman terlalu lama, akan 
dihasilkan kripik usus imitasi yang tidak renyah dan keras. Hal ini disebabkan 
karena krecek terlalu banyak menyerap air saat perendaman. Akibatnya saat 
dicampur dengan tepung, banyak tepung yang menempel pada krecek. Apabila 
krecek digoreng akan menghasilkan kripik yang tebal dan keras. 

Untuk memperluas pemasaran dan memperpanjang daya simpan kripik 
maka dilakukan desain kemasan. Kemasan produk dari kripik masih kurang 
menarik. Hal ini karena biaya produksi kemasan seperti produk pabrik sangat 
mahal untuk skala industri kecil. Jalan keluar yang ditempuh adalah dengan 
penyablonan plastik yang berukuran tebal sehingga daya simpan lebih lama.  

Persiapan desain dan penyablonan kemasan untuk kripik pepaya dilakukan 
pada tanggal 29 April 2006. Pengemasan kripik usus imitasi diberi label kemasan 
’Papaya Crackers’. Kemasan kripik usus imitasi tahap awal terdiri dari tiga warna 
disesuaikan dengan rasa. Rasa jagung bakar kemasan berwarna kuning, rasa 
barbeque kemasan berwarna orange, rasa ayam bawang warna kemasan merah. 
Pengemasan produk untuk dipasarkan pada tanggal 10 Mei 2006.  Pemasaran 
produk kripik pepaya dilakukan tanggal 10 Mei di tempat kos-kosan dan di toko-
toko di Malang. Pemasaran dilakukan di desa Sukoreno dan di Malang. 
Pemasaran yang dilakukan di desa Sukoreno dimulai tanggal 21 Mei 2006.  
Sesuai hasil pengamatan penjualan kripik dan daya beli konsumen di Malang dan 
Blitar. Produk kripik pepaya di Malang dijual dengan harga eceran di toko Rp 
950,- tiap bungkus dengan bobot 400gram/bungkus. Kripik ini dijual lagi oleh 
penjual dengan harga Rp1000,-/bungkus. Kripik pepaya yang dipasarkan di toko-
toko di Sukoreno diecerkan dengan harga Rp 450,-/bungkus beratnya 200 
gram/bungkus. Kripik dijual oleh pemilik toko dengan harga Rp 500,-/bungkus.  
 Untuk rencana pemasaran jangka panjang akan dibuat kemasan yang lebih 
menarik dengan berbagai rasa antara lain rasa sate, rasa keju, rasa balado, rasa 
ayam bawang, rasa barbeque, dan lain-lain. Selain itu produksi papain sebagai 
hasil samping produk kripik usus imitasi akan dipasarkan secara luas untuk 
memenuhi kebutuhan dalam dan luar negeri. Berikut ini akan dipaparkan analisis 
industri kecil kripik pepaya dan industri papain skala kecil. 
 
Analisis Industri Kecil Kripik Pepaya  
Perhitungan produksi untuk 25 hari kerja tiap bulan 
Biaya pembuatan kripik pepaya (satu hari) 
a. Pepaya mentah 140 kg @Rp500,00   Rp   70.000,00 
b. Tepung beras 14 kg @ Rp6000,00   Rp   84.000,00 
c. Tepung terigu 14 kg @Rp3500,00   Rp   49.000,00 
d. Tepung kanji 7 kg @ Rp3200,00   Rp   22.400,00 
e. Telur   3 kg @ Rp 7000,00   Rp   21.000,00 
f. Minyak goreng 14 liter @Rp4500,00   Rp   63.000,00 
g. Minyak gas  21 liter @ Rp 2600,00   Rp   54.600,00 
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h. Bumbu dan garam      Rp   30.000,00 
i. 3 orang pekerja @Rp 25.000,00   Rp   75.000,00 
j. Biaya penyusutan alat      Rp   10.000,00 
k. Biaya pemasaran      Rp   10.000,00 
l. Plastik dan logo      Rp 100.000,00 + 
        Rp 589.000,00 
Penjualan Kripik 1kg                     = Rp 30.000,00 
35 Kg x Rp 30.000,00                   = Rp 1.050.000,00 
Keuntungan perhari =Rp. 1.050.000,00 – Rp 589.000,00 =Rp        461.000,00 
Keuntungan per bulan= 25 x Rp. 461.000,00  =Rp  11. 525.000,00  
 
Analisa Industri Papain Skala Kecil 
Industri skala kecil  
         Pohon pepaya 320 buah menghasilkan 19. 200 buah per tahun dengan  
         getah 320 g/ hari = 64 g getah kering (60 US$ / kg) 
         Laba bersih Rp 4. 884.600,- / tahun (kurs 1US$= Rp 7000,-) 
         lama pengembalian modal 8 bln 
Industri skala besar  
          9. 200 pohon menghasilkan90 kg getah/hari 
         laba bersih Rp. 1. 389.016.300/tahun 
         Lama pengembalian modal 13 bulan 

Luas  panen pepaya dengan lahan seluas 34.890 ha 
       keuntungan pengolahan pepaya menjadi papain Rp. 681 136 535 200/th 
       keuntungan pemasaran buah segar                      Rp 180 003 600 000/th - 
       selisih                                                                   Rp 501 136 175 200/th 
 

Perlu dilakukan sosialisasi lebih lanjut terhadap hasil  Program Kreatifitas 
Mahasiswa ini dan berbagai informasi lebih lanjut tentang peluang pemasaran 
untuk produksi papain di dalam negeri dan di luar negeri. 
 
KESIMPULAN 

Pohon pepaya yang selama ini tidak mampu memberi nilai lebih bagi 
masyarakat ternyata sangat menjanjikan keuntungan besar jika diolah secara 
optimal. Pemanfaatan tidak terpacu hanya pada getahnya saja, tetapi bisa 
dilakukan pengolahan menjadi beberapa produk sekaligus. Indonesia dengan 
lahan yang masih cukup luas dan kondisi unsur hara yang baik bagi pertumbuhan 
tanaman pepaya memungkinkan pendirian industri kecil didesa Sukoreno maupun 
desa-desa lain di Indonesia. Perawatan pohon pepaya relatif lebih mudah dan 
masa produktif cukup lama dengan hasil buah yang tidak mengenal musim. 
Pemanfaatan tanaman pepaya menjadi bahan pengempuk daging instan dan kripik 
usus imitasi atau menjadi produk-produk lain akan meningkatkan nilai ekonomis 
pepaya muda dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Selain itu 
pengolahan getah pepaya menjadi papain kasar maupun papain murni memiliki 
pasar luas di seluruh dunia untuk keperluan industri tidak terbatas sebagai 
pengempuk daging instan saja. 
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ABSTRAK 
Keberadaan limbah serbuk kayu di Yogyakarta bukan hal yang baru. Munculnya 
industri furniture dan kerajinan menjadi awal melimpahnya bahan ini. Dari 38 
industri pengolahan kayu menghasilkan sedikitnya 7 ton serbuk kayu setiap 
harinya. Jumlah yang besar ini menjadi perhatian tersendiri masyarakat 
Yogyakarta dalam penanganannya. Sumber pengganti bahan bakar minyak 
banyak memanfaatkannya serbuk kayu yang digunakan industri kecil pembuatan 
makanan, selain itu digunakan sebagai bahan tambahan industri perusaan obat 
nyamuk bahkan pendistribusian serbuk kayu ini sampai di kawasan luar kota 
Yogyakarta. Limbah serbuk kayu ini merupakan sumber daya daerah Yogyakarta 
oleh karena itu selayaknya jika masyarakat Yogyakarta sendiri yang berhak 
menikmatinya. Melalui Program Kreatifitas Mahasiswa Kewirausahaan memberi 
solusi bagi pemanfaatan limbah serbuk kayu agar memiliki nilai yang lebih tinggi 
dari sekedar menjadi bahan bakar. Pemanfaatan limbah serbuk kayu sebagai 
produk kerajinan dan asesoris interior memberi peluang baru pada dunia 
kerajinan dengan pemanfaatan mateial ini. Melalui sentuhan tangan kreatif 
limbah serbuk kayu diproses dengan teknik cor dan press membentuk 
cinderamata yang mencitrakan Yogyakarta. Teknik ini memiliki kelebihan mampu 
memproduksi dalam jumlah yang besar sehingga memiliki nilai produksi yang 
rendah tetapi memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Melalui pemanfaatan limbah 
serbuk kayu ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteran masyarakat 
Yogyakarta dalam pemberdayaan potensi yang ada disekitarnya.  
 
Kata kunci: serbuk kayu, limbah, cor, press 
 

PENDAHULUAN 
Yogyakarta merupakan kota istimewa. Yogyakarta sebagai kota pelajar, 

pariwisata, budaya, seni dan bisnis sehingga menjadi pusat perhatian masyarakat 
Indonesia bahkan dunia. Kondisi ini yang mengangkat nama Yogyakarta di 
wilayah domestik maupun internasional. Maka tidak mengherankan jika 
Yogyakarta menjadi serbuan orang-orang dengan berbagai kepentingan dan 
harapan.  

Pariwisata Yogyakarta salah satu dayatarik yang terus menggeliat 
menawarkan panorama alam, budaya bahkan intelektualitas. Siapapun yang 
pernah menapaki keelokan alam dan bercengkrama dengan keramahan 
masyarakatnya menadi momen tersendiri yang tidak pernah terlupakan. Suatu 
kebanggaan jika pernah melihat sendiri kota Yogyakarta. Sebagai bukti kepada 
saudara, kerabat, teman perlu dibawakan buah tangan yang dapat menunjukkan 
kebersamaannya bersama Yogyakarta. Suatu tantangan bagi masyarakat 
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Yogyakarta untuk dapat menampilkan kekhasan citra melalui cinderamata yang 
akan dibawa setiap pelancong dari Indonesia maupun mancanegara. Kekhasan 
cinderamata Yogyakarta begitu berharga yang akan menyimpan kenangan abadi. 

 Pariwisata merupakan motivasi terbesar para pelancong datang ke 
Yogyakarta. Berkembangnya aset wisata Yogyakarta berimbas pada sektor 
perekonomian masyarakat. Seiring dengan itu makin banyak berdiri rumah 
makan, penginapan, showroom kerajinan, travel, dll. Pertumbuhanya menjadi 
mata pencaharian masyarakat. Selain pariwisata, sektor industri juga banyak 
berkembang di Yogyakarta. Para pendatang dari luar negeri selain kedatangannya 
untuk kepentingan ekonomi juga memanfaatkan Yogyakarta sebagai tujuan 
wisata. Hal demikian juga berlaku sebaliknya, kedatangan para pelancong yang 
hanya ingin berwisata setelah mengetahui prospek bisnis yang bagus tidak jarang 
malah menjadi pelaku bisnis. Bukan hal yang aneh jika pelbagi perusahaan terus 
bermunculan. Salah satu yang sangat pesat pertumbuhannya adalah dibidang 
industri permebelan/furniture. Mebel sebagi salah satu komoditi ekspor sangat 
diminati para buyer luar negeri. Situasi yang aman dan stabil serta tenaga kerja 
dan bahan yang relatif murah membuat nyaman para pebisnis untuk berinvestasi 
atau menjalin hubungan kerja.  

Situasi yang semakin kompleks dengan perkembangan pariwisata berimbas 
pada perkembangan industri kerajinan. Showroom pusat cinderamata terus 
berjejal di sepanjang jalan yang membuktikan keberadaannya terus meningkat. 
Jalan parangtritis, jalan bantul, jalan prawirotaman, jalan imogiri merupakan 
pusat-pusat showroom kerajinan. Sektor ini berusaha meningkatkan kualitas diri 
melalui eksplorasi bahan maupun bentuk serta tetap menjunjung kompetisi yang 
sehat.      

Perkembangan industri mebel dapat diketahui melalui data statistik Daerah 
Istimewa Yogyakarta tahun 2004 dinyatakan terdapat 324 buah perusahaan mebel 
dan 38 buah perusahan penggergajian kayu. Dari 38 perusahaan yang ada di 
Yogyakarta dapat diketahui bahwa rata-rata setiap perusahaan dapat menghasilkan 
sekitar 2 kwintal limbah serbuk kayu dalam sehari. Jika dijumlahkan  maka 
terdapat sekitar 7 ton  dalam sehari. Jumlah ini merupakan jumlah yang tidak 
sedikit. 

 Jumlah limbah serbuk kayu yang melimpah perlu mendapatkan perhatian. 
Adanya eksplorasi untuk terus mendukung usaha peningkatan kerajinan di 
Yogyakarta menimbulkan alternatif untuk memanfaatkan sebagai bahan dasar 
pengembangan pembuatan produk kerajinan dan asesoris interior. Dengan 
termanfaatkannya bahan limbah serbuk kayu diharapkan memberikan nilai 
tambah baik bagi bahan sisa tersebut, orang yang mengembangkannya ataupun 
masyarakat Yogyakarta pada umumnya. Terbukanya peluang adanya alternatif 
material baru bagi pembuatan souvenir tentu akan menambah lapangan pekerjaan 
bagi masyarakat dan mengurangi jumlah penganguran yang ada. 

 Serbuk kayu umumnya digunakan untuk bahan bakar memasak. Serbuk 
kayu secara rutin dibeli oleh pengelola warung makan sehingga secara nyata telah 
termanfaatkan keberadaannya dengan baik. Diakui bahwa pengunaan serbuk kayu 
ini telah mendatangkan pemasukan. Serbuk kayu dibeli dari perusahaan sebesar 
Rp.3000 untuk setiap karungnya, sedangkan para pekerja tersebut menjualnya 
pada pemesan sebesar Rp.8000,- hal ini terkait dengan biaya tenaga yang 
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dikeluarkan untuk mengumpulkan dan mengemasi dalam karung serta ongkos 
transportasi untuk pengangkutannya.      

 Program kreatifitas mahasiswa melalui pemanfaatan limbah serbuk kayu 
merupakan tantangan bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu dan 
ketrampilannya dalam upaya pengabdian kepada masyarakat sesuai Tridharma 
perguruan tinggi. Bagi masyarakat pengrajin program ini menjadi alternatif baru 
untuk mengembangkan usaha kerajinan yang telah ada sebelumnya. Serbuk kayu 
yang sebelumnya bahan kurang berguna menjadi bernilai, akhirnya memberikan 
citra terhadap kreatifitas masyarakat Yogyakarta. Yogyakarta akan mendapatkan 
julukan baru sebagai“kota orang kreatif” dan nama Yogyakarta akan terus dikenal 
dan dikenang banyak orang.  

Pemanfaatan serbuk kayu sebagai produk kerajinan dan asesoris interior  
melalui program PKM kewirausahaan memberikan manfaat baik bagi tim PKMK 
maupun pengrajin yang dilatih. Pelatihan yang dilakukan selama tiga bulan 
memiliki nilai positif yang bisa terus dikembangkan. Adapun manfaat yang dapat 
dirasakan adalah sebagai berikut : 
a Mahasiswa 

1. Mahasiswa dapat menambah pengalaman bersosialisasi dengan 
masyarakat secara langsung. 

2. Mahasiswa dapat mengapikasikan ilmu kekriyaan langsung kepada 
masyarakat. 

3. Mahasiswa mendapatkan kesempatan belajar manajemen kegiatan 
secara langsung, baik perencanaan, pelaksanaan teknis maupun 
controling (pengawasan). 

4. Dapat mengamalkan Tridarma perguruan tinggi. 
b Pengrajin 

1. Pengrajin mendapatkan pelatihan gratis yang diberikan langsung pada 
karyawan. 

2. Peluang baru pengembangan produk kerajinan yang berasal dari 
limbah serbuk kayu. 

3. Ketrampilan para karyawan meningkat menjadikan lebih produktif. 
4. Peluang pasar yang terbuka lebar karena belum ada pengrajin yang 

mengembangkan usaha pembuatan produk kerajinan dari serbuk kayu. 
 

METODE PENELITIAN 
 Metode eksperimental merupakan metode untuk menemukan formula 

yang paling tepat untuk mencapai mutu produk yang maksimal. Kegiatan ini 
memerlukan akurasi pencatatan setiap hasil yang dicapai. Dalam kegiatan 
program kreatifitas mahasiswa Kewirausaan ini metode ini dilaksanakan sebelum 
tim terjun langsung pada industri kecil binaan. Hasil yang dicapai dari ujicoba 
eksperimen bisa langsung diaplikasikan dalam masyarakat.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Program kreatifitas mahasiswa kewirausahaan menjadi alternatif 
terbukanya kesempatan dalam pengembangan potensi mahasiswa, masyarakat 
maupun sumber alam yang tersedia. Melimpahnya bahan limbah dari pengolahan 
kayu berupa serbuk kayu membuka kreatifitas mahasiswa untuk mengembangkan 
keahlian dan intelektualitasnya sebagai pertanggungjawaban moral terhadap 
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peningkatan mutu/kualitas masyarakat dengan cara pemberdayaan potensi mereka 
maupun lingkungannya. Melalui PKM kewirausahaan dapat diambil manfaat 
bersama untuk menjadikan lebih baik di masa mendatang. Wujud pemberdayaan 
masyarakat tim PKMK merekrut “Labatila Craft” pimpinan Bapak Awan K. di 
kawasan Panggungharjo, Sewon, Bantul,Yogyakarta. 

 
Teknik Pelatihan Pemanfaatan Limbah Serbuk Kayu sebagai Produk 
Kerajinan dan Asesoris Interior dengan Teknik Press dan Cor 

Dalam pelaksanaan Pelatihan yang kami lakukan dalam pengolahan serbuk 
kayu, adapun persiapan yang dilaksanakan meliputi persiapan bahan dan alat. 
Berikut ini bahan yang digunakan beserta fungsi dan juga harga pervolumenya. 

 
Tabel 1.   Daftar bahan. 
 

NO BAHAN FUNGSI HARGA 

1. Serbuk kayu Bahan dasar dari pembuatan kerajinan 8000 / karung 

2. Lem kayu 
sintetis 

Bahan campuran serbuk sebagai bahan perekat 5000-8000 / 
bungkus(800gr) 

3. Resin Bahan dasar pembuatan cetakan / negatif untuk 
bentuk-bentuk tiga dimensional 

21.000-25.000 / 
kg 

4. Semen Bahan dasar pembuatan cetakan untuk bentuk- 
bentuk dua dimensi (relief rendah) 

800 / kg 

5. Katalis Bahan campuran untuk resin yang berfungsi 
sebagai pengering  

4600 / 100 ml 

6. Met Serat putih yang berfungsi untuk menguatkan 
resin 

6000 / ons 

7. Kayu Untuk membuat model ( master ) 20.000/lembar 

8.  Tanah liat Untuk membuat model (bahan alternatif) 1000/kg 

9. MAA (pengkilap  
lantai) 

Dioleskan pada permukaan model agar cetakan 
tidak lengket dengan model ataupun digunakan 
untuk memisahkan hasil cetakan dengan 
cetakannya 

6000/kaleng 

10 Oli bekas Digunakan untuk memisahkan hasil cetakan 
dengan cetakannya 

2000/liter 

11. Cat tembok Memberi pelapis dasar pada proses pewarnaan 9000/liter 

12. Cat mowilek Bahan campuran untuk pigmen warna 34000/liter 

13. Cat sendi Pigmen warna untuk menghasilkan warna yang 
dibutuhkan untuk proses pewarnaan.   

4000/ons 

14. Melamin Melindungi hasil pewarnaan dan mewunculkan 
kesan warna 

23.000/liter 
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Alat yang dibutuhkan selama pelatihan beserta fungsinya dapat diketahui sebagai 
berikut : 

 
Tabel 1.   Daftar alat. 

 
NO ALAT FUNGSI 
1. Press manual Memadatkan serbuk yang telah dicampur dengan lem kayu 

sintetis 
2. Pahat ukir Membentuk model 
3.. Wass (Lilin mainan) Dapat digunakan sebagai bahan untuk model tetapi dalam 

eksperimen ini lebih digunakan untuk membuat batasan- 
batasan untuk membuat cetakan 

4. Ember Digunakan untuk menampung air maupun membuat adonan 
serbuk kayu dan lem kayu sintetis 

5. Kuas Untuk mengoleskan MAA (semir) pada model atau cetakan 
6. Palu Alat pukul untuk membuat model maupun untuk memukul 

cetakan agar hasil cetakan bisa dikeluarkan 
7. Karet ban dalam bekas  Untuk mengikat cetakan 
8 Amplas Menghaluskan hasil cetakan yang akan difinishing 
9 Sprayer Alat penyemprot  
10 Kompresor Penghasil tekanan udara 

 
1 Pelatihan Teknik Press 

a. Pembuatan Model  
 Model untuk cetak press/tekan cenderung berbentuk dua 
dimensional. Pemunculan ornamen/hiasan tidak terlalu tinggi atau 
biasa disebut relief rendah. Bentuk tersulit yang bisa terjangkau hanya 
bentuk relief menengah, untuk pembuatan bentuk relief tinggi tidak 
bisa dijangkau karena bentuknya hampir tiga dimensional. 

Ketebalan bentuk yang bisa dicapai sekitar 1 - 3 cm dengan 
syarat ornamen memiliki sifat cembung, ataupun pahatan lurus yang 
miring ke dalam. Bahan pembutan model teknik press dapat berupa 
kayu, lempung maupun lilin. Untuk Kayu tetap menggunakan pahat 
ukir, sedangkan lempung atau lilin bisa menggunakan butsir. 

Bentuk model yang bisa dikembangkan bermacam-macam, bisa 
persegi atau persegi panjang, lingkaran atau segitiga, semua itu 
tergantung desain yang diinginkan.  

 

 
 
Gambar 1.   Proses pembuatan model dari kayu. 
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b. Pembuatan Cetakan 

Model yang telah dibuat ditaruh ditempat yang datar dengan alas 
plastik. Kemudian sekelilingnya  dibuat penghalang, bisa dari kayu 
maupun kertas yang tebal dengan ketinggian melebihi tinggi 
modelnya. Dipastikan tidak ada celah yang akan membuat adonan 
semen ke luar bila dituangkan. Untuk menutupi celah bisa 
menggunakan wass (lilin). 

Model yang telah siap diolesi MAA merata dipermukaan model 
maupun kayu/kertas penahan. Untuk bahan cetakan teknik press bisa 
menggunakan resin tapi juga bisa mengunakan semen. Alternatif ini 
untuk lebih menghemat harga produksi. Akan tetapi penggunaan hasil 
dari cetakannya juga masih lebih kasar jika dibandingkan dengan 
cetakan dari resin. 

 

 
 
Gambar 2.   Cetakan dari bahan semen. 

 
Bahan cetakan dari semen diperlukan bahan pembantu berupa 

air. Ukuran untuk semen berbanding 1 kg : ½  liter air. Semen diaduk 
perlahan dan dicampur sedikit demi sedikit dengan air. 

Campuran yang telah jadi dituangkan perlahan – lahan kedalam 
cetakan. Isi secara merata sampai ketebalan 2 cm – 3 cm. Biarkan 
mengeras dalam 24 jam 

Setelah benar-benar kering model dipisahkan perlahan-lahan dari 
cetakan. Cetakan dibersihkan dan siap untuk melakukan produksi. 

c. Proses Produksi 
Dalam proses produksi bahan dan alat yang dipersiapkan berupa: 
Bahan  yang digunakan: Serbuk kayu yang telah disaring, Air, 

Lem kayu sintetis, Oli bekas. 
Alat yang digunakan: Cetakan yang siap digunakan, Alat press, 

Triplek sebagai alas, Gelas Plastik bekas, Ember sebagai tempat 
adonan 

Serbuk kayu disaring untuk mendapatkan hasil yang halus. 
Kemudian ketiga bahan dijadikan satu dengan ukuran antara lem, 
serbuk dan air. Dari kegiatan yang telah dilaksanakan dapat diambil 
kesimpulan bahwa dengan lem 0,8 kg/800 gram (satu bungkus) 
dibutukan serbuk kayu 0,6 kg/600 gram dengan air 1,2 liter.  
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Dengan adonan yang telah siap maka tempat cetakan perlu 
dipersiapkan. Prinsip dasar dalam melakukan pencetakan adalah 
didapatkannya hasil yang utuh ketika dikeluarkannya hasil cetakan  
dari dalam cetakannya dengan waktu sesingkat mungkin. Semakin 
cepat dan mudah pengeluaran hasil cetakan akan berpengaruh pada 
kuantitas hasil perhari yang dicapai. Dalam melakukan pelatihan ini 
telah dicoba beberapa bahan sebagai pemisah antara cetakan dan 
adonan serbuk kayu antara lain MAA (pengkilap lantai), margarin, Oli 
bekas. Hasil yang paling memuaskan adalah oli bekas karena adonan 
serbuk kayu dengan mudah dikeluarkan dalam waktu 10 sampai 15 
menit. Akan tetapi ada efek lain yang ditimbulkan berupa warna 
kehitaman pada permukaan hasil cetakan. Warna hitam ini tidak begitu 
berpegaruh karena proses finishing yang dilakukan dengan 
penggunakan pewarnaan blok dengan cat tembok sehingga seluruh 
permukaan nantinya akan tertutupi dengan cat tembok  

Cara melakukan proses pencetakan ketika semua telah disiapkan 
yaitu cetakan ditaruh di bawah alat press dengan posisi negatif cetakan 
diatas. Permukaan cetakan diolesi oli bekas dengan mengkuaskan 
merata diseluruh permukaan cetakan. Alat penahan terbuat dari kayu 
juga dipasang disekeliling cetakan dan juga diolesi oli. Adonan yang 
siap dicetak dimasukkan dengan perlahan sampai cetakan terisi penuh. 
Kasih papan/plat yang rata diatas adonan yang dituangkan, tekan 
dengan alat press hingga air yang ada keluar, tunggu sampai 10-15 
menit hingga cetakan siap dilepaskan. Cetakan dilepaskan perlahan 
dan hati-hati. Jika hasil cetakan telah dikeluarkan dilakukan 
pengeringan dengan sinar matahari. Pengeringan seperti ini 
menghabiskan waktu sampai 4 hari. Untuk mendapatkan hasil tidak 
melengkung pengeringan dilakukan proses pembalikan selang waktu 
3-4 jam. 

 
d. Finishing 

Finishing yang dilakukan pada kerajinan serbuk kayu dengan 
campuran  lem ini adalah menutup semua bagian permukaan dan 
dihias dengan bentuk dekoratif dengan pemanfaatan warna-warna yang 
diinginkan. Dalam melakukan proses finishing persiapan yang 
diperlukan adalah : 

Bahan yang digunakan: Cat tembok, Cat sendi warna primer 
(merah, kuning, biru) dan warna hitam, Melamin dof beserta harderner 
dan tiner.  

Alat yang di gunakan : Amplas kain dan kertas, Kuas cat air dan 
cat minyak, Ember sebagai tempat air dan gelas plastik bekas, 
Sprayer/semprotan obat nyamuk. 

Proses finishing yang dilakukan pertama kali adalah 
menghaluskan permukaan hasil cetakan dan bagian tepinya. Proses ini 
dapat menggunakan amplas kain dengan no.p-100. sedangkan untuk 
mendapatkan hasil yang lebih halus menggunakan amplas kertas 
no.cc-240.  
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Proses selanjutnya dengan memberikan warna dasaran pada 
permukaan dengan mengkuaskan cat tembok yang telah di campur air 
untuk disesuaikan tingkat kekentalannya. Hal ini dilakukan untuk 
menutup pori-pori. 

Keindahan souvenir tergantung unsur hias yang digunakan baik 
berupa motif maupun pilihan warna. Motif yang disajikan dalam 
souvenir serbuk kayu ini telah ada dan disajikan dalam bentuk 
cekungan atau cembungan (relief) pada permukaannya. Peserta 
pelatihan tinggal merespon bentuk yang ada dengan pemilihan warna 
yang tepat. Dalam proses pewarnaan ini yang dipersiapkan berupa cat 
tembok warna putih dan cat sendy (pigment warna) dengan warna 
primer yaitu merah, kuning, biru. Dari warna ini dapat dihasilkan 
warna turunan misalnya warna hijau dihasilkan dari percampuran 
warna kuning dan biru dengan perbandingan 1:1, warna orange 
dihasilkan dari warna merah dan kuning dengan perbandingan 1:1, dan 
seterusnya. 

 

 
 

Gambar 3.   Hasil warna turunan dan pigment warna primer. 
 

Dalam proses pewarnaan didahulukan untuk warna yang lebih 
muda kemudian diteruskan warna yang lebih tua. Teknik ini untuk 
memudahkan memberikan kesan rapi.  

 

 
Gb.4.  Pemberian warna muda kemudian diikuti warna tua 

 
Warna yang tatap cerah dan tidak mengalami kepudaran dan 

souvenir yang awet tidak mudah rusak menjadi pilihan para pembeli. 
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Untuk melindungi souvenir ini dapat menggunakan pelapis berupa 
melamin. Komposisi melamin, harderner dan tiner adalah 10 : 1 : 20.  
Komposisi ini juga bisa berubah sesuai kebutuhan. Ketiga komponen 
ini dituangkan dalam wadah tertentu dan diaduk sampai merata. 
Adukan yang telah siap dimasukkan di tabung sprayer dan 
disemprotkan perlahan diatas bidang yang dilapisi. Penyemprotan 
tidak perlu langsung tebal tapi tipis – tipis dulu tetapi merata  lalu di 
angin-anginkan.  

 
2 Pelatihan Teknik Cor 

a Pembuataan Model  
Pembuatan model tiga dimensi dibuat bentuk yang simpel 

walaupun demikian tetap menarik. Hal ini untuk menghindari kesulitan 
pada saat repro (penggandaan) pada waktu produksi. 

 

 
 
Gambar 5.   Model tiga dimensi dengan bentuk simpel yang terbuat dari kayu 

untuk digunakan pada teknik cor. 
 

b Pembuatan Cetakan 
1 Penyiapan bahan 

Bahan untuk pembuatan cetakan terdiri dari resin dengan 
ditambah talk luar dan katalis (pengering) perbandingan untuk 
ketiga elemen ini jika resin 100 ml maka talk luar bisa 1 ons dan 
katalis sekitar 10 tetes. Pertama kali yang dicampur adalah resin 
dengan talk luar, diaduk hingga menyatu baru kemudian 
diberikan katalis. Pemberian katalis ini sebaiknya diberikan 
ketika model sudah siap dibuat negatifnya.  

 

 
Gambar 6.   Talk luar, Resin dan katalis. 
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2 Penyiapan tempat  

Sebelum bahan pembuat cetakan dituangkan terlebih 
dahulu disiapkan  penahan agar resin yang dituangkan tidak 
meleleh dan mengikuti bentuk model. Untuk menahan ini dapat 
menggunakan lilin (wass). Lilin memiliki karakter lunak, kenyal, 
elastis dan mudah menempel pada benda lain.   

 

 
 

Gambar 7.   Proses pembuatan penahan cetakan. 
 

Jika penahan telah siap, maka permukaan model diolesi 
MAA (pengkilap lantai) secara merata yang fungsinya agar 
model dan cetakan tidak menyatu. Resin yang telah dicampur 
talk dengan katalis siap dituangkan. Penuangan pertama 
dilakukan merata pada permukaan model, tunggu sampai agak 
mengering kemudiaan ditambahi sekali lagi disiramkan merata. 
Untuk membuat campuran resin usahakan sesuai kebutuhan yaitu 
habis sekali tuang. 

Resin walaupun akan keras setelah mengering akan tetapi 
mudah patah/pecah oleh karena itu masih perlu bahan tambahan 
untuk menguatkan cetakan yang akan digunakan nanti yaitu 
dengan memberikan met (serat berwarna putih). Serat tersebut 
ditaruh diatas resin yang hampir mengering diatas model, lebar 
serat disesuaikan bidang yang akan diberi. Selesai pembuatan 
adonan resin yang dicampur katalis dan talk dan disiramkan 
diatas met, tunggu sekitar satu jam resin akan mengering dan 
model bisa dilepaskan. Untuk membuat cetakan pada sisi yang 
lain dari model prosesnya sama dengan yang dilakukan di muka. 
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Gambar 8.   Met  dan  penuangan resin pada permukaan model 

 
Jika semua sisi model telah terlapisi cetakan maka proses 

pembuatan cetakan telah selesai. Sedangkan pangkal model di 
buat berongga/berlubang untuk nantinya tempat memasukkan 
adonan serbuk kayu pada saat pencetakan.  

 
c Proses Produksi 

Dalam proses produksi cetak cor bahan dan alat yang 
dipersiapkan berupa : 

Bahan  yang digunakan: Serbuk kayu yang telah diayak dan 
dikeringkan sampai kadar air 1%, Resin, Katalis, Margarin. 

Alat yang digunakan: Cetakan yang siap digunakan, Wass, 
Karet ban bekas, Gelas Plastik bekas. 

Serbuk yang digunakan untuk bahan disaring untuk 
mendapatkan serbuk yang halus. Proses selanjutnya dikeringkan 
dengan sinar matahari agar kandungan air semakin sedikit. Hal 
ini dilakukan karena bahan resin sangan rentan terhadap air. 
Dalam melakukan pencetakan dengan bahan resin ini yang perlu 
disiapkan adalah cetakannya.  

Ketika cetakan telah siap berarti posisi yang aman untuk 
membuat adonan serbuk kayu dengan resin. Komponen untuk 
membuat adonan adalah serbuk, resin dan katalis (pengering). 
Komposisi untuk mendapatkan hasil yang baik adalah 50 gr 
serbuk berbanding 100 ml resin dan 5 ml katalis. Pembuatan 
adonan adalah dengan menuangkan sedikit demi sedikit serbuk 
kayu ke dalam resin sambil diaduk. Jika telah rata katalis siap 
dituangkan dan diaduk hingga rata. Adonan siap dimasukkan 
dalam cetakan. 

Adonan serbuk dan resin yang telah siap, dimasukkan 
dalam mulut cetakan. Hal ini dilakukan dengan perlahan tapi 
cepat dan hati-hati. Untuk meratakan adonan di dalam cetakan 
dapat dilakukan dengan membolak balik cetakan. Cetakan diisi 
sampai penuh. setelah selesai cetakan didiamkan dengan posisi 
mulut cetakan diatas. Adonan akan mengering kurang lebih 30 
menit, setelah itu cetakan bisa dibuka. 
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Dalam membuka cetakan lepas karet pengikat dan 
hilangkan wass yang ada disekitar cetakan. Bersihkan adonan 
yang belepotan disekitar mulut cetakan. Buka perlahan-lahan 
cetakan dengan benda runcing. Jungkit perlahan dan merata pada 
sambungan cetakan. Dahulukan pada sisi yang mudah dibuka, 
dilanjutkan pada sisi lainnya, hasil cetakan telah jadi dan 
diperiksa terdapat rongga atau tidak dipermukaan hasil cetakan. 
Jika masih terdapat rongga maka perlu disempurnakan pada 
tahap finishing. 

 
d Finishing 

Proses finishing yang dilakuan pada hasil cetakan serbuk 
dan resin langkah yang paling awal adalah memeriksa 
keberadaan hasil cetakan setelah dikeluarkan dari cetakannya. 
Kemungkinan yang terjadi berupa permukaan hasil cetakan yang 
masih berongga. Menaggulangi permasalahan ini adalah dengan 
jalan menambalnya dengan adonan yang sama hingga permukaan 
rata. Permukaan yang kasar dibiarkan ditunggu sampai adonan 
mengering. Jika permukaan yang terdapat lubang telah tertambal 
semua proses penggerendaan dapat dilakukan. Penggerendaan 
dilakukan pada sisi yang terjangkau, jika ada sisi tidak dapat 
dihaluskan dengan gerenda dapat diselesaikan dengan kikir. 
Permukaan Hasil gerendaan masih kasar untuk menghalus 
menggunakan amplas kertas/air. 

Hasil yang halus dibersihkan dan siap untuk di melamin. 
Finishing ini bersifat natural sehingga serbuknya dapat dilihat 
dengan jelas. Finishing melamin  membuat karya akan tampak 
mengkilap dan siap disajikan. 

 
KESIMPULAN 

Kegiatan PKMK yang telah dilaksanakan memberikan harapan baru bagi 
peningkatan ekonomi masyarakat. Hasil yang dicapai sangat memuaskan dengan 
bentuk dan hasil yang dicapai. Produk ini diharapkan bisa menembus pasar 
kerajinan lokal maupun nasional. Dari segi ekonomis produk ini berani bersaing. 
Produk kerajinan seperti topeng yang dikembangkan dengan serbuk kayu dengan 
campuran lem dipasaran berani dijual dengan harga Rp. 5.000,- sedang untuk 
topeng dengan ukuran yang sama dengan bahan kayu pule dijual dengan harga 
sekitar Rp.10.000 - Rp12.000. 

 Harapan ke depan kegiatan ini perlu adanya tindak lanjut baik dari segi 
permodalan, pemasaran. Usaha seperti ini perlu campur tangan dari pihak 
Dekranas maupun Deperindag untuk lebih peduli terhadap perkembangan industri 
kecil di kawasan Yogyakarta pada khususnya dan Indonesia pada umumnya atau 
bahkan dari DIKTI sendiri diharapkan dapat menindaklanjuti kekurangan yang 
ada. Perlunya sarana promosi yang bisa mempulikasikan produk ini. Pemberian 
kesempatan untuk mengikuti pameran kerajinan dalam skala nasional ataupun 
internasional sangat diharapkan. Juga perlunya dukungan dari semua pihak yang 
berkompeten dengan usaha peningkatan industri kerajinan 
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VELVA (ICE CREAM) TOMAT DENGAN KOMBINASI  
WORTEL DAN MADU 

 
Eli Sutiamsyah, Nyoman Natih, R Agustina, Nila Kurniati, Weni R Oktari 

Jurusan Teknologi Pertanian, Politeknik Negeri Lampung, Lampung 
 
ABSTRAK  
Di Provinsi Lampung tomat merupakan komoditi yang cukup banyak dihasilkan, 
namun pemanfaatannya untuk produk makanan yang digemari belum banyak 
dilakukan, padahal tomat memiliki manfaat yang sangat baik untuk kesehatan. 
Tomat (Lycoperisicon esculentum Mill) merupakan sayuran buah yang sangat 
potensial untuk dikembangkan sebagai maka nan kesehatan. Komponen yang 
bermanfaat bagi kesehatan yang berfungsi sebagai antioksidan dalam tomat 
adalah likopen. Likopen adalah salah satu anggota karotenoid berupa pigmen 
berwarna merah. Kandungan likopen pada tomat akan meningkat bila dilakukan 
pemanasan sedangkan bila dikombinasikan dengan vitamin C atau E, potensi 
antioksidan akan meningkat.Salah satu pengolahan tomat yang dapat 
dikembangkan adalah pembuatan velva tomat (makanan berbentuk beku seperti 
ice cream) dengan kombinasi wortel dan madu. Kegiatan program kreativitas 
mahasiswa ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas, mengembangkan 
kemandirian dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan serta meningkatkan 
pemanfaatan tomat sebagai produk makanan. Dalam pelaksanaan program ini 
permasalahan yang dihadapi dalam pembuatan velva tomat adalah flavour tomat 
yang langu dan rasanya asam. Usaha yang dilakukan untuk memecahkan usaha 
tersebut adalah dengan penambahan jeruk nipis, penambahan kuning telur, dan 
tepung maizena serta perbaikan proses dengan adanya pemanasan. Produk velva 
tomat dengan penambahan tersebut lebih disukai panelis.  
 
Kata kunci : velva, antioksidan, likopen 
 
PENDAHULUAN 

Radikal bebas merupakan molekul kecil yang sangat tidak stabil yang dapat 
menyerang sel-sel tubuh, merusak membran-membran halus menyebabkan 
gangguan pada tubuh mulai dari kanker, penyakit jantung, dan penyakit 
degeneratif lainnya sampai penuaan dini serta keriput pada kulit. Salah satu 
senyawa yang dapat melawan radikal bebas adalah antioksidan. Rajin 
mengkonsumsi antioksidan adalah resep sehat yang bagus, namun saran ini belum 
tentu manjur bila sang antioksidan bersumber dari suplemen (Vitahealth, 2004).  

“Techinician Israel Intitute Of Technology”, menyatakan bahwa suplemen 
tidak bekerja sebaik sayur, dan buah yang mengandung antioksidan. Alasannya 
adalah tubuh memerlukan berbagai macam jenis antioksidan, sedangkan pada 
suplemen biasanya hanya ditemukan satu macam.  

Salah satu senyawa antioksidan tersebut adalah likopen yang banyak 
terdapat pada tomat. Tomat juga merupakan sumber vitamin B, C, E, dan beta 
karoten. Likopen adalah salah satu anggota karotenoid yang memberikan 
konstribusi utama pada kekuatan mengembangkan kesehatan dari tomat 
(Tranggono et al. 1988). 
Khasiat dan manfaat tomat bagi kesehatan diantaranya : 
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1. Tomat terbukti ikut berperan dalam menurunkan resiko penyakit. Selain 
mencegah kanker, likopen pada tomat merupakan bagian penting dari jaringan 
pertahanan antibiotik di dalam kulit.  

2. Tomat juga dapat menurunkan resiko stroke, sehingga terhindar dari penyakit 
kardiovaskuler (Priset Tulane University). 

3. Tomat dapat menjernihkan pikiran, karena likopen didalamnya dapat 
mengapit radikal-radikal bebas yang merusak sel, sebelum radikal-radikal ini 
dapat merusak sel-sel halus.  

Cara untuk menghindari resiko masalah kesehatan akibat radikal bebas 
sampai paling sedikit 50% diantaranya adalah mengkomsumsi sayuran warna-
warni. 

Antioksidan, sayuran alamiah yang memberikan warna pada buah dan 
sayuran merupakan senyawa yang menyapu bersih radikal bebas dan 
menghalaunya keluar dari tubuh. Ahli Endrokrinologi : Daniel Nadeau MD, The 
Color Code : A Revationary Eating Plan For Optimum Health. 

Terobosan baru pengolahan tomat untuk melawan radikal bebas adalah 
velva tomat. Velva tomat merupakan pencuci mulut berbentuk beku seperti ice 
cream dan berkadar lemak rendah. Velva ini merupakan campuran dari bubur 
tomat (pure), gula dan bahan penstabil (Musaddad dan Hartuti, 2002). Bubur 
tomat akan dikombinasikan dengan wortel sebagai sumber vitamin A (beta 
karoten) untuk lebih meningkatkan potensi antioksidan yang terkandung 
didalamnya. Selain itu akan dilakukan juga penambahan madu dan jeruk nipis, 
yang digunakan untuk meningkatkan daya guna wortel. Menurut pakar kesehatan 
Filipina, Herminia dc Guzman ladion, sari umbi wortel ditambah  madu dan jeruk 
nipis bila dikonsumsi sebelum makan berkhasiat untuk menanggulangi ganguan 
empedu, radang lambung, kencing sedikit, tubuh lesu, cepat tua, lemah syaraf dan 
ingatan tidak berfungsi. Disamping itu dapat menambah daya tahan tubuh 
melawan dingin, mencegah rabun malam dan memperkuat organ-organ tubuh 
yang vital seperti otak, jantung, hati, serta paru-paru. 
 
1. Rumusan Masalah 

Masalah yang dihadapi dalam proses pengolahan velva tomat adalah rasa 
dan aroma (flavour) buah tomat yang kurang sedap yaitu bau langu. Aroma yang 
kurang sedap tersebut akan diatasi dengan penambahan madu sebagai bahan 
pemanis yang bermanfaat untuk kesehatan serta jeruk nipis sebagai sumber 
vitamin C. Sedangkan untuk pengentalan dan penstabilnya digunakan gum arab 
atu dapat juga CMC, yang merupakan hidrokoloid alami, sehingga tidak 
berbahaya bagi kesehatan. 

 
2. Tujuan Program 

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah : 
1. Meningkatkan kreativitas mahasiswa dan keterampilan dalam rangka 

menghasilkan produk yang bermanfaat dan bernilai ekonomis tinggi. 
2. Mengembangkan kemandirian dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan 

dikalangan mahasiswa, agar terampil dalam mengolah usaha. 
3. Meningkatkan pemanfaatan tomat sebagai produk makanan sebagai 

sumber antioksidan yang dapat dikonsumsi masyarakat sebagai alternatif 
pengganti obat-obatan kimia. 
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3.  Kegunaan program 
Kegiatan ini dapat memberikan konstribusi bagi upaya mengembangkan 

wawasan kewirausahaan pemanfaatan tomat di Lampung dan sekaligus landasan 
bagi pengembangan makanan kesehatan di daerah lainnya. 

Secara khusus kegiatan  ini akan dirasakan manfaatnya oleh beberapa pihak  
1. Masyarakat 

a. Tersedianya makanan kesehatan yang digemari oleh masyarakat 
dengan manfaat yang tinggi serta harga yang terjangkau. 

b. Memudahkan para petani atau pedagang tomat untuk menjual hasil 
panennya. 

c. Memberikan alternatif bagi masyarakat untuk mengkonsumsi 
antioksidan dengan cara yang mudah dan aman. 

2. Pemerintah 
Terciptanya lapangan kerja baru dalam dunia wirausaha guna mengatasi 

pengangguran yang semakin meningkat. 
3. Politeknik Negeri Lampung 

Tambahan koleksi pengolahan tomat. 
 

METODE PENELITIAN 
Program kretivitas mahasiswa ini telah dilaksanakan selama bulan Agustus 

November 2005 dan bertempat di Laboratorium Teknologi Hasil Pertanian 
Politeknik Negeri Lampung. 
Ada beberapa tahap yang kami lakukan, yaitu : 
a. Konsolidasi dan Koordinasi Tim 

Untuk membentuk suatu tim yang kompak berbagai upaya yang telah 
dilakukan dalam rangka koordinasi, agar pembagian tugas (Job Describtion) 
yang telah diamanahkan dapat dilaksanakan dengan baik. 

b. Perencanaan Produksi 
Perencanaan produksi dilakukan untuk mempertimbangkan volume dan resep 
sehingga produk ini sesuai keinginan konsumen dan menghindari kerugian. 

c. Perencanaan Pemasaran 
Perencanaan dilakukan untuk menentukan target pasar, jumlah kebutuhan 
produk/hari, volume produksi dan pengembangan inovasi-inovasi bisnis yang 
akan datang. Tahap ini kami lakukan dengan membuat daftar tempat 
pemasaran, yang nantinya akan kami suplai velva tomat secara kontinyu. 

d. Bahan 
Bahan utama dalam produk velva tomat ini diantaranya adalah tomat, wortel, 
madu, jeruk nipis, gula ,sedangkan penstabil yaitu CMC. 

e. Peralatan 
• Blender 
• Ice mixer 
• Pengaduk 
• Baskom 
• Pisau stainless 
• Pengaduk kayu 
• Dandang 
• Cup/gelas pelastik 
• Sendok es krim 
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• Gelas ukur 
• Kompor 

 
 Dalam melaksanakan praktek pembuatan velva tomat dilakukan 
serangkaian   kegiatan sebagai berikut : 

1. Persiapan  
         Persiapan-persiapan yang dilakukan sebelum proses meliputi :  

 Sortasi bahan baku tomat yang memenuhi syarat produksi, yaitu 
buah tomat yang berwarna merah dan berdaging tebal 

 Pencucian untuk menghilangkan kotoran 
 Pemotongan dan pembuangan biji untuk  mempermudah proses 

berikutnya. 
 Tomat dan wortel yang telah dibersihkan disiapkan 1000 gram  

dan 200 gram (20%). 
 Persiapan alat yang akan digunakan dalam proses produksi, 

sehingga produksi dapat dilaksanakan secara efektif. 
2. Blensing 

Blensing dilakukan pada wortel untuk melunakkan jaringan sagar 
mudah dilakuksn penghancuran . 

3. Peghancuran 
Tahap ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan bubur tomat 
serta memudahkan pengambilan sluri dari umbi wortel sesuai yang 
diinginkan. Kemudian pada sluri wortel dilakukan penambahan air 
sebanyak 50ml. 

4. Penambahan madu, jeruk nipis, gula, agar- agar dan penstabil. 
Tahap ini dilakukan supaya rasa dan aroma tomat serta wortel menjadi 
lebih nikmat, sedangkan penambahan penstabil bertujuan agar 
campuran tomat dan wortel serta madu menjadi lebih merata dan 
kental. Madu yang ditambahkan sebanyak 100ml (10%), jeruk nipis 
10ml (1%), CMC 3gr (0,3 % ), gula pasir 80 gram (8%). 

5. Pemasakan  
 Tahap ini bertujuan untuk meningkatkan kandungan likopen pada 
tomat, dan  menghilangkan bau langu. Selain itu proses pemasakan ini 
juga dapat lebih meningkatkan  warna merah pada tomat. Proses 
pemasakan ini dilakukan selama ½ jam atau sampai bau langu 
berkurang. 

6. Pendinginan 
Setelah  tomat dipanaskan, untuk tahap selanjutnya produk harus         
dilakukan pendinginan terlebih dulu agar mudah dilakukan 
pengadukan dengn menggunakan ice mixer. 

7. Pengadukan  
Tahapan ini bertujuan untuk mendapatkan tekstur campuran yang 
lembut, kental dan merata. Pengdaukan pertama dilakukan dengan alat 
pengaduk biasa sedangkan pengadkan kedua dilakukan dengan ice 
mixer selama kurag lebih 15 menit. 

8. Pengemasann dalam cup  
Setelah dilakukan pengaadukan dengan ice mixer,  produk selanjutnya 
dikemas dalam cup. 
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Tomat 

Sortasi 

Cuci bersih 

Potong, buang biji 

Wortel kupas

Blensing

Penghancuran  + air

Pengadukan

Ambil Sluri + Jeruk nipis 
dan gula  

Pemanasan

Pendinginan 

Pengadukan dengan Ice mixer

Pengemasan dalam cup

Penyimpanan dalam freezer

Pemberian label

CMC 
Madu 

9. Penyimpanan dalam freezer 
Velva tomat disimpan dalam freezer untuk membentuk tekstur yang 
lebih baik, dan lebih nikmat saat dikonsumsi.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.  Diagaram Alir Proses Pembuatan Velva Tomat dengan Kombinasi 

Wortel dan Madu. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  

1. Hasil 
Produksi velva tomat dengan menggunakan bahan baku 1 kg tomat dan 

200 gr wortel menghasilkan velva tomat sebanyak 20 cup (50 ml). Berdasarkan 
hasil pengamatan kami, produk velva tomat ini memiliki warna yang sangat 
merah, tekstur yang lebih menyatu, kristal yang terbentuk agak kasar, rasa manis 
dan sedikit asam, serta aroma yang khas tomat. 

Penghancuran 
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2. Kendala Proses 
Kendala yang ditemui pada saat proses pembuatan velva tomat adalah bau 

langu yang menyengat dan rasa masam yang kurang begitu disukai. Penambahan 
jeruk nipis dan madu hanya sedikit mengurangi bau langu dari tomat, tetapi bagi 
mereka yang kurang begitu menyukai tomat, sangat enggan untuk mencoba. 

3. Solusi Permasalahan 
Solusi permasalahan yang ditemui pada saat proses pembuatan velva 

tomat adalah dengan perbaikan proses. Buah tomat yang telah dibersihkan dan 
dibuang bijinya, dihancurkan terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan proses 
pemanasan. 

Pada tahap sebelumnya, proses pemanasan dengan cara pengukusan 
dilakukan sebelum dihancurkan. Hasil yang diperoleh, velva tomat masih 
memiliki bau langu dengan rasa yang sangat khas tomat. Sehingga produk tidak 
dipasarkan. Sedangkan setelah proses diperbaiki, flavour tomat apalagi setelah 
dilakukan penambahan agar-agar, flavour dan tekstur menjadi lebih 
baik.Penambahan susu bubuk dilakukan untuk memperbaiki cita rasa pada velva 
tomat namun berdasarkan hasil pengamatan, velva yang ditambahkan susu bubuk 
menjadi kurang disukai, dan aroma susu bubuk sangat terasa. Kemungkinan juga 
disebabkan oleh formulasi yang kurang tepat. Percobaan yang dilakukan untuk 
memperbaiki citarasa pada akhirnya tidak dijadikan sebagai acuan. Pada akhirnya 
kami memutuskan untuk kembali pada formulasi awal tanpa dilakukan 
penambahan susu bubuk ataupun agar- agar.  

4. Pemasaran  
Dalam pemasaran ini, produk tidak langsung dipasarkan tetapi dipamerkan 

pada pameran pembangun di Way Halim, Bandar Lampung. Pameran ini 
dilaksanakan pada tanggal 12-22 Agustus 2005. Untuk pertama kali pemasaran 
dilakukan dengan menitipkan produk di warung lesehan dan warung sekitar yang 
memiliki freezer, namun pada akhirnya kamipun mengalami kerugian karena 
produk tidak cepat laku terjual dan akhirnya terbuang karena sudah tidak layak 
untuk di konsumsi. 

5. Kendala pemasaran 
Kedala yang dihadapi pada saat pemasaran adalah kemasan produk yang 

kurang menarik, dan flavour yang kurang sedap. Produk velva tomat merupakan 
produk seperti ice cream yang memerlukan suhu rendah dalam penyimpanannya. 
Sehingga hal ini menjadi kendala dalam proses pemasaran karena memerlukan 
lemari pendingin agar produk tetap dalam keadaan dingin dan segar. 
 
KESIMPULAN 

Program kreativitas mahasiswa dapat memberikan stimulan terhadap 
terbentuknya wirausaha baru. Dalam hal ini adalah pemanfaatan tomat sebagai 
produk olahan yang bermanfaat bagi tubuh. Selain itu program ini membuka 
peluang bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan kemampuan, serta 
mengembangkan kemandirian melalui kegiatan yang kreatif dalam bidang ilmu 
yang ditekuni. 
Beberapa saran yang dapat diberikan yaitu: 

1. Perlu pembinaan yang kontinyu dari pemerintah terhadap penanganan dan 
pengolahan bahan baku kepada petani tomat melalui kelompok usaha 
mandiri atau departemen yang berwenang. 
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2. Perlunya perhatian pemerintah tentang pengembangan kewirausahaan 
yang masih membutuhkan uluran tangan untuk menjamin kedinamisan 
usaha yang telah berjalan. 

3. Perlunya pengembangan usaha (Unit Produksi) yang lebih luas lagi untuk 
masing-masing jurusan, sehingga menghasilkan lulusan yang mampu 
menciptakan lapangan kerja bukan pencari kerja. 
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PENDIRIAN USAHA PEWARNAAN LOGAM ALUMINIUM 
DENGAN METODE ANODISASI  PADA LINGKUNGAN  

MAHASISWA JURUSAN TEKNIK MESIN  
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG  

 
Feri Wicaksana, Atut Adhiyanto, Nuryanto, Rachmat Purnomo, Mahendra Galih 

Politeknik Negeri Semarang, Semarang 
 

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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HASIL DAN PEMBAHASAN 
HASIL 
ANALISIS KELAYAKAN USAHA 

I. Investasi Biaya Tetap 
Power supply     Rp  2.000.000 
Ampermeter     Rp.    500.000 
Voltmeter     Rp     500.000 
Bak  PVC tebal 5 mm    Rp     600.000 
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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  
    

     = 
667.641.38
000.000.60  

     =        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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PEMANFAATAN BUAH MARKISA UNGU (PASSIFLORA EDULIS) 
PADA USAHA KECIL 

 
Lestari Novalida Br, RSK Jati, A Pujianto, MA. Chrismana, AK Andrianto 

PS Biologi Universitas Atma Jaya, Yogyakarta 
 
ABSTRAK 
Peningkatan kebutuhan akan gizi di dalam negeri serta peningkatan taraf hidup, 
usaha kecil merupakan salah satu jalan keluarnya. Khususnya untuk Markisa 
ungu (Passiflora edulis) bisa diolah menjadi produk yang memiliki nilai jual yang 
lebih dari pada harus di jual dalam bentuk buah saja. Kemampuan masyarakat 
dalam melihat usaha-usaha apa saja yang bisa meningkatkan taraf hidup, tidak 
bisa muncul begitu saja. Hal tersebut harus ada dorongan dari pemerintah. 
Karena terbatasnya pengetahuan masyarakat dalam pengolahan buah Markisa. 
Dusun Jono Desa Tancep Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul 
merupakan wilayah yang potensial bagi budidaya Markisa karena lingkungan 
yang relatif cocok. Dan tanaman Markisa ini sudah sering ditanam di wilayah 
pekarangan rumah penduduk. Keunggulan wilayah tersebut menjadi salah satu 
pertimbangan dipilihnya wilayah tersebut sebagai sasaran pembuatan sirup 
Markisa. Tujuan dari penerapan usaha kecil di Dususun Jono Desa Tancep ini 
adalah membantu masyarakat dalam pengolahan Buah Markisa menjadi sirup, 
dan membantu dalam pengemasan dan pemasaran. Dengan mengadakan 
penyuluhan, pemberian bantuan secara teknik, bantuan alat dan dorongan bagi 
masyarakat untuk berwirausaha, sehingga mampu meningkatakan pendapatan. 
Sosialisasi program kepada masyarakat tidak ada kendala, masyarakat Dusun 
Jono menanggapi dengan positif. Tahap pelaksanaan program dimulai dengan 
pembuatan sirup, cara pengemasan,lebeling dan pemasaran. 
 
Kata kunci: 
 
 
PENDAHULUAN 

1. Analisis situasi 
Masyarakat Dusun Jono, Desa Tancep, Kecamatan Ngawen, Kabupaten 

Gunung Kidul, merupakan daerah yang belum begitu maju. Iklim untuk 
kewirausahaan belum begitu kuat di daerah tersebut. Hasil pendapatan berasal dari 
pertanian dan buruh. 

Daerah ini masih memiliki lahan yang luas untuk dijadikan sebagai tempat 
kewirausahan. Misalnya kewirausahan untuk Markisa Ungu (Passiflora edulis). 
Sehingga dapat meningkatakan pendapatan masyarakat. 

Kemampuan masyarakat untuk kewirausahan, kadang tidak bisa muncul 
begitu saja. Adanya dorongan dari pihak pemerintah dan kalangan pendidikan 
sangat membantu masyarakat. Hal tersebut terjadi karena terbatasnya pengetahuan 
masyarakat dalam usaha pemanfaatan khususnya Markisa. Hal tersebut bisa 
dijawab dengan membagi informasi, bimbingan dan bantuan alat kepada 
masyarakat.  
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2. Perumusan Masalah 
a. Bagaimana masyarakat Dusun Jono, Desa Tancep, Kecamatan Ngawen, 

Kabupaten Gunung Kidul memanfaatkan hasil pertanian di wilayahnya 
menjadi usaha kecil? 

b. Bagaimana usaha kecil di Dusun Jono, Desa Tancep, Kecamatan Ngawen,  
Kabupaten Gunung Kidul dapat melakukan pengolahan dan pengemasan 
sari markisa agar disukai konsumen? 

3. Tujuan 
Mendorong masyarakat Dusun Jono, Desa Tancep, Kecamatan Ngawen, 

Kabupaten Gunung Kidul, agar mampu menciptakan usaha kecil dari pemanfaatan 
hasil pertanian di wilayahnya. Memberi bantuan secara teknis dan teoritis kepada 
masyarakat Dusun Jono dalam pengolahan dan pengemasan sari markisa serta 
pemasarannya. 
4. Manfaat 

Menghasilkan produk berupa sari markisa, yang nantinya dapat di contoh 
untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Serta memberikan suatu solusi 
pengemasan, pelabelan dan dalam pengolahan sari buah markisa dilakukan 
dengan cara sesederhana mungkin. 

 
TINJAUAN PUSTAKA 

Sari buah adalah cairan yang dihasilkan dari pemerasan atau penghancuran 
buah segar yang telah masak. Pada prinsipnya dikenal 2 (dua) macam sari buah, 
yaitu : Sari buah encer (dapat langsung diminum), yaitu cairan buah yang 
diperoleh dari pengepresan daging buah, dilanjutkan dengan penambahan air dan 
gula pasir. Sari buah pekat/Sirup, yaitu cairan yang dihasilkan dari pengepresan 
daging buah dan dilanjutkan dengan proses pemekatan, baik dengan cara 
pendidihan biasa maupun dengan cara lain seperti penguapan dengan hampa 
udara, dan lain-lain. Sirup ini tidak dapat langsung diminum, tetapi harus 
diencerkan dulu dengan air (1 bagian sirup dengan 5 bagian air). Buah-buahan 
yang sering diolah menjadi sari buah atau sirup antara lain : pala, pisang, jambu 
biji, mangga, sirsak, wortel, tomat, kueni, markisa, nangka, jahe, asam, hampir 
semua jenis jeruk, dan lain-lain. Sari buah atau sirup buah dapat tahan selama +3 
bulan (Badan Litbang Pertanian, 1989).  

Tanaman markisa berasal dari Brazil. Tanaman ini disebarkan pertama 
kali ke seluruh dunia oleh bangsa Spanyol. Saat ini, terdapat 2 (dua) jenis markisa, 
yaitu markisa ungu (Passiflora edulis) yanhg tumbuh di daratan tinggi (1200 m di 
atas permukaan laut/dpl) dan markisa kuning (Passiflora flavicarva) yang tumbuh 
di daratan rendah ( 0-800 m dpl) (Iptek, 2003) 

Salah satu buah lokal yang diharapkan dapat dikembangkan menkadi buah 
ekspor adalah buah Markisa (Passiflora fruit atau gradilla). Buah Markisa yang 
ada di Indonesia ada beberapa jenis, antara lain adalah Markisa Sayur atau Erbis 
(Passiflora lingulari), Markisa Ungu atau siuh(Passiflora edulis) dan Markisa 
Kuning. Erbis tidak dibudidayakan secara komersial dan hanya dikonsumsi lokal, 
sedangkan konyal yang berwarna kuning banyak dijualbelikan sebagai buah segar 
di tempat-tempat tertentu karena rasanya cukup manis walaupun aromanya relatif 
tidak ada. Markisa Ungu merupakan salah satu jenis Markisa yang paling banyak 
dibudidayakan untuk diambil sari buahnya. Sedangkan dalam pengembangan di 
daerah-daerah tertentu. Sari buah Markisa Ungu mempunyai cita rasa manis-asam 
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dengan aromanya yang khas. Diperdagangan dunia, sebagian besar sari buah 
Markisa yang diperdagangkan berasal dari buah markisa Ungu. Di indonesia, sari 
buah Markisa yang dijual dipasaran hanya berasal dari sari buah Markisa Ungu. 
Di luar negeri selain dimanfaatkan sari buahnya sebagai bahan campuran 
Youghurt, Ice ceam, Jam, Jelly, kue-kue atau dicampur dengan sari buah lain 
(panache), Markisa Ungu juga banyak dijual dalam bentuk buah segar  
(BRI,2003). 

Buah Markisa juga merupakan sumber pro-vitamin A, niacin, riboflavin 
dan vitamin C di samping citarasa dan aromanya yang unik. Ia juga boleh 
dijadikan komponen untuk minuman sirup, kue, roti dan susu. Kulit buah markisa 
pula boleh dijadikan makanan ternakan. Komposisi buah markisa segar adalah 
seperti berikut: 

i) Kulit 52% 
ii) Jus 34% 
iii) Biji 14% 

Bagian yang boleh dimakan ialah kira-kira 48%. Setiap 100g bahagian yang boleh 
dimakan, markisa mengandungi:  

- Unsur surih (1.5-2.5g) 
- Protein (2.2-2.5g)  
- Vitamin A (500i.u) 
- Karbohidrat (15-20g)  
- Vitamin B Kompleks (1.8mg) 
- Kanji (2.5-3.5g)   
- Vitamin C  (20-30mg) 
- Lemak (0.75-1.5g)   
- Gula penurun (6.5-8.0mg) 
- Abu (0.60-0.80g)  
- Gula bukan penurun (1.5-3.0mg) 
- Air (79g)               (Ahmad, 1999). 

Usaha kecil memiliki kecendrungan pada awalnya hanya muncul untuk 
memenuhi kebutuhan di tingkat regional dengan tingkat orientasi konsumen, 
untuk memenuhi selera konsumen. Diversifikasi produk cendrung sulit dilakukan 
karena keterbatasan pelaku usaha akan informasi pasar dan pengetahuan secara 
teknis, sehingga peran dari pemerintah dan kalangan akademik sangat diharapkan 
untuk menembus batasan tersebut. Informasi teknis dalam pembuatan suatu 
produk tersedia dan dimiliki oleh kalangan perguruan tinggi, sehingga perlunya 
dilakukan kerjasama antara perguruan tinggi dan usaha kecil. Perguruan tinggi 
memiliki tekad untuk membingbingsuatu usaha kecil untuk memproduksi dan 
memasarkan produk. Usaha kecil memiliki kemauan dari diri sendiri untuk 
melakukan diversifikasi produk, sehingga memiliki etos kerja yang tinggi dalam 
pelaksanaannya (Tambunan, 2003). 
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DIAGRAM ALIR PEMBUATAN SARI BUAH DAN SIRUP BUAH  
 

   
(Tanjung, A.I,1979). 

 
 
METODE PENDEKATAN 
 
III.1. Perencanaan  

Tahap perencanaan diawali dengan sosialisasi kegiatan yang dilaksanakan 
dalam bentuk penyuluhan dan sarasehan bersama masyarakat Dusun Jono 
khususnya para ibu-ibu yang tergabung dalam Kelompok Tani Markisa. Tindak 
lanjut dari sosialisasi pemanfaatan buah Markisa Ungu pada usaha kecil ini adalah 
dengan pembentukan kelompok dari masyarakat khususnya Kelompok Tani 
Markisa untuk mendukung kegiatan percontohan. Pembentukan pendukung 
tersebut akan sangat membantu tahap awal perencanaan hingga tahap akhir. 

 
III.2. Pelaksanaan  

Pemanfaatan buah Markisa diawali dengan persiapan pembuatan sirup 
Markisa yang telah tersedia di Dusun Jono di beberapa kebun Kelompok Tani 
Markisa. Sterilisasi terhadap botol dilakukan dengan merebus botol dan tutup 
botol selama semalam. 
a. Pembuatan sirup Markisa  

Sirup Markisa dibuat dengan cara direbus lalu ditambah gula dan air. 
Perbandingan campuran bahan adalah 1 : 1 : 1 (setiap 1 kg Markisa yang telah 
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diblender dicampur 1 kg gula pasir dan 1 liter air). Pengrebusan dilakukan sampai 
mendidih (± 2 jam). 
b. Pengemasan  

Sirup yang telah jadi langsung dimasukkan kedalam botol yang telah 
disterilisasikan terlebih dahulu. 
c. Penyegelan 

Botol sirup Markisa yang sudah siap kemudian disegel dengan plastik 
khusus lalu dilekatkan dengan dryer. 
 
III.3. Penanganan Produk  

Penanganan produk merupakan tahap yang penting karena untuk menarik 
kepercayaan konsumen. Penanganan dilakukan dengan mendaftarkan produk ke 
Balai POM.  

Berdasarkan surat dari Dinas Kesehatan Pemerintah Gunung Kidul produk 
ini mendapatkan No.BPOM . RI . 109.34.03. 01. 060 dengan nama produk Sirup 
Markisa AR- ROHMAH karena telah memenuhi persyaratan Sertifikasi Produksi 
Pangan Industri Rumah Tangga ( SPP-IRT) 
III.4. Monitoring dan Evaluasi  

Sirup Markisa yang telah dipasarkan dalam kondisi siap dikonsumsi dan 
langsung mendapatkan respon positif dari konsumen disekitar dusun Tancep 
dengan harga Rp 5000,-  untuk botol 300 ml dan Rp 10.000,- untuk botol 600 ml 
dengan masing-masing produksi 50 botol per hari diharapkan produk ini laku dan 
mampu membantu perekonomian masyarakat khususnya anggota Kelompok Tani 
Markisa, namun dengan adanya kenaikan BBM dapat menimbulkan penurunan 
produksi karena kelompok sendiri melakukan penghematan.    
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tahap perencanaan dari pemanfaatan Buah Markisa Ungu (Passiflora 
edulis) pada Usaha Kecil menjadi kunci penting bagi kesuksesan tahap 
selanjutnya.Tahapan tersebut diawali dengan kegiatan penyuluhan kepada 
masyarakat melalui pertemuan yang difasilitasi oleh perangkat Dusun  Jono 
bersama Lembaga Pengabdian  Pada Masyarakat Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta pada hari Jumat,10 Juni 2005.Materi penyuluhan meliputi teori 
praktis dalam proses pemanfaatan buah Markisa Ungu, penggunaan alat dan nilai 
ekonomis dari hasil usaha tersebut. Penyuluhan di ikuti secara antusias oleh 
peserta yang meliputi perangkat desa, perwakilan karang taruna, ketua rukun 
tetangga dan ibu-ibu anggota PKK. Besarnya rasa ingin tahu dari penduduk 
dikarenakan pemanfaatan buah Markisa Ungu masih relatif baru bagi mereka dan 
ditunjukkan dengan banyaknya pertanyaan seputar nilai finansial dan teknis 
pemanfaatan buah Markisa Ungu. 

Kegiatan penyuluhan memperoleh respon positif dari masyarakat dengan 
ditindak lanjuti acara tersebut dalam bentuk sarasehan untuk membahas tanggapan 
masyarakat Dusun Tancep. Dukungan untuk dilakukannya percontohan akhirnya 
di peroleh dalam akhir sarasehan tersebut. Masyarakat dusun Jono, desa Tancep, 
kecamatan Ngawen , kabupaten Gunung Kidul menyatakan kesediaannya untuk 
mendukung kegiatan tersebut berupa penggunaan alat serta pemasaran dari 
pemanfaatan buah markisa ungu. 
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Gambar 1a. buah Markisa                        Gambar 1b. Tumbuhan Markisa   
                   

Tahap awal yang dilakukan adalah pembuatan sirup Markisa, sesuai 
dengan cara kerja yang telah ditentukan. Pada saat proses pemasakan sirup 
markisa pengadukan terus dilakukan. Dan selanjutnya akan dilakukan proses 
pengemasan sirup Markisa. Untuk pengemasan, sirup yang masih dalam keadaan 
panas dimasukan kedalam botol sehingga steril sirup mdapat terjaga.       

   
Gambar 2a. Proses pembuatan sirup Markisa             
Gambar 2b. Proses pengemasan 
   

Tahapan berikutnya pemasangan tutup botol. Proses ini dilakukan sesegra 
mungkin setelah botol di isi dengan sirup Markisa. Untuk pengemasan selanjutnya 
yaitu dengan pemasangan segel plastik pada bagian atas botol. Sirup siap 
dipasarkan. 

  
Gambar 3a. Proses pengemasan                   Gambar 3b. Pemasangan segel plastik 
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Gambar 4a. Pemasangan segel plastik                       Gambar 4b. Sirup Markisa yang telah di segel 
        
 

Saat ini sirup masih dipasarkan dikalangan sekitar warga Dusun Jono 
sendiri. Hal ini dikarenakan banyaknya permintaan konsumen di dusun ini yang 
berasal dari penjual nasi angkriangan dan warung-warung di desa sekitar. 

Setelah adanya surat dari Balai POM, diharapkan produk ini bisa dijual 
keluar dari Dusun Jono, misalnya pasar-pasar di Yogyakarta. Pemanfaatan Buah 
Markisa Ungu (Passiflora edulis) selain dirasakan oleh masyarakat di Dusun 
Jono, juga mulai dikembangkan pada daerah-daerah terdekat. Hal ini menjadi 
informasi bahwa pemanfaatan Buah Markisa Ungu (Passiflora edulis) sangat 
berguna dan berkembang baik di daerah tersebut. Pengkonsumsian sirup tidak saja 
rasanya yang enak tapi banyak zat-zat yang berguna bagi tubuh yang terkandung 
dalam buah Markisa.  

 
KESIMPULAN 
 

1. Masyarakat Dusun Jono menerima dengan baik sosialisasi mengenai prospek 
dari pemanfaatan buah markisa ungu (Passiflora edulis). 

2. Dusun Jono memiliki kondisi lingkungan yang relatif sesuai bagi 
dilakukannya pemanfaatan buah markisa ungu (Passiflora edulis). 

3. Keberhasilan pemanfaatan buah markisa ungu (Passiflora edulis) di Dusun 
Jono, memacu daerah-daerah sekitarnya untuk membudidayakan buah 
markisa ungu (Passiflora edulis) dan mulai memanfaatkannya sebagai sirup. 

4. Pemanfaatan buah markisa ungu (Passiflora edulis) dapat dijadikan langkah 
pilihan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. 
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MEMBANGUN KEMANDIRIAN DAN PROFESIONALISME 
MAHASISWA MELALUI PEMBERDAYAAN LEMBAGA 

KEWIRAUSAHAAN 
 

Cholifin, Ipenu Sujarwo, Asti Mulyaningrum  
Budidaya Pertanian, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Surabaya 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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 

Produksi 

Mitra 

Pemasaran Output 
SHU 

anggota

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

Jenis Produk 
Jenis Biaya                    Mangga   (Rp. 

/2 unit) 
Adenium  

(Rp./2 unit) 
Durian   

(Rp./10 unit) 

Pohon pokok  10.000 40000 *   
2000 

Pucuk sambung *           11.000 *   
11000 

*   
2000 

Media tanam 20.000 1000 1000 
Pot 60.000 6000 - 
Polybag - - 2000 
Plastik pengikat 100 100 500 
Pupuk 2.000 1000 500 
Cat pot 5.000 - - 

Total 108.100 59.100 8.000 
* memperhitungkan tingkat kehilangan sebesar 10% 
 
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.  
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Durian MiG5 
 Untuk mendapatkan produk ini mulai dari awal produksi sampai siap jual 
membutuhkan waktu 2,5-3 bulan. Tingkat keberhasilan penyambungan sebesar 
90%. Ketidakberhasilan pada penyambungan biasanya menyebabkan kematian 
pada pohon pokok juga pada pucuk sambung. Dengan demikian tingkat 
kehilangan pohon pokok dan pucuk sambung sebesar 10%.  
 Telah dilakukan penjualan dengan harga rata-rata Rp.5.000. Dengan komisi 
tenaga pemeliharaan dan penjualan masing-masing Rp. 500 serta biaya produksi 
per unit (Break Event Point, BEP) harga sebesar Rp. 800, maka Sisa Hasil Usaha 
(SHU/keuntungan) Rp. 3.200 dapat diperoleh setiap terjadi penjualan 1 unit 
produk.  
 RoI terhitung sebesar 400% menunjukkan bahwa setiap pengeluaran modal 
Rp. 1,00 untuk produksi mangga B5SP akan didapatkan keuntungan bersih 
sebesar Rp. 4,00. R/C terhitung sebesar 5 menunjukkan bahwa setiap pengeluaran 
modal Rp. 1,00 akan diperoleh hasil penjualan sebesar Rp. 5,00.  
 
KESIMPULAN 
1. Sebagai lembaga pembelajaran LKM USBER’S 9 tentunya sulit sekali untuk 

mencapai kesempurnaan usaha pada awal-awal keberadaannya. Namun, 
segala kesuksesan dan kegagalan yang menyertai perjalanan hidupnya adalah 
pengalaman berharga yang tidak mudah untuk dilupakan. Lembaga ini bisa 
menjadi model usaha kelompok anak muda yang sebelum bisa memberi, ingin 
sedikit mengurangi ketergantungan ekonominya kepada orang lain. 

2. Kegiatan produksi mangga B5SP, adenium B5Sp dan durian MiG5 apabila 
dilakukan dengan manajemen yang benar, kerja keras serta dengan semangat 
yang tinggi, akan benar-benar menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan.  

 
SARAN 
 Segala jenis usaha hendaknya dimulai dari pengetahuan yang luas terhadap 
semua aspek penunjang keberhasilan usaha. Besar kecilnya modal, keahlian dan 
pengetahuan pemasaran hendaknya menjadi bahan pertimbangan sebelum 
memutuskan untuk menekuni bidang usaha tertentu. 
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PRODUKSI AKUARIUMPONIK, HIASAN RUANGAN SEHAT 
DAN ESTETIK SIMBIOSIS MUTUALISME DAN PERPADUAN ANTARA 

MEMELIHARA  TANAMAN  HIAS SECARA HIDROPONIK (TANPA 
TANAH) DAN MEMELIHARA IKAN HIAS  DI AKUARIUM 

 
Heni Dayati, Mardiana,Yudha Topan,Enie Susilowati, Monalisa dan Rahmi Prayanti 

Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang 
 

ABSTRAK 
Akuariumponik adalah produk inovasi dan akan sesuai dengan trend dan 

kecenderungan masyarakat terutama masyarakat perkotaan. Akuariumponik 
adalah  kombinasi antara memelihara ikan hias di akuarium  dan menanam  
tanaman tanpa tanah (hidroponik) khususnya tanaman hias di atas akuarium. 
Keunggulan  produk ini adalah  mempunyai nilai estetika di ruangan, merupakan 
pilihan yang tepat bagi yang sibuk namun  ingin bercocok tanam dan adanya 
daur ulang unsur hara sehingga memperbaiki kualitas air akuarium. Target pasar 
utama akuariumponik   adalah wilayah perkotaan yaitu perkantoran, hotel, 
restoran, dan perumahan kalangan menengah ke atas. Metode pendekatan yang 
dipakai  dalam usaha ini adalah pendekatan kemitraan usaha namun tetap 
mencirikan kemandirian.  Ada dua mitra bagi usaha akuariumponik ini, yaitu 
toko akuarium dan toko kaca. Metode kemitraan usaha ini dipakai untuk  
menekan biaya investasi dan mengurangi resiko kegagalan usaha. Selain itu juga 
agar mempermudah operasional usaha dan mengatasi keterbatasan sumber daya 
manusia (SDM). Namun dalam jangka panjang usaha ini harus mempunyai show 
room sendiri dan langsung sebagai toko akuarium yang menjual ikan hias, pakan 
ikan dan accesoris akuarium. Omset penjualan mulai bulan Maret hingga Mei 
2006 adalah sebesar Rp. 1.210.000, dengan jumlah penjualan sebanyak 10 
unit.Usaha ini prosfek untuk dikembangkan. 
 
Kata kunci : akuariumponik,hiasan ruangan,ikan hias, tanaman hias,akuarium 
 
PENDAHULUAN 

Salah satu cara untuk mendapatkan peluang pasar adalah dengan inovasi 
produk dan melihat kecenderungan kebutuhan masyarakat. Akuariumponik adalah 
produk inovasi dan akan sesuai dengan trend dan kecenderungan masyarakat 
terutama msyarakat perkotaan. Akuariumponik adalah  kombinasi antara 
memelihara ikan hias di akuarium  dan menanam  tanaman tanpa tanah 
(hidroponik) khususnya tanaman hias di atas akuarium. Akar tanaman menjuntai 
di dalam akuarium untuk mengambil nutrisi dari air akuarium. Nutrisi untuk 
pertumbuhan tanaman tersebut diberikan  dengan cara menambahkan elemen-
elemen unsur hara yang dibutuhkan tanaman ke dalam air yang langsung 
berhubungan dengan akar tanaman. Tanaman yang ditumbuhkan secara 
akuariumponik   tumbuh subur dan sehat dan yang terpenting sangat cocok bagi 
yang suka bercocok tanam tapi sibuk sehingga tidak sempat menyiram karena 
sistem ini tidak perlu penyiraman. Selain itu  mudah dalam pengontrolan. 
Akuariumponik sangat cocok diletak di ruang-ruang tunggu rumah sakit, hotel, 
tempat-tempat peristirahatan, salon, ruang tamu, perkantoran dan restoran. 
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Penjualan ikan hias untuk kolam dan akuarium meningkat seiring dengan 
trend atau kecenderungan masyarakat untuk tetap tinggal di rumah dan membuat 
investasi dalam bentuk ruangan khusus untuk rileks yang dilengkapi dengan 
akuarium untuk menghilangkan kepenatan dari rutinitas kerja (Rahmat, 2004).  

Begitu juga dengan tanaman hias, semakin menjadi trend masyarakat 
terutama masyarakat perkotaan sebagai hobi yang menyenangkan. Menurut Ervin 
L (1958) dalam principle of horticulture, tanaman merupakan garden theraphy 
bagi fisik dan mental. Patrice Bouchardon, penulis buku The Healing Energies Of 
Trees menegaskan bahwa tiap tanaman memiliki dan menyebarkan energi tertentu 
yang berpengaruh positif terhadap kesehatan raga, jiwa dan sukma. Penelitian 
NASA - badan penerbangan antariksa milik Amerika Serikat menyatakan bahwa 
tanaman mampu menyerap gas beracun. Paling siginifikan, karbon monoksida 
yang terkandung dalam asap rokok, terutama dari tanaman hias Sansievera. 
Tanaman juga ampuh menyerap formaldehid, senyawa kimia yang ada dalam 
pakaian, mebel dan pembersih perkakas rumah. Kemudian mampu menyerap zat 
berbahaya  penyebab kanker dari tinta spidol dan printer. Penelitian Prof. Diana 
Mossop, ilmuan berkebangsaan Inggris, menyatakan bahwa  kehijauan lingkungan 
dari tanaman merupakan salah satu elemen yang dapat memberikan vibrasi atau 
getaran  positif bagi kesehatan.  

Semakin tinggi tingkat sosial  masyarakat semakin tinggi pula kebutuhan 
untuk pemenuhan rekreasi atau rileks. Faktor ini sangat penting terutama bagi 
yang sehari-harinya penuh rutinitas kerja. Untuk pemenuhan kebutuhan ini, 
biasanya orang tidak segan-segan mengeluarkan investasi yang besar. Hobi yang 
dilakukan dengan sangat menyenangkan terbukti mampu menekan depresi. Ikan 
dan tanaman terbukti mampu meningkatkan semangat kerja karena adanya 
suasana fresh akibat kelelahan mata menatap material keras di sekelilingnya.  Di 
Sumatera Barat khususnya kota Padang sekarang ini marak penjualan bunga hias 
karena minat masyarakat terhadap tanaman hias kian menjadi tren dan kebutuhan 
masyarakat.  

Oleh karena itu timbul kreativitas baru untuk memadukan unsur trend ini 
yaitu hiasan ruangan yang sehat dan berestetika  dengan memadukan antara 
akuarium dan hidroponik sehingga disebut  akuariumponik. Akuariumponik ini 
mempunyai prosfek cerah karena dwi fungsi, selain fungsi adanya ikan yang 
memberi efek menyenangkan dan sehat bagi mata yang lelah juga ada tanaman di 
atasnya yang memberi efek menenangkan dan menyejukkan. Di samping 
akuariumponik ini mengandung unsur keindahan dan keunikan tersendiri dan 
karena belum ada terdapat di pasaran. 
 
GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
Aspek pasar dan persaingan 

Bentuk pasar yang dipilih adalah pasar persaingan sempurna karena usaha 
ini dapat terus dijalankan selagi mampu, sedangkan bentuk pasar konsumen yang 
dituju adalah langsung pasar konsumen.  Pasar yang dituju adalah kalangan 
menengah ke atas, perkantoran, rumah sakit  dan hotel/restoran. Masyarakat yang 
dituju adalah masyarakat perkotaan. Menurut The Word Bank,1995,KMNLH 
(1997), jumlah penduduk kota padat yang mana 5 – 6 tahun lagi lebih dari 90 juta 
orang tinggal di kota. Tahun 2020 49,5 % dari 257 juta penduduk Indonesia 
tinggal di kota. 
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Persaingan produk akuariumponik belum ada karena produk ini adalah 
produk baru. Produk sejenis yang sudah ada di pasaran hanya  akuarium biasa .  
 
Segmentasi dan Target Pemasaran 

Target pasar utama akuariumponik   adalah wilayah perkotaan yaitu 
perkantoran, hotel, restoran, dan perumahan kalangan menengah ke atas. Hal ini  
karena masyarakat yang paling membutuhkan  rekreasi adalah masyarakat yang 
tingkat sosialnya yang tinggi yaitu masyarakat perkotaan terutama kota-kota 
besar. Target awal adalah kota Padang. Setelah itu baru mengembangkan 
pemasaran ke kota-kota lain. 
 
Posisi Pasar dan Letak Show Room 

Posisi pasar produk ini adalah kalangan menengah ke atas dan  para hobiis. 
Oleh karena itu diupayakan produk ini merupakan produk yang berkualitas dan 
bermutu tinggi serta praktis dalam penggunaannya. 

Dalam menentukan letak show room, maka dipilih kota Padang. Lokasi ini 
dipilih karena di pusat kota karena  penduduk lebih padat dan dekat ketersediaan 
transportasi dan pasar yang dituju.  
 
Manajemen Pemasaran 

Dalam hal manajemen pemasaran, analisis akan mengacu pada bauran 
pemasaran (marketing mix) atau 4 P untuk mencapai pangsa pasar yang sesuai 
dengan target pemasaran yaitu : 
 
1.  Kebijakan produk (product) 

Mutu  
Produk ini bermutu tinggi dan memberikan kepuasan bagi konsumen. 

Pemakaian praktis dan mudah serta lengkap dalam bentuk kit. Pemilihan tanaman 
untuk produk ini adalah tanaman indoor yang indah. Selain itu tahan minim 
cahaya matahari dan tahan AC serta tanaman yang mempunyai kemampuan besar 
untuk menyerap gas beracun di dalam ruangan. Diantaranya Sansievera,  Sirih 
belanda, Draceana, Aglonema, Puding, Diffrenbahgia dan beragam jenis tanaman 
hias lain. 

 
Merek 
Pemberian merek yang tepat merupakan startegi produk karena akuitas 

merek merupakan investasi usaha agar produk lebih mudah dikenal konsumen. 
Merek yang digunakan adalah Akuariumponik. Nama ini menggambarkan  
manfaat dan kualitas produk. Akuariumponik menggambarkan  sebagai produk  
yang mengkombinasikan antara ikan hias dan tanaman hias dalam akuarium. Nma 
ini merupakan ciptaan baru dan belum ada dipakai oleh orang lain. Merek lain 
adalah akuariumponik-scape, jika dikombinasikan lagi dengan taman di dalam 
air akuarium. Adapun motto dari usaha ini adalah : Healty & Aesthetical .  

Produk didisain seindah mungkin dan dikemas dengan lengkap berbentuk 
kit. Yaitu mencakup akuarium, tanaman, media tanam dan nutrisi  tanaman 
sehingga memberi kemudahan bagi konsumen. Produk dipajang di show room 
yang terkesan rapi, elite dan bersih sehingga menarik konsumen untuk 
mengunjungi. 
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Kebijakan harga yang digunakan adalah kebijakan harga di atas dari harga 
pasar  akuarium. Hal ini selain menggambarkan mutu produk yang tinggi dan 
ekslusif sehingga menjadi produk bergengsi , juga karena produk ini unik dan dwi 
fungsi sehingga mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. 

Pemasaran produk ini lebih difokuskan di daerah perkotaan khususnya 
untuk langkah awal  ini adalah di kota Padang. Yaitu selain door to door 
mengenalkan dan menawarkan produk ke perumahan elite, hotel, perkantoran dan 
restoran juga memajang produk di show room  untuk menarik minat masyarakat. 

Untuk memudahkan penjualan maka dilakukan promosi. Promosi 
merupakan usaha untuk mengkomunikasikan produk yang ditawarkan supaya  
mengenal dan akhirnya membeli. Promosi dilakukan dengan periklanan baik 
media cetak maupun elektronik. Selain itu dengan megikuti ekspo yang diadakan 
universitas dan pemeran yang diadakan oleh pemerintah. Link pameran dagang 
dapat dengan mudah didapat karena sudah ada hubungan  tim dengan pihak luar 
yang terkait. Promosi utama adalah dengan mengirim surat penawaran ke 
perkantoran, hotel, restoran, perusahaan, pengusaha disain interior dan lain-lain. 
Promosi lain yang unik tapi efektif  yaitu dengan meletakkan contoh produk 
dengan mencantumkan contact person dan alamat show room akuariumponik di 
sebuah kantor secara cuma-cuma misalnya di bank dekat para nasabah antri 
sehingga konsumen melihat produk yang ditawarkan. Promosi yang paling efektif 
adalah dari mulut ke mulut. 

 
Struktur Organisasi Usaha  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deskripsi Jabatan : 

- Dewan pembimbing : yaitu  membimbing mahasiswa dalam menyusun 
proposal bisnis dan pendampingan dalam realisasi program yaitu sebagai 
tempat konsultasi bisnis 

- Dewan pengawas : yaitu sebagai pengawas pelaksanaan program apabila 
propoal ini layak usaha. Dewan pengawas terdiri atas fihak 
kampus/Fakultas dan DIKTI 

- Direktur : membawahi para manajer. Tugasnya adalah melakukan 
perencanan, pengkoordinasian, pengarahan serta pengawasan pelaksanaan 
program 

- Asisten Direktur/sekretaris bertugas untuk membantu kerja direktur  dan 
melakukan administrasi niaga 

Dewan pembimbing 

Pengawas 

Direktur 

Manajer 
keuangan 

Manajer 
produksi 2 

Asisten 
Direktur/sekretaris 

Manajer 
produksi  1

Manajer 
pemasaran 
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- Manajer Produksi  1, tugasnya  adalah mencari dan memproduksi  
tanaman hias  

- Manajer produksi 2, tugasnya adalah yang berhubungan dengan 
pembuatan akuariumponik 

- Manajer keuangan  : tugasnya adalah mengkoordinasikan kegiatan 
keuangan perusahaan dan pengawasan  serta pencatatan keuangan   

- Manajer pemasaran : tugasnya adalah merencanakan pemasaran produk, 
menetapkan strategi pemasaran, mencari pembeli, memperoleh informasi 
mengenai kebutuhan/keinginan pembeli, kondisi pesaing dn masalah-
masalah eksternal. 

 
Metode Pelaksanaan Program 

Metode pendekatan yang dipakai  dalam usaha ini adalah pendekatan 
kemitraan usaha namun tetap mencirikan kemandirian.  Ada dua mitra bagi usaha 
akuariumponik ini, yaitu toko akuarium dan toko kaca. Metode kemitraan usaha 
ini dipakai untuk  menekan biaya investasi dan mengurangi resiko kegagalan 
usaha. Selain itu juga agar mempermudah operasional usaha dan mengatasi 
keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Namun dalam jangka panjang usaha 
ini harus mempunyai show room sendiri dan langsung sebagai toko akuarium 
yang menjual ikan hias, pakan ikan dan accesoris akuarium. 
 
Pelaksanaan Program 
Waktu Dan Tempat Pelaksanaan  

Usaha ini dilakukan di kota Padang Sumatera Barat. Show Room  produk 
di Istana Aquarium Jl. Belakang Olo No.36 A Padang. Sedangkan kantor usaha di 
Jl.Dr.M.Hatta no 97, Belakang SMP 10 Bandar Puding Padang. Waktu 
pelaksanaan dimulai pada Bulan Februari 2006, namun efektif mulai pada bulan 
Maret 2006. 
 
Pembuatan Disain Akuariumponik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar  8. Akuariumponik ukuran 30 x 25x 25 
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Disain akuariumponik yang dibuat berbagai tipe. Tipe pertama yaitu tipe 
A1, berbentuk akuariumponik meja yang cocok diletakkan di atas meja kerja,meja 
resepsionis dan meja tamu. Bentuknya mungil dengan ukuran A1/ 30x19x16,5 
cm, A1/ 15x19x16,5 dan A1/ 12x12x12 cm . Tipe kedua yaitu akuariumponik tipe 
A2 yaitu ukuran lebih besar dari tipe A1, untuk diletakkan di atas bupet atau di 
pojok ruangan. Ukurannya yaitu A2/30x25x25 cm, A2/16,5x35x16,5. Kemudian 
akuarium ukuran A3 dengan ukuran A3/60x30x35 untuk diletakkan bergabung 
dengan furniture lain. Kemudian ada akuariumponik bundar A4/akuariumponik 
bundar.Ukuran lain sesuai pesanan. anaman hias yang digunakan adalah tanaman 
hias indoor 

 
Penjualan 
Sedangkan hasil penjualan mulai bulan Maret  hingga Mei dapat dilihat  pada 
tabel berikut : 
 

Uraian Harga satuan Jumlah  Total  
Akuarium A3,satu set 
lengkap dengan tanaman 

225.000 1 225.000 

Akuariumponik A1 85.000 1 85.000 
Akuariumponik A2 175.000 1 175.000 
Akuariumponik A1 95.000 1 95.000 
Akuarumponik tipe A3 200.000 1 200.000 
Akuariumponik tipe A1 80.000 1 80.000 
Akuariumponik tipe A1 95.000 1 95.000 
Akuarium bundar A4 100.000  100.000 
Akuariumponik tipe A1 85.000  85.000 
Akuariumponik tipe A2 
 

70.000  70.000 

    
    
TOTAL OMSET    1.210.000 

 
  
 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 
Usaha ini potensial untuk dilanjutkan. Proses usaha memberikan pembelajaran 
bisnis yang begitu komplek serta pembelajaran manajemen sekaligus pemenuhan 
hobi bagi pelaksana program.  
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KERAJINAN TAPIS LAMPUNG DALAM KREASI LAMPU HIAS 
UNTUK MELESTARIKAN BUDAYA LAMPUNG 

 
Mediya Destalia, Hani Damayanti A, Jon Kenedi 

PS Ilmu Administrasi Niaga, Fakultas ISIPOL, Universitas Lampung, Lampung 
 

 
ABSTRAK 
Salah satu produk unggulan industri pengolahan adalah industri kerajinan tapis, 
yang merupakan salah satu produk budaya yang awal penggunaannya terbatas 
pada acara-acara adat dan hanya dipakai souvenir semakin meluas saat ini, tidak 
hanya terbatas pada kain sarung saja, tetapi jiga dapat dijadikan kerajianan 
lampu hias. Kerajinan ini juga dapat digunakan sebagai sarana pelestarisn 
budaya lampung. Tujuan dari program ini adalah untuk melestarikan dan 
mengembangkan kesenian tapis yang merupakan budaya khas lampung, juga 
mengenalkannya ke dunia luar. Melihat banyaknya peluang bisnis yang tersedia, 
maka kreasi tapis dalam bentuk lampu hias ini dapat menjadi sebuah alternative 
bisnis, di mana dapat membangkitkan kembali pasar tapis di mata umum 
(Indonesia). Selain itu, usaha ini mampu membuka lapangan usaha bagi para 
pengrajin sendiri serta merangsang mereka untuk terus berkembang. Hingga saat 
ini, produk  yang kami tawarkan dapat diterima oleh pasar dan memiliki peluang 
yang besar untuk bisa terus berkembang. 
 
Kata kunci: Tapis, Lampu Hias, Budaya Lampung 
 
PENDAHULUAN 
a. Latar Belakang 

Krisis ekonomi sejak tahun 197 telah membawa dampak bagi kehidupan 
masyarakat Indonesia terutama perekonomian nasional Indonesia. Salah satu hal 
yang paling nyata terlihat adalah makin meningkatnya angka pengangguran akibat 
PHK. Hal ini menunjukkan makin menurunnya akivitas perekonomian secara 
keseluruhan. 

Atas dasar kondisi di atas, sejak tahun 1999 Pemerintah mengambil kebijakan 
untuk menata kembali perekonomian dengan mengacu pada ekonomi kerakyatan. 
Di mana koperasi, usaha kecil dan menengah menjadi prioritas utama untuk 
ditumbuhkembangkan dan diharapkan dapat dapat menjadi tulang punggung 
perekonomian nasional. Akan tetapi, usaha-usaha kecil masih memiliki 
permasalahan mendasar, seperti:  
• Lemahnya kemampuan manajemen dan organisasi 
• Terbatasnya penguasaan teknologi 
• Kurangnya pengendalian mutu 
• Kekurangan modal 
• Akses pasar yang terbatas 
• Kekurangmampuan dalam pengembangan usaha. 

Pemberdayaan usaha kecil ini diharapkan dapat berperan nyata bagi 
peningkatan taraf hidup rakyat, dalam mengantisipasi perubahan lingkungan dan 
perkembangan perekonomian global. Keberadaan usaha kecil sangat potensial 
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untuk menjawab tantangan tersebut karena usaha kecil mendominasi pelaku usaha 
yang mampu menyumbang 60% produk nasional. 

Menurut Iwantono S, usaha kecil mempunyai sifat mampu 
membangkitkan keunggulan komparatif Indonesia yang berasal dari sumber daya 
alam dan tenaga kerja murah, mampu menggerakkan perekonomian rakyat 
mendorong transformasi ke arah perekonomian modern dan mampu mempercepat 
proses pengentasan kemiskinan karena usaha kecil merupakan gerakan ekonomi 
rakyat. 

Kontribusi usaha kecil terhadap PDRB Propinsi Lampung sangat dominan, 
sebesar 47,60% di tahun 1994 dan meningkat di tahun 1996 sebesar 49,60%. 
Peningkatan ini terjadi karena meningkatnya jumlah usaha kecil (Djauhar , dkk, 
1994) 

Berdasarkan potensi usaha, industri kecil pengolahan di Bandarlampung, 
60% sangat potensial untuk dikembangkan adalah industri makanan, minuman 
segar, bahan bangunan, furniture/mebel, dan industri kerajinan (kerajinan tapis 
lampung). (Bangsawan, dkk, 2000)  

Salah satu produk unggulan industri pengolahan di Propinsi Lampung 
adalah industri kerajinan kain tapis, merupakan salah satu produk budaya yang 
awal penggunaannya terbatas pada acara-acara adat dan hanya dipakai oleh 
kalangan tertentu. Sejak tahun 80-an, tapis mulai dikembangkan penggunaan dan 
variasi produknya oleh pengerajin dan pemerintah terutama untuk menunjang 
industri pariwisata di Propinsi Lampung sehingga menjadi salah satu souvenir 
andalan bagi para turis lokal maupun luar negeri. 

Pengembangan kerajinan kain tapis untuk dijadikan souvenir makin 
meluas saat ini, tak terbatas hanya pada kain sarung saja, tetapi juga dapat 
dijadikan kerajinan lampu hias. Kerajinan ini juga dapat digunakan sebagai sarana 
pelestarian budaya Lampung. 
 
b. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yng telah diuraikan, maka permasalahan dari 
penelitian ini adalah “Bagaimana kain Tapis Lampung dapat dibuat kerajinan 
berupa lampu hias untuk melestarikan budaya Lampung”. 
 
c. Tujuan Kegiatan 

Adapun kegunaan dari program ini adalah: 
1. Bagi Pelanggan 

Dengan adanya lampu hias ini, diharapkan dapat memperindah ruang 
rumah mereka. 

2. Bagi Pengrajin 
Adanya kreasi baru ini dapat membantu para pengrajin untuk menambah 
wawasan serta kreatifitasnya dalam membuat tapis, juga untuk menambah 
penghasilan mereka. 

 
METODE PENDEKATAN 
a. Waktu dan Tempat Observasi 

1. Observasi 1: Bahan dasar  
  a. Waktu    : November 2005 
  b. Tempat    : Pasar Tengah 
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2. Observasi 2: Bahan dasar    
  a. Waktu    : 18 Februari 2006 
  b. Tempat    : Pasar Tengah 
3. Observasi bahan-bahan dan alat 
  a. Waktu    : 18 Februari 2006 
  b. Tempat    : Pasar Tengah dan Toko di  
        Jl. Raden Intan   
4. Observasi kerajinan kain tapis  
  a. Waktu    : 18 Februari 2006 
  b. Tempat    : Pasar Tengah 
5. Pencarian Informasi tambahan 
  Mengenai: Pengrajin tapis 
  a. Waktu    : Februari 
  b. Tempat    : Umum (temen dan dosen) 

 
b. Bahan dan Alat 

1) Karton tebal/karton kardus 3 mm 
2) Tapis 
3) Fitting 
4) Double Tape 
5) Selotip 
6) Cutter 
7) Penggaris 
8) Lampu (rangkaian lampu dengan mempertemukan bagian dasar fitting) 
9) Kabel 
10) Gunting 
11) Tang 
12) Obeng 
13) Mika/map tebal 
14) Steker 
15) Lem kayu 
16) Lem alteco 
17) Pita hias 
18) Plastik kemasan  

 
c. Metode Memperoleh Data 
 Data-data kami kumpulkan dengan beberapa cara, yaitu: 

1. Observasi 
Observasi dilakukan untuk mencari bahan dasar yang berupa kain tapis, 
yaitu  Pasar Tengah. Selain itu, observasi juga kami lakukan untuk 
mencari bahan-bahan dan alat. 

2. Interview 
Untuk mendapatkan informasi mengenai bahan dasar, kami melakukan 
wawancara pada beberapa penjual guna mendapatkan informasi mengenai 
harga tapis. Begitu pula dalam pencarian informasi harga bahan dan alat. 

3. Pencarian Data  
Pencarian data ini kami lakukan dengan menggunakan internet. Pencarian 
data ini dilakukan untuk mencari informasi tentang tapis dan kreasinya. 
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d. Cara Membuat 
1.  Potong karton tebal sesuai dengan ukuran pola 
2.  Buat garis pada sisi kiri dan kanannya, potong dengan cutter 
3.  Buat lubang untuk mengikat lampu, kemudian alasi permukannya dengan 

kertas karton warna 
4. Masukkan salah satu sisi alas tapis pada garis tersebut, masukkan sisi yang 

lain, kemudian lipat dan tempat sisi ujungnya. 
5. Tutup sisi bawah, atas, kanan, dan kiri karton tebal dengan potongan 

karton tebal dengan lebar 3 cm 
6. Buat lubang pada bagian bawahnya untuk kabel. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
a. Kegiatan Produksi 
 Kegiatan ini dilaksanakan dalam lima tahapan, yaitu: 

1. Produksi 1, pada Oktober 2005 
a. Tujuan : Menghasilkan bentuk lampu hias yang ideal 

  b. Jumlah : 2 (dua) unit lampu 
c. Bahan baku dan Alat 

      1. Kain   6.  Mika 
      2. Lampu   7.  Map Tebal 
      3. Fitting   8.  Hiasan 
      4. Kabel   9.  Lem 
      5. Steker    10.Double Tape 
  d. Hasil : 1. Bentuknya sudah cukup bagus 
      2. Sinar lampu terlalu terang 
      3. Alasnya belum kuat 
      4. Warna kurang menarik 
 

2. Produksi 2, pada 27-28 Februari 2006 
a. Tujuan : Menghasilkan produk lampu hias yang berdaya jual  
b. Jumlah : 6 (enam) unit lampu 
c. Biaya per-unit 
 
   1.  Tapis    : Rp. 12.500,00 
   2.  Lampu    : Rp.   2.000,00 
   3.  Fitting    : Rp.   1.000,00 
   4.  Kabel    : Rp.      750,00 
   5.  Steker    : Rp.   1.000,00 
   6.  Karton tebal   : Rp.   1.000,00 
   7.  Map tebal/mika   : Rp.   1.975,00 
   8.  Hiasan    : Rp.   2.500,00 
   9.  Lem dan double tape  : Rp.   2.000,00 
  10.  Upah borongan   : Rp.   4.000,00 
  11.  Kemasan    : Rp.      500,00 
   Total       Rp. 29.225,00 
   Laba 1%    : Rp.      292,25 
   Harga pokok    : Rp. 29.517,25 
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   Harga jual    : Rp. 30.000,00 
   Harga pokok 6 unit 
   : 6 x @ Rp. 29.517,25  : Rp. 177.103,50 
   Harga jual produk 
   : 6 x @ Rp. 30.000,00  : Rp. 180.000,00 
   Total laba 
   : Rp. 180.000,00 – Rp. 177.103,50 : Rp.     2.896,50 
d. Hasil : 1. Bentuknya cukup bagus 
    2. Sinar lampu lembut (soft) 
    3. Alasnya lebih kuat (lebih tebal) 
    4. Warnanya telah serasi 
Menurut para pembeli produk kami, mereka menyarankan agar lampu hias 
ini lebih banyak variasi warna, dan model.  
 

3. Produksi 3, pada 11-12 Maret 2006 
a. Tujuan : Meningkatkan jumlah penjualan produk 
b. Jumlah : 8 (delapan) unit lampu 
c. Harga pokok 8 unit: 
   = 8 x @ Rp. 29.517,25  : Rp. 236.138,00 
   Harga jual produk  
   = 8 x @ Rp. 30.000,00  : Rp. 240.000,00 
   Total laba 
   = Rp. 240.000,00 – Rp. 236.138,00 : Rp.     3.862,00 
 

4. Produksi 4, pada 1-3 April 2006 
a. Tujuan : Menjaga kesinambungan produksi 
b. Jumlah : 8 (delapan) unit lampu 
c. Harga pokok 8 unit  
   = 8 x @ Rp. 29.517,25  : Rp. 236.138,00 
   Harga jual produk per unit  : Rp.   30.000,00 
   Terjual = 6 buah 
   Sisa  = 2 buah 
Total penjualan 
   = 6 x @ Rp. 30.000,00  : Rp. 180.000,00 
Pada produksi yang keempat ini, tidak terjual dua buah karena ada 
kerusakan sehingga lampu tersebut tidak dapat dijual. Dalam proses 
produksi ini, kami belum dapat melakukan variasi warna. Hal ini 
dikarenakan terbatasnya warna tapis yang tersedia. Di sini, kain tapis 
hanya memiliki sedikit warna, antara lain: merah kuning hitam, merah 
kuning hijau, coklat kuning hijau. Oleh karena itu, kami masih 
menggunakan warna yang tersedia. 

 
5. Produksi 5, pada 5-9 Mei 2006  

a. Tujuan : Menjaga kesinambungan produksi 
b. Jumlah : 8 (delapan) unit lampu 
c. Harga pokok 8 unit: 
   = 8 x @ Rp. 29.517,25  : Rp. 236.138,00 
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   Harga jual produk  
   = 8 x @ Rp. 30.000,00  : Rp. 240.000,00 
   Total laba 
   = Rp. 240.000,00 – Rp. 236.138,00 : Rp.     3.862,00 
d. Hasil : 1. Warnanya dapat lebih menarik 
    2. Memperoleh warna yang berbeda 
    3. Memperoleh pangsa pasar yang lebih luas 
Dalam proses produksi kami yang terakhir, kami pun masih mendapat 
saran dari para pelanggan, antara lain: alas lampu yang menggunakan kayu 
triplek agar lebih kuat, dan lampu agar dapat digantung sehingga 
memudahkan dalam peletakan lampu hias ini di ruangan. 

    
Dalam memproduksi lampu hias ini, kami memang tidak megutamakan 

laba yang kami peroleh. Tetapi kami lebih mengedepankan apa yang dapat kami 
peroleh dari proses produksi, keuangan, dan pemasaran yang kami lakukan.  
 
b. Kegiatan Pemasaran 

Pemasaran kami saat ini masih berfokus pada internal kampus, yaitu 
menjadikan kerajinan tapis ini sebagai souvenir. Untuk ke depan, kami 
merencanakan untuk menjalin hubungan ke beberapa lembaga kemahasiswaan, 
khususnya dalam penyediaan souvenir untuk pembicara kegiatan. 
 Selama ini penjualan masih terbatas pada orang-orang terdekat, meliputi 
dosen di lingkungan Administrasi Niaga, rekan-rekan mahasiswa di internal 
kampus serta mulai dicoba untuk penjualan ke orang-orang di luar kampus 
misalnya lingkungan keluarga (saudara terdekat). 
 Selain itu, kami juga memulai dengan penjualan dengan melakukan kerja 
sama dengan beberapa toko souvenir yang ada di sekitar daerah kota Bandar 
lampung. Dimana toko-toko tersebut ada yang khusus souvenir tapis, dan ada juga 
yang merupakan toko berbagai macam souvenir. Akan tetapi, kerjasama tersebut 
belum terealisasi. Kami masih dalam tahap pembicaraan awal rencana kerjasama, 
belum sampai pada tahap penjualan.  
 Dalam proses pemasaran kami menggunakan analisis SWOT untuk 
mengetahui posisi pemasaran produk kami di pasaran. Berikut matrik SWOT 
yang telah kami buat dari analisis yang kami buat. 
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Tabel 1 
Matriks SWOT 

 
  

 STRENGHTS  
1. Inovasi produk 

tinggi 
2. Menjadi alternatif 

baru produk 
kerajinan tapis 

3. Hubungan baik 
antar personil 

4. Kepercayaan 
pelanggan (trust). 

 
 WEAKNESSES  

1. Produk masih 
sederhana 

2. Variasi produk 
terbatas 

3. Lokasi usaha belum 
memadai. 

 
 OPPORTUNITIES  

1. Pelayanan terbaik pada 
pelanggan (servise). 

2. Mulai berkontribusi pada 
masyarakat 
(contribution). 

3. Reputasi baik 
4. Ke depan, mampu 

menyerap tenaga kerja. 
5. Peluang pemasaran masih 

terbuka lebar 
6. Tingkat persaingan 

sedang. 

 
 STRATEGI SO 

1. Pertahankan dan 
tingkatkan 
orientasi 
pelanggan. 

2. Gunakan saluran 
distribusi yang 
lebih memadai. 

3. Berdayakan 
masyarakat di 
sekitar lokasi 
usaha. 

 
 STRATEGI WO  

1. Tingkatkan 
kepercayaan 
pelanggan untuk 
meningkatkan pangsa 
pasar. 

2. Masuki pangsa pasar 
yang lebih luas. 

 
 THREATS  

1. Lingkup penjualan masih 
kecil. 

2. Belum terkenalnya 
produk-produk kerajinan 
tapis. 

3. Adanya kekhawatiran 
harga kerajinan tapis 
mahal. 

4. Jumlah pengangguran 
tinggi. 

 
 STRATEGI ST 

1. Tingkatkan daya 
saing produk 
dalam skala yang 
lebih luas. 

2. Adanya 
kerjasama dengan 
toko-toko 
kerajinan. 

 
 STRATEGI WT  

1. Manfaatkan sumber 
daya manusia yang 
melimpah. 

2. Ciptakan antusiasme 
untuk membeli tapis. 

“Tapis murah nan indah”. 
3.tingkatkan inovasi 

produk. 

 
c. Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan 
 Kegiatan ini dilakukan setiap selesainya kegiatan pemasaran, yaitu pada 
saat dilaksanakannya kegiatan produksi. Kegiatan ini bertujuan untuk 
mengevaluasi semua pelaksanaan kegiatan, mulai dari proses produksi, 
pemasaran, dan juga evaluasi respon konsumen (pembeli). Hasil evaluasi ini 
merupakan bahan dasar dalam pembuatan pelaporan. 
 

IFAS 

EFAS 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
a. Kesimpulan 
 Kegiatan program kreativitas mahasiswa bidang kewirausahaan yang kami 
lakukan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Baik dalam segi waktu pembuatan, 
pemasaran, maupun penyusunan laporan. Walaupun ada yang tidak sesuai, hal 
tersebut tidak terlalu jauh dari waktu yang telah ditetapkan. Kegiatan ini juga telah 
mampu mencapai tujuan yang direncanakan, yaitu melestarikan dan 
mengembangkan kesenian tapis lampung yang merupakan salah satu budaya khas 
Lampung. Kami juga berusaha untuk mengenalkannya keluar daerah lampung.  
 Berdasarkan pada hasil penjualan selama produksi yang kami lakukan, 
produk ini telah mendapat tempat tersendiri di hati para konsumen. Karena kami 
berhasil membuat suatu kreasi tersendiri yang terbuat dari kain tapis yang 
kebanyakan digunakan untuk pakaian. Sehingga kami manilai bahwa produk ini 
memiliki peluang yang besar untuk dapat terus berkembang di pasaran.  
 
b. Saran 
 Untuk menjaga kesinambungan usaha lampu hias ini maka perlu dilakukan 
hal-hal berikut ini, yaitu: 
1. Melakukan efisiensi pada kegiatan produksi 
2. Memperluas wilayah pemasaran 
3. Meningkatkan kerja sama dengan toko-toko kerajinan, guna perluasan pasar 
4. Tingkatkan daya saing produk dalam skala yang lebih luas 
5. Membuat variasi yang lebih banyak. 
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ABSTRAK 
Pada program PKM ini dilakukan penelitian, produksi, dan pemasaran tea cider 
dengan menggunakan teh hijau. Produk ini merupakan merupakan produk 
minuman tradisional hasil fermentasi larutan teh dan gula yang memiliki cita 
rasa dan aroma yang khas, yaitu dengan rasa asam-manis. Produk minuman ini 
pertama kali di konsumsi oleh masyarakat Cina pada 220 SM yang kemudian 
tersebar ke seluruh negara. Selain memiliki cita rasa yang khas, produk minuman 
ini juga mengandung berbagai vitamin, mineral dan asam-asam organik, seperti 
vitamin B1, B2, B3, B6, B12, vitamin C, asam astetat, asam laktat, asam glukonat, 
asam glukoronat, asam karbonat, asam amino, dan alkohol. Produk minuman ini 
juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya: dapat meningkatkan sistem 
imunitas, berkhasiat antimikroba, meningkatkan metabolisme, dapat menurunkan 
berat badan, detoksifikasi, mencegah kanker, menurunkan tekanan darah tinggi, 
mencegah konstipasi, regenerasi sel, dan sebagainya.Di Indonesia sendiri, tea 
cider masih sedikit diproduksi. Penggunaan tea cider di Indonesia masih 
menggunakan teh hitam. Padahal, fermentasi tea cider dapat dilakukan 
menggunakan berbagai macam bentuk teh dan salah satunya adalah dengan teh 
hijau. Untuk itu perlu dilakukan penelitian untuk mengadaptasikan kultur 
mikroba tea cider dan menentukan kondisi fermentasi yang tepat sehingga mampu 
menghasilkan produk tea cider dengan kualitas yang lebih baik. Produk tea cider 
memiliki potensi yang besar untuk diproduksi dan dipasarkan karena proses 
pembuatannya yang sederhana dan hanya memerlukan bahan yang sedikit 
sehingga biaya produksinya sangat rendah. Terlebih lagi tea cider juga memiliki 
nilai jual yang sangat tinggi karena mampu menjadi produk minuman kesehatan 
yang dapat mencegah berbagai macam penyakit dan meningkatkan metabolisme 
tubuh. Dari hasil penelitian didapatkan laju pertmbuhan optimum miktoba pada 
kultur tea cider dengan menggunakan teh hijau adalah pada hari ke-4 dan tea 
cider dapat diproduksi pada hari ke-4. Pemasaran dilakukan dengan 
menggunakan merek dagang crush cider dengan nama perusahaan Cipta Niaga 
Fermentasi. Produk yang berhasil dipasarkan sejumlah 162 botol dan laba bersih 
sebesar Rp 277. 000,00. 
 
Kata kunci:  tea cider, fermentasi, teh hijau, crush cider 
 
PENDAHULUAN 

Tea cider atau kombucha merupakan salah satu bentuk suplemen kesehatan 
dalam bentuk minuman yang telah lama dikonsumsi oleh masyarakat. Produk ini 
merupakan merupakan produk minuman tradisional hasil fermentasi larutan teh 
dan gula yang memiliki cita rasa dan aroma yang khas, yaitu dengan rasa asam-
manis. Produk minuman ini pertama kali di konsumsi oleh masyarakat Cina pada 
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220 SM yang kemudian tersebar ke seluruh negara dan terkenal dengan 
bermacam-macam nama, seperti Tea Fungus, Fungus Japonicus, Manchurian 
Tea, Tea Mould, Kargasok Tea, Olinka, Teakvass, dan lain sebagainya (Frank 
1989).  

Selain memiliki cita rasa yang khas, produk minuman ini juga mengandung 
berbagai vitamin, mineral dan asam-asam organik, seperti vitamin B1, B2, B3, 
B6, B12, vitamin C, asam astetat, asam laktat, asam glukonat, asam glukoronat, 
asam karbonat, asam amino, dan alkohol (Perron 2000). Produk minuman ini juga 
memiliki beberapa manfaat, diantaranya : dapat meningkatkan sistem imunitas, 
berkhasiat antimikroba, meningkatkan metabolisme, dapat menurunkan berat 
badan, detoksifikasi, mencegah kanker, menurunkan tekanan darah tinggi, 
mencegah konstipasi, regenerasi sel, dan sebagainya (Frank 1989).  

Pada dasarnya tea cider merupakan hasil fermentasi kultur campuran antara 
khamir (ragi) dan bakteri yang bekerja secara simbiotik yang disebut dengan 
SCOBY (Symbiotic Culture of Bactery and Yeast) serta melibatkan proses reaksi 
biokimia mikrobial yang kompleks (Frank 1989). Pada dasarnya fermentasi 
sendiri merupakan proses transformasi kimiawi dari senyawa-senyawa organik 
dengan bantuan mikroba (Fardiaz 1987). Secara umum, proses fermentasi tea 
cider berlangsung dalam dua tahap, yaitu : 
1 Fermentasi yang mengubah gula menjadi etanol dan karbondioksida yang 

dilakukan oleh beberapa jenis khamir pada kondisi anaerob, 
2 Fermentasi yang mengoksidasi etanol yang dioksidasikan pada tahap I 

menjadi asam-asam organik yang dilakukan oleh bakteri asam asetat pada 
kondisi aerob. 
Selanjutnya bakteri asam asetat juga mampu mensintesis glukosa menjadi 

selulosa (polisakarida) yang membentuk lapisan berwarna putih (nata / zooglea) 
yang terapung di permukaan cairan (Kusnadi 2001). 

Di Indonesia sendiri, tea cider masih sedikit diproduksi. Penggunaan tea 
cider di Indonesia masih menggunakan teh hitam. Padahal, fermentasi tea cider 
dapat dilakukan menggunakan berbagai macam bentuk teh. Teh sendiri terbagi 
atas beberapa macam, diantaranya: teh hitam atau black tea, teh hijau atau green 
tea, dan teh putih atau oolong tea (Gonzalez et al. 1972 dalam Kusnadi 2001). 
Teh hijau sendiri memiliki beberapa manfaat lebih bila dibandingkan teh lainnya, 
diantaranya: dapat meningkatkan elastisitas dinding sel pembuluh darah sehingga 
dapat mencegah penyakit tekanan darah tinggi, dapat mencegah serangan jantung, 
mencegah disentri, dan mencegah kanker (Frank 1989).  

Produk tea cider memiliki potensi yang besar untuk diproduksi dan 
dipasarkan karena proses pembuatannya yang sederhana dan hanya memerlukan 
bahan yang sedikit sehingga biaya produksinya sangat rendah. Terlebih lagi tea 
cider juga memiliki nilai jual yang sangat tinggi karena mampu menjadi produk 
minuman kesehatan yang dapat mencegah berbagai macam penyakit dan 
meningkatkan metabolisme tubuh. 

Berdasarkan pengamatan yang kami lakukan, ada beberapa permasalahan 
dalam memproduksi dan mengembangkan tea cider dengan menggunakan teh 
hijau untuk dijadikan produk minuman kesehatan, diantaranya: 
1. Dari litertur yang ada sebelumnya disebutkan bahwa produksi tea cider 

membutuhkan waktu antara dua minggu hingga satu bulan sehingga tidak 
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efektif untuk diproduksi dalam skala industri. Hal ini terjadi karena kultur 
mikroba yang digunakan belum teradaptasi dengan sempurna. 

2. Setelah diproduksi, produk minuman kesehatan ini harus bersaing dengan 
produk suplemen kesehatan lainnya di pasaran. Untuk itu perlu dipikrkan 
bagaimana bentuk usaha dan strategi pemasaran terbaik sehingga mampu 
bersaing dengan produk suplemen kesehatan lainnya. 
Untuk menjalankan kewiraushaan dengan mengembangkan tea cider ini 

maka perlu dilakukan penelitian untuk mencari tahu berapa waktu aktivasi kultur 
tea cider dalam teh hijau. Selanjutnya perlu dicari dan dibentuk badan usaha dan 
struktur organisasi yang terbaik untuk memproduksi tea cider sehingga pada 
akhirnya dapat menentukan bagaimana strategi pemasaran terbaik dalam 
memasarkan tea cider. 

Tujuan yang diharapkan dari program ini adalah: 
1. Mengembangkan dan memproduksi tea cider dalam teh hijau sehingga 

dihasilkan produk tea cider dengan kualitas yang lebih baik. 
2. Memasarkan tea cider sehingga dapat diterima oleh masyarakat dan dapat 

bersaing dengan produk suplemen kesehatan lainnya. 
Setelah program ini dijalankan diharapkan program ini memiliki beberapa 

manfaat, diantaranya: 
1. Membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat 

dengan cara menghasilkan tea cider sebagai produk suplemen kesehatan 
yang dapat digunakan dan dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. 

2. Meningkatkan jiwa kewirausahaan yang meliputi kemandirian dan kerja 
sama baik dalam kalangan mahasiswa khususnya maupun masyarakat pada 
umumnya melalui pendirian suatu badan usaha yang terstruktur dan 
terorganisir dengan baik. 

3. Dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat melalui usaha yang 
didirikan untuk memproduksi minuman kesehatan ini. 
 

METODE PENELITIAN 
Tahapan pelaksanaan yang kami lakukan dalam melaksanakan program 

kreativitas mahasiswa bidang kewiausahaan ini dapat dilihat pada bagan di bawah 
ini: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penelitian skala laboratorium

Adaptasi penelitian untuk produksi 
masal 

Pendirian badan usaha dan struktur 
organisasinya 

Perancangan Analisis Pasar, 
Strategi Pemasaran ,dan Analisis 

Rugi Laba 

Pemasaran Produk 
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Waktu dan tempat pelaksanaan program dilakukan pada: 
 Waktu tahap penelitian skala laboratorium pada bulan Mei 2005. 
 Waktu tahap adaptasi penelitian untuk produksi masal, tahap pendirian 

badan usaha dan struktur organisasinya, dan tahap perancangan analisis 
pasar, perancangan strategi pemasaran dan analisis rugi laba pada bulan Juni 
2005. 

 Waktu tahap pemasaran antara bulan Juli 2005 hingga Oktober 2005. 
 Tempat penelitian dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi, Sekolah Ilmu 

dan Teknologi Hayati, ITB. 
 Tempat produksi skala masal dilakukan di Jl. Sukawangi No. 10 Lembang, 

Bandung. 
Penelitian skala laboratorium dilakukan untuk mencari waktu pada laju 

pertumbuhan optimum kultur tea cider agar mikroba dapat teradaptasi dalam 
medium teh hijau sehingga dapat dihasilkan tea cider dengan kualitas yang lebih 
baik dan dalam waktu yang lebih cepat.  

Pada penelitian yang dilakukan oleh  Paramasari (2003) diketahui bahwa 
mikroba yang berhasil diisolasi dalam kultur tea cider terdiri dari satu jenis 
bakteri dengan jenis Acetobacter xylinum dan satu jenis ragi dengan jenis 
Schizzosaccharomyces pombe. Penelitian selanjutnya dilakukan dengan membuat 
kurva tumbuh mikroba dalam medium teh hijau. 

Medium teh hijau dibuat dengan mencampurkan 5 g teh hijau dan 100 g 
gula pasir pada 900 mL akuades yang telah dididihkan. Larutan medium teh hijau 
ini selanjutnya didinginkan dan disaring. Sebanyak 100 mL kultur tea cider 
diinokulasikan setelah suhu medium sama dengan suhu ruangan agar didapatkan 
10% kultur tea cider pada medium teh hijau. Kultur tea cider pada medium teh 
hijau ini kemudian diinkubasi selama 12 hari dalam bejana yang ditutup kain 
kassa steril. Ukuran populasi mikroba diamati dengan mengambil sampel tiap 2 
hari mulai dari hari ke-0 hingga hari ke-12. 

A. xylinum diisolasi menggunakan medium agar selektif A. xylinum dengan 
metode sebar (spread plate). Kultur tea cider dari tiap sampel diencerkan dengan 
seri pengenceran 10-1 sampai dengan 10-6. Pengenceran dilakukan dengan 
menambahkan 1 mL kultur ke dalam 9 mL larutan fisiologis (NaCl 0.85%) untuk 
mendapatkan pengenceran 10-1.Dari pengenceran 10-1 ini selanjutnya diambil 1 
mL untuk dimasukkan ke dalam 9 mL larutan fisiologis lain sehingga diperoleh 
pengenceran 10-2. Demikian seterusnya sehingga diperoleh pengenceran 10-6. 
Sampel dari pengenceran 10-2 sampai  10-6 diambil sebanyak 0,1 mL untuk 
disebarkan pada medium agar selektif A. xylinum dalam tiap cawan petri yang 
berbeda. 

S. pombe diisolasi menggunakan medium Yeast Extract Peptone Dextrose 
Agar (YEPDA) dengan menggunakan metoda tuang (pour plate). Kultur tea cider 
dari tiap sampel diencerkan dengan seri pengenceran 10-1 sampai dengan 10-6 
dengan cara yang sama dengan sebelumnya. Sampel dari pengenceran 10-2 sampai  
10-6 diambil sebanyak 1 mL untuk disebarkan pada medium YEPDA yang telah 
dicairkan (t = 40-42oC) dalam tiap cawan petri yang berbeda. 

Ukuran populasi mikroba dapat diketahui dengan menghitung jumlah koloni 
mikroba pada tiap cawan petri. Data diambil apabila jumlah koloni antara 30 
hingga 300 koloni. Populasi mikroba didapatkan dengan mengalikan antara 
jumlah koloni dengan jumlah sampel yang dituang atau disebar dan seri 
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pengenceran. Dari data ini bisa didapatkan kurva tumbuh mikroba. Kurva 
pertumbuhan mikroba dapat dirumuskan dengan persamaan: 

 
Sehingga laju pertumbuhan sel dapat dihitung dengan rumus: 

 
atau 

 
Dimana:  μ =  laju pertumbuhan spesifik 
 xo = konsentrasi biomassa awal 
 xt  = konsentrasi biomassa setelah interval waktu t 
 to  = waktu awal 
 t =  waktu dari xo hingga xt 
 (Stanbury dan Whitaker, 1984) 
 
Laju pertumbuhan optimum didapatkan dari waktu pada saat laju 

pertumbuhan mikroba tercepat. 
Selanjutnya dilakukan analisis penentuan kadar asam, pH, kadar alkohol, 

dan gula pereduksi untuk menentukan waktu pemanenan terbaik. Pertama kali 
dilakukan pembuatan medium teh hijau dengan komposisi yang sama dengan 
sebelumnya. Kemudian medium ini diinokulasikan kultur tea cider yang telah 
teraktivasi. Setelah diinokulasikan, sampel diambil tiap dua hari sekali untuk 
dianalisis konsentrasi asam organiknya, pH, kadar alkohol, dan gula pereduksinya. 

Alat penelitian meliputi berbagai macam alat gelas yang umumnya 
digunakan dalam pekerjaan mikrobiologi serta alat-alat listrik dan mekanik untuk 
analisis kimia. Bahan penelitian yang digunakan media untuk isolasi mikroba, zat 
warna dan reagen untuk analisis kimia serta bahan-bahan lainnya yang umumnya 
digunakan dalam pekerjaan mikrobiologi. 

Sedangkan alat-alat yang digunakan untuk tahap produksi meliputi; alat-alat 
untuk pembuatan teh, seperti:kompor, panci, pengaduk, saringan, dan tabung gas; 
serta alat-alat untuk inkubasi, seperti: kontainer inkubasi, kain kassa steril, dan 
botol semprot. Selain itu digunakan pula peralatan lain untuk penunjang 
pemsaran, seperti alat transportasi, komputer, printer, alat-alat tulis, dan beberapa 
pearalatan lainnya. Bahan produksi yang digunakan meliputi gula, teh hijau, dan 
kultur mikroba. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

1 Hasil Penelitian 
 Dari data didapatkan bahwa A. xylinum memiliki karakteristik kurva 
pertumbuhan yang sama dengan S. Pombe karena terjadinya interaksi antara 
keduanya pada medium yang sama. Kedua mikroba ini mengalami fase 
adaptasi hingga hari ke-2. Fase eksponensial terjadi antara hari ke-2 hingga 
hari ke-6. Fase statis tidak terjadi dikarena keberadaan nutrisi yang sudah 
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terbatas. Fase kematian terjadi pada hari ke-8 dimana terjadi penurunan 
populasi mikroba yang sangat tinggi. Namun pada hari ke-10 dan 12 terjadi 
pertumbuhan mikroba lagi karena adanya penggunaan biomassa mikroba 
yang telah mati sebelumnya oleh mikroba baru. 

KURVA TUMBUH A. xylinum  DAN S. pombe
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Gambar 1.   Kurva pertumbuhan A. xylinum dan S. pombe pada kultur tea cider 

dengan medium teh hijau. 
 

Ukuran populasi S. pombe cenderung lebih banyak dan laju 
pertumbuhannya lebih cepat bila dibandingkan A. xylinum dikarenakan S. 
pombe merupakan jenis ragi yang dapat tumbuh cepat dengan membentuk 
tunas vegetatif dan bersifat anaerob. Sedangkan A. xylinum merupakan 
mikroorganisme aerobik obligat dimana aktivitas metabolisme dan 
pertumbuhannya dipengaruhi oleh kandungan oksigen terlarut dalam 
medium. Laju pertumbuhan optimum keduanya terjadi pada hari ke-4. 
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Gambar 2.  Kurva laju pertumbuhan A. xylinum dan S. pombe pada kultur tea 

cider dengan medium teh hijau. 
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Seiring dengan perubahan jumlah populasi mikroorganisme, selama 

proses fermentasi tea cider berlangsung terjadi pula perubahan asam-asam 
organik, pH, gula pereduksi, dan kadar alkohol. Penurunan pH terjadi karena 
adanya peningkatan aktivitas bakteri asam asetat yang mengoksidasi alkohol 
menjadi asam asetat dan mengoksidasi glukosa menjadi asam glukonat. 
Peningkatan aktivitas ini juga menyebabkan rendahnya kadar alkohol dalam 
medium. Peningkatan konsentrasi gula pereduksi terjadi karena adanya 
penguraian sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa oleh enzim invertase oleh 
ragi dengan pH medium yang sesuai. Dari data anailisis perubahan 
kandungan tea cider, maka tea cider dapat dipanen pada hari ke-4. 
 

0

10

20

30

40

50

60

0 2 4 6 8 10 12 14

Waktu Fermentasi (Hari)

pH
, K

on
s.

 a
s.

 a
se

ta
t, 

as
. g

lu
ko

na
t, 

al
ko

ho
l (

%
), 

da
n 

gu
la

 p
er

ed
uk

si
 

(g
/L

)

Asam Asetat
Asam Glukonat
pH
Gula pereduksi
%Alkohol

 
 

Gambar 3.   Grafik perubahan pH, kadar alkohol, kadar asam asetat  dan asam 
glukonat selama fermentasi tea cider. 

 
2 Hasil Produksi dan Pemasaran 

Untuk memudahkan produksi dan pemasaran, maka kami mendirikan 
suatu badan usaha. Pendirian badan usaha dilakukan agar memiliki kekuatan 
hukum dalam menjalankan usaha nantinya. Bentuk badan usaha disesuaikan 
dengan dana yang diberikan dan jumlah anggota yang ada. Struktur 
organisasi dibentuk untuk memudahkan sistem managerial dan pembagian 
tanggung jawab pada tiap anggota. 

Nama badan usaha yang dipilih adalah Cipta Niaga Fermentasi (CNF). 
Cipta Niaga Fermentasi (CNF) adalah sebuah Strategic Business Unit (SBU) 
berbasis Usaha Kecil Menengah (UKM). Kami memilih basis UKM karena 
manajemennya ramping, lincah, murah, efektif dan efisien, mudah 
dikendalikan,  mampu memberikan pengembalian yang besar bagi para 
pemegang saham, mudah mendapatkan kredit UKM bunga ringan dan tanpa 
agunan serta pergerakan bisnisnya tidak menarik perhatian para pesaing.  

Untuk memudahkan pembagian kerja dan tanggung jawab, maka 
dibentuklah struktur keorganisasian untuk Cipta Niaga Fermentasi yang 
terdiri dari pimpinan perusahaan, para manajer, dan pembantu produksi dan 
promosi. Struktur keorganisasian dapat dilihat pada bagan dibawah ini: 
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Sebelum melakukan produksi dan pemasaran, maka ditentukan target dan strategi 
pemasaran. Target pemasaran produk ini adalah masyarakat yang berumur antara 
15 hingga 30 tahun karena golongan masyarakat ini cenderung untuk masih ingin 
mempertahankan kesehatannya. Sedangkan untuk pemasarannya dibagi atas tiga 
tahap, yang meliputi tahap pengenalan produk, tahap produksi lanjut, dan tahap 
pengembangan produk. Tahap-tahap ini disesuaikan dengan keberadaan produk 
yang belum dikenal oleh masyarakat dan juga tingkat keuangan perusahaan. 

Produk ditawarkan dalam bentuk kemasan 500 mL dan 330 mL. Biaya 
produksi dalam tiap kemasan 500 mL mencapai Rp. 1.500,- pada fluktuasi harga 
tertinggi sehingga produk dipasarkan dengan harga Rp. 5.000,- melalui distributor 
sehingga produk sampai ke tangan konsumen dengan harga Rp. 5.500,-. Dalam 
hal ini keuntungan yang diperoleh adalah Rp. 3.500,- tiap botol. Sedangkan biaya 
produksi dalam tiap kemasan 330 mL mencapai Rp. 1.000,- pada fluktuasi harga 
tertinggi sehingga produk dipasarkan dengan harga Rp. 4.500,- melalui distributor 
sehingga produk sampai ke tangan konsumen dengan harga Rp. 5.000,-. Dalam 
hal ini keuntungan yang diperoleh adalah Rp. 3.500,- tiap botol. Produk 
dipasarkan dengan memanfaatkan dsitributor dengan sistem bagi hasil dari produk 
yang terjual. Jumlah produk yang diproduksi disesuaikan dengan kapasitas 
produksi, tahap strategi pemasaran, dan target pemasaran. 

Selama bulan Juli hingga Oktober 2005 crush cider yang berhasil 
dipasarkan sejumlah 162 botol yang meliputi 44 botol dalam kemasan 500 mL 
dan 122 botol dalam kemasan 330 mL dan dengan laba bersih didapatkan sebesar 
Rp. 277.000,- Pada mulanya produk dijual dalam kemasan 500 mL. Namun untuk 
lebih menarik minat konsumen, selanjutnya produk dijual dalam kemasan 330 mL 
yang lebih efisien dan ekonomis. Hal ini terbukti dari penjualan dengan botol 
kemasan 330 mL yang lebih banyak dibandingkan penjualan dengan botol 
kemasan 500 mL. Nilai lebih dari jenis kemasan botol ini adalah dalam 
pengemasannya tidak memerlukan alat atau mesin sehingga dapat dilakukan 
dengan tenaga manusia dan tidak memerlukan biaya yang mahal. 

Untuk pengemasan botol ini kami bekerja sama dengan Dinas Peindustrian 
dan Perdagangan (DISPERINDAG) Agro Jawa Barat bidang pengembangan 
kemasan produk makanan dan minuman. Untuk pengembangan selanjutnya 
produk direncanakan  dikemas dalam kemasan botol kaca dengan ukuran 150 – 
200 mL agar lebih efisien dan dapat menurunkan harga jual produk sehingga 
dapat diterima di segala kalangan. Namun perusahaan pengemasan botol kaca 
tidak terdapat di Bandung sehingga untuk memesan kemasan botol kaca dari luar 
kota Bandung harus dalam jumlah yang sangat banyak dan biaya yang tidak 
sedikit. Untuk itu, pengembangan ini akan dilakukan apabila profit perusahaan 
sudah lebih baik.  

Pimpinan 
Perusahaan

Manager Produksi 
dan R&D 

Manager 
Pemasaran

Pembantu Produksi 
Tim Promosi 

Manager 
Keuangan dan 
Administrasi 
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Merek dagang dan desain label didesain sendiri sehingga tidak memerlukan 
biaya besar. Label pada kemasan juga di cetak dan di tempel sendiri sehingga 
dapat mengurangi biaya pengemasan. 

Dari bulan Juli hingga Oktober 2005, pemasaran crush cider masih dalam 
tahap pengenalan produk karena penerimaan masyarakat terhadap produk baru 
masih belum besar. Selain itu terjadi penurunan daya beli masyarakat akibat 
kenaikan BBM menjadi salah satu kendala. Hal ini menyebabkan masyarakat 
lebih memilih untuk membeli kebutuhan pokok bila dibandingkan harus membeli 
kebutuhan tambahan. Selain itu, masyarakat juga lebih percaya pada produk yang 
terdaftar di departemen kesehatan dan dinas POM MUI. Pendaftaran crush cider 
pernah dilakukan di dinas POM MUI untuk mendapatkan sertifikasi halal. Namun 
keterbatasan dana yang ada menyebabkan kepengurusan sertifikasi halal ini belum 
selesai. 

Pemasaran dan pengenalan crush cider dilakukan bekerja sama dengan 
berbagai pihak, diantaranya: dengan Pusat Inkubator Bisnis (PIB) ITB melalui 
pameran di temu alumni ITB 2005 dan pameran pada pertemuan Ikatan Orang tua 
Mahasiswa (IOM) ITB mahasiswa baru di hotel Ritz Carlton, Jakarta, dengan 
Lembaga Pengembangan dan Kesejahteraan Mahasiswa (LPKM) ITB pada gelar 
produk mahasiswa di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) XVIII, 
Padang, dan dengan HIMABIO Nymphaea ITB melalui pameran produk 
HIMABIO Nymphaea ITB dan Cooperatif Fair, di Gasibu, Bandung. Selain itu 
HIMABIO Nymphaea ITB juga berperan sebagai distributor dengan memasarkan 
produk pada akhir minggu di sarana-sarana olah raga. Hal ini juga dapat 
meningkatkan jiwa kewirausahaan pada mahasiswa Biologi ITB. Crush cider juga 
dipasarkan melalui distributor perorangan atau langsung ke konsumen. 

Promosi dilakukan dengan memanfaatkan leaflet, poster dan animasi profil 
perusahaan yang didesain sendiri. Leaflet di desain dan dicetak sendiri sehingga 
dapat mengurangi biaya promosi. Sedangkan poster dicetak dengan 
memanfaatkan bantuan promosi dari beberapa pameran yang diikuti.  

Walaupun produk yang dipasarkan belum terlalu banyak, namun kami 
mendapat kepercayaan dari masyarakat dengan mendapatkan dana investasi 
tambahan pada bulan Oktober 2005. Dana investasi yang diberikan sebesar Rp. 
2.000.000,- yang akan digunakan untuk pendaftaran izin usaha dan pendaftaran 
izin produk. Dari penambahan dana terseebut, investor berhak mendapatkan 10% 
dari keuntungan perusahaan yang akan diumumkan tiap 6 bulan sekali. 
 
KESIMPULAN  
1. Laju pertumbuhan optimum A. xylinum dan S. pombe pada kultur tea cider 

dengan menggunakan medium teh hijau adalah pada hari ke-4. 
2. Kultur tea cider dapat diproduksi pada hari ke-4 . 
3. Jumlah crush cider yang berhasil dipasarkan sebanyak 162 botol yang 

meliputi 44 botol dalam kemasan 500 mL dan 122 botol dalam kemasan 330 
mL dan dengan laba bersih sebesar Rp. 277.000,-. 
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PENINGKATAN KONSUMSI PROTEIN NABATI  
KAYA ASAM AMINO LYSIN MELALUI BROWNIES TEMPE 

Tri Fajarwaty, Yuditha Ichsani, Vika Restikowati, Sri Widiyanti 
PS Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga, Fakultas Pertanian 

Institut Pertanian Bogor, Bogor 
 

ABSTRAK  
Mayoritas penduduk Indonesia senang mengkonsumsi tempe karena makanan ini 
tergolong murah dan memiliki kandungan gizi yang tinggi. Pembuatan tepung 
tempe dilakukan sebagai upaya pengawetan sebab diketahui tempe akan 
mengalami kerusakan atau pembusukan setelah dua hari disimpan dalam kondisi 
suhu ruang dengan menunjukkan pengurangan sifat mutunya. Penggunaan 
tepung tempe dapat dijadikan alternatif dalam pembuatan brownies sebab tepung 
tempe akan membuat struktur brownies yang bantat. Brownies yang dihasilkan 
pun akan memiliki kandungan gizi yang relatif lebih tinggi dibandingkan 
brownies yang dibuat dari tepung terigu. Program ini bertujuan untuk mendirikan 
usaha pembuatan brownies tempe dalam upaya untuk : (1) Menambah variasi 
makanan olahan dari tempe; (2) Menambah daya tarik tempe untuk dikonsumsi 
semua orang; (3) Masyarakat dapat mendapat informasi bahwa bahwa tempe 
juga dapat diolah menjadi makanan yang rasanya manis; (4) Memasyarakatkan 
produk brownies tempe; (5) Membuka peluang bisnis bagi masyarakat umum 
dengan pengembangan produk brownies tempe. Tahap-tahap kegiatan yang akan 
dilaksanakan terdiri atas tahap perencanaan, tahap pelaksanaan kegiatan, tahap 
evaluasi dan tahap pelaporan. Kelompok PKM brownies tempe telah 
melaksanakan  kegiatan produksi sebanyak empat kali. Dari keempat kegiatan 
proses produksi tersebut, salah satunya menghasilkan produk brownies tempe 
yang tidak layak jual. Jumlah brownies per unit yang telah dihasilkan dan dijual 
setiap kali produksi rata-rata sebesar 50 unit sehingga sampai pada produksi 
terakhir, uang yang dapat dihasilkan adalah sebesar Rp.145.800,00. Pelaksanaan 
kegiatan Program Kegiatan Mahasiswa Bidang Kewirausahaan (PKMK) dengan 
judul “Peningkatan Konsumsi Protein Nabati Kaya Asam Amino Lysin Melalui 
Brownies Tempe” ini telah mendapatkan respon yang positif dari masyarakat 
sekitar IPB. Meskipun demikian, pelaksanaan kegiatan PKMK ini belum 
mencapai target yang direncanakan mengingat keseluruhan tahap kegiatan 
membutuhkan waktu dan perhatian yang lebih.  
 
Kata kunci: Tempe, Brownies, Lysin 
 
PENDAHULUAN 

Tempe adalah makanan tradisional Indonesia yang berasal dari kedelai dan 
dibuat dengan cara fermentasi. Fermentasi tempe terjadi karena aktivitas kapang 
Rhizopus sp. pada kedelai yang telah direbus sehingga membentuk massa yang 
padat dan kompak. Mayoritas penduduk Indonesia senang mengkonsumsi tempe 
karena makanan ini tergolong murah dan memiliki kandungan gizi yang tinggi. 

Di pasaran tempe sangat mudah didapatkan dan mudah pula untuk diolah. 
Hal ini menjadi alasan utama pembuatan tepung tempe. Tepung tempe dapat 
digunakan sebagai bahan utama pembuatan kue atau cake. Namun demikian, kue 
yang dihasilkan dari tepung tempe tidak dapat mengembang dengan sempurna 



 PKMK-3-4-2

(bantat) karena tidak memiliki kandungan gluten seperti yang terkandung dalam 
tepung terigu. 

Tepung tempe merupakan produk olahan lanjutan dari tempe berbentuk 
tepung. Pembuatan tepung tempe dilakukan sebagai upaya pengawetan sebab 
diketahui tempe akan mengalami kerusakan atau pembusukan setelah dua hari 
disimpan dalam kondisi suhu ruang dengan menunjukkan pengurangan sifat 
mutunya (Winarno, 1985 dalam Fadilah, 2003). Menurut Inayati (1991) dalam 
Fadilah (2003), proses pembuatan tepung tempe dimulai dari kegiatan pemilihan 
dan sortasi tempe segar, pemotongan dan pengirisan dengan ukuran tertentu, 
diblansir menggunakan uap panas pada derajat suhu tertentu, pengeringan dengan 
oven, penggilingan, dan pengayakan. Kandungan gizi tepung tempe dapat dilihat 
pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Komposisi kimia tepung tempe (per 100 g bahan) 

Komponen Komposisi Kimia 
Kadar Protein 
Kadar lemak 
Kadar abu 
Kadar serat kasar 
Kadar air 

42.48 
29.01 
1.77 
7.97 
10.26 

               Sumber : Astuti, 1999 
 
Salah satu produk jajanan yang banyak digemari karena rasa dan cara 

pembuatannya yang tergolong mudah, yaitu brownies. Menurut Anonymous 
(2004), brownies termasuk dalam kategori bar cookies. Brownies memiliki rasa 
yang agak chewy (kenyal). Brownies merupakan kue cokelat yang konon berawal 
dari kue gagal dalam pembuatannya pada tahun 1890 di Boston. Brownies juga 
memiliki bentuk yang bantat (tidak mengembang), tetapi memiliki rasa yang khas 
sehingga banyak orang yang menyukai kue ini. 

Masyarakat pada umumnya gemar mengkonsumsi brownies sebagai 
makanan camilan atau kudapan pada saat santai dengan harga yang relatif 
terjangkau. Proses pembuatan brownies relatif lebih mudah dibandingkan dengan 
kue-kue lainnya. Penggunaan tepung tempe dapat dijadikan alternatif dalam 
pembuatan brownies sebab tepung tempe akan membuat struktur brownies yang 
bantat. Brownies yang dihasilkan pun akan memiliki kandungan gizi yang relatif 
lebih tinggi dibandingkan brownies yang dibuat dari tepung terigu. Oleh karena 
itu, upaya pengembangan brownies tempe sebagai salah satu usaha 
penganekaragaman pangan olahan dari tempe yang kaya protein, vitamin E 
sebagai antioksidan dan asam amino lysin, cukup menjanjikan untuk dijadikan 
suatu peluang usaha. 

Cara masyarakat dalam mengkonsumsi tempe masih terbatas pada lauk 
pauk pelengkap dari makanan pokok yang hampir seluruhnya memiliki rasa asin. 
Cara pengolahan tersebut belum menyentuh pada pembuatan makanan dengan 
rasa manis (biskuit, kue, cake atau brownies). Sebagian masyarakat ada yang tidak 
tertarik untuk mengkonsumsi tempe karena aromanya yang tidak enak (langu). 
Selain itu karena adanya anggapan bahwa tempe adalah makanan masyarakat 
golongan menengah ke bawah sehingga masyarakat golongan atas yang tidak 
mengetahui manfaat tempe, enggan untuk mengkonsumsinya. 



 PKMK-3-4-3

Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha untuk menambah daya tarik tempe 
agar layak dikonsumsi oleh setiap orang dan mendorong orang-orang yang belum 
menyukai tempe agar menyukai makanan tersebut. Usaha tersebut dapat 
diwujudkan dengan membuat tempe menjadi lebih menarik untuk dikonsumsi 
yaitu dengan mengolah tempe yang sudah berupa tepung tempe menjadi brownies 
yang disukai oleh masyarakat golongan atas, menengah atau bawah. 

Program ini bertujuan untuk mendirikan usaha pembuatan brownies tempe 
dalam upaya untuk: Menambah variasi makanan olahan dari tempe; Menambah 
daya tarik tempe untuk dikonsumsi semua orang; Masyarakat dapat mendapat 
informasi bahwa bahwa tempe juga dapat diolah menjadi makanan yang rasanya 
manis; Memasyarakatkan produk brownies tempe; Membuka peluang bisnis bagi 
masyarakat umum dengan pengembangan produk brownies tempe. 

Dengan dilaksanakannya program ini diharapkan dapat menambah 
pengalaman mahasiswa dalam berwirausaha serta menambah pendapatan 
mahasiswa sebagai hasil dari wirausaha yang telah dilakukan. Selain itu 
diharapkan pula mahasiswa dapat melakukan usaha peningkatan konsumsi tempe 
sebagai salah satu upaya perbaikan gizi masyarakat. 

 
METODE PENDEKATAN 

Proses produksi dan pemasaran brownies tempe sebagai salah satu upaya 
diversifikasi pangan berbahan dasar tempe, merupakan program kreativitas 
mahasiswa yang dilaksanakan melalui beberapa tahap kegiatan. Tahap-tahap 
kegiatan yang telah dilaksanakan terdiri atas tahap perencanaan, tahap 
pelaksanaan kegiatan, tahap evaluasi dan tahap pelaporan. 

Tahap perencanaan dilaksanakan agar tahap-tahap selanjutnya dapat 
dijalankan dengan baik dan terarah. Tahap pelaksanaan kegiatan merupakan suatu 
tahap yang meliputi kegiatan produksi dan pemasaran produk brownies tempe. 
Tahap evaluasi telah dilakukan setiap akhir bulan untuk mengevaluasi hasil-hasil 
yang telah dicapai. Tahap berikutnya ialah tahap pelaporan hasil-hasil yang telah 
diperoleh dari pelaksanaan kegiatan. Keseluruhan tahapan tersebut telah 
dijalankan dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada. 

Kegiatan produksi dimulai pada  minggu keempat bulan Februari tahun 
2006 sampai dengan minggu keempat bulan Mei tahun 2006. Dalam satu kali 
produksi, jumlah brownies tempe yang dihasilkan rata-rata tiga loyang.   
Skema pembuatan brownies tempe ditunjukkan dalam Gambar 1 dan Gambar 2. 

Jumlah bahan yang digunakan dalam pembuatan brownies tempe, di 
antaranya:  

• 175 gram dark cooking chocolate (ditim) 
• 100 gram margarin 
• 4 butir telur 
• 275 gram gula pasir 
• 200 gram tepung tempe (dry mix dengan tepung terigu, rasio 4:1) 
• 20 gram cokelat bubuk  
• 30 gram susu bubuk 
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  Tempe segar 

 
 
 
                                              Dipotong-potong 
 
 
                                          Diblanching dengan uap 
  
 
          Dikeringkan dengan oven 
 
 
 
             Digiling        
 
         
           Diayak 
 
 
 
          Tepung tempe 
 

 
Gambar 1. Skema Pembuatan Brownies Tempe 

 
 

Peralatan yang digunakan dalam pembuatan brownies tempe, antara lain: 
• Panci 
• Oven listrik  
• Warring blender 
• Ayakan 
• Baskom 
• Mixer 
• Loyang  

 
Sebelum pelaksanaan produksi dilakukan, kegiatan pra-operasi yang 

dilakukan oleh anggota kelompok adalah sebagai berikut: Penyediaan bahan baku 
untuk proses produksi pendahuluan; Survei pasar meliputi survei penerimaan 
konsumen dan survei kondisi pasar; Uji produk brownies tempe kepada calon 
konsumen dan panelis ahli yang terlatih. Kegiatan setelah pra-operasi meliputi: 
Pengadaan bahan baku; Proses produksi brownies tempe; Kegiatan promosi 
lanjutan (promosi produk); Kegiatan pendistribusian dan pemasaran; Evaluasi 
seluruh kegiatan, sejak pra operasi hingga pemasaran; Pelaporan evaluasi dan 
hasil.  
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Produk brownies 
tempe 

 
 
Dark Cooking   Margarin        Telur   Gula         Tepung         Baking          
Chocolate                Tempe      Powder 
           
   
                         
 
 
 
                      Ditim      Diaduk rata          Diayak   
                   
 
           Dituang  
          ke dalam 
                      loyang  
         
 
         

   Dioven pada suhu 160oC selama 1 jam 
 
        

         X 
 

         X 
 
 

Didinginkan 
 
 

Dipotong-potong 
 
    

    Dibungkus 
  
 
                     
 
 

    Gambar 2.  Skema Pembuatan Brownies 
Keterangan :  
 
  = Bahan baku 
 
  = Proses 
  
Tahap-tahap yang akan dilakukan dalam pemasaran ialah melakukan 

penjualan brownies baik dalam bentuk satuan (potongan kecil) maupun per loyang 



 PKMK-3-4-6

(20x15x5 cm3). Strategi pemasaran brownies tepung tempe ialah dengan 
melakukan penjualan secara langsung kepada para pembeli (direct selling) dan 
dengan cara menitipkan brownies dalam bentuk satuan ke salah satu kantin di 
kampus IPB-Darmaga Bogor. Penjualan dengan cara menitipkan tersebut diakhiri 
dengan pembagian keuntungan (share profit) kepada kantin tersebut. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berikut ini ditampilkan data produksi dan penjualan brownies tempe: 
 
Tabel 2. Hasil produksi dan penjualan brownies tempe 

 
Dana yang telah diterima dari DIKTI sebesar Rp.3.000.000,00 digunakan 

untuk membiayai pengeluaran untuk pembelian alat dan bahan, kegiatan 
operasional, serta untuk keperluan administrasi. Keperluan administrasi di 
antaranya untuk membiayai pembuatan revisi PKM, laporan kemajuan serta 
laporan akhir PKM. Sejauh ini, dana yang telah terpakai dalam kegiatan PKM 
kewirausahaan brownies tempe yakni sebesar Rp.1.268.550,00. Sisa uang hingga 
saat ini sebesar Rp. 1.731.450,00. Jumlah uang hasil produksi sebesar 
Rp.145.800,00. Total uang hingga akhir produksi empat adalah sebesar 
Rp.1.877.250,00. Penjualan yang dilakukan selama ini belum menghasilkan 
keuntungan. 

Penentuan harga jual brownies tempe pada awalnya didasarkan pada 
penentuan  Food Cost % (FC %) yang diharapkan untuk membeli bahan baku 
yaitu sebesar 55 %. Setelah itu dilakukan penghitungan harga jual sebagai berikut: 

Harga Jual = Biaya bahan x 100 % 
                   FC % 
  = Rp 407 x 100 % 
          55 % 
  = Rp. 740 ~ Rp. 800 per potong 
Produksi brownies tempe pertama kali menghasilkan 50 potong brownies 

dan semua unit brownies terjual dengan harga Rp.800/potong sehingga 
menghasilkan income Rp.40.000,-. Produksi kedua juga menghasilkan 50 potong 
brownies. Tetapi produk tersebut tidak dapat dijual karena mutu produk tidak 
layak untuk dikonsumsi. Hal itu dikarenakan pembuatan tepung tempe tidak 
sesuai dengan prosedur yang biasanya dilakukan sehingga mutu yang dihasilkan 
kurang baik.  

Prosedur pembuatan tepung tempe yang biasa digunakan memiliki 
tahapan: tempe diiris setipis mungkin; blanching tempe; pendinginan pada suhu 
ruangan; pengeringan dengan oven; penghalusan dengan blender (warring 
blender); pengayakan. Sedangkan prosedur yang dilakukan pada produksi kedua 

No Produksi 
ke- 

Hasil 
Produksi 
(potong) 

Produk 
yang terjual 
(potong) 

Hasil 
Penjualan (Rp) 

1 I 50 50 40.000 
2 II 50 0 0 
3 III 100 100 68.000 
4 IV 50 50 37.800 
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dilakukan oleh tenaga kerja yang disewa sehingga prosedur yang dilakukan tidak 
sesuai seperti tahapan pembuatan tepung tempe di atas. Kesalahan prosedur 
tersebut yaitu tidak digunakannya oven listrik, tetapi menggunakan cahaya 
matahari untuk mengeringkan tempe sebelum digiling menjadi tepung sehingga 
tempe tersebut masih sedikit basah ketika digiling. Akibatnya produk yang 
dihasilkan memiliki after taste yang pahit. 

Untuk meningkatkan volume penjualan, produksi brownies ketiga, 
dilakukan pembedaan harga penjualan dimana harga yang ditawarkan adalah 
Rp.800/potong dan Rp.1.500/2 potong. Oleh karena itu income yang dihasilkan 
Rp.68.000,- untuk 100 potong brownies. Harga tersebut diberlakukan pula pada 
penjualan hasil produksi brownies keempat. Penjualan hasil produksi keempat 
menghasilkan income sebesar Rp.37.800 untuk 50 potong brownies. Hal-hal 
tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.   

Dalam melaksanakan program kreativitas mahasiswa ini banyak kendala 
yang dihadapi, antara lain: Pengalokasian waktu yang direncanakan untuk tiap-
tiap anggota sebanyak 10.5 jam tiap minggu, namun dikarenakan padatnya jadwal 
kuliah, alokasi waktu yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan dengan baik; 
Sulitnya mencari tenaga kerja untuk membantu proses pelaksanaan produksi 
mengakibatkan terhambatnya proses produksi; Mutu produk yang dihasilkan tidak 
selalu konsisten karena prosedur yang dilakukan terkadang berbeda-beda yang 
pada akhirnya mempengaruhi volume produk yang dihasilkan dan omzet yang 
diperoleh; Sulitnya menemukan tempat produksi yang mendukung sehingga 
menyebabkan tersendatnya proses produksi. 

Kendala yang berhasil ditemukan solusinya antara lain dalam hal tempat 
produksi dan mutu produk yang dihasilkan. Untuk tempat produksi, pada awalnya 
digunakan tempat tinggal salah satu anggota PKM sebagai tempat produksi. 
Namun, daya listrik di tempat tersebut tidak cukup untuk menghidupkan peralatan 
elektronik yang digunakan untuk membuat brownies (oven). Oleh karena itu 
diputuskan untuk memindahkan tempat produksi ke Laboratorium Pengolahan 
Pangan yang terletak di Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, 
Institut Pertanian Bogor. Pemindahan lokasi produksi menyebabkan proses 
produksi menjadi lebih lancar dan cepat. 

Untuk kendala kedua (mutu produk) solusi yang diambil adalah dengan 
membuat tepung tempe sendiri dengan menggunakan prosedur yang telah 
ditentukan. Sebab tepung tempe yang diproduksi sendiri memiliki mutu yang 
lebih baik dibandingkan tepung tempe yang dibuat oleh tenaga kerja yang disewa. 
Hal itu terlihat dari ciri-ciri fisik tepung tempe seperti tekstur, bau, dan rasa yang 
dihasilkan. 

Masalah waktu tidak dapat diatasi sebab padatnya jadwal kuliah dan 
banyaknya tugas sehingga tidak memungkinkan anggota membuat tepung tempe. 
Akibatnya target produksi tidak dapat terpenuhi. Sedangkan untuk kendala tenaga 
kerja diputuskan menggunakan tenaga anggota PKM sendiri. Hal itu dikarenakan 
sulitnya memperoleh tenaga kerja yang kompeten. 

 
KESIMPULAN 

Pelaksanaan kegiatan Program Kegiatan Mahasiswa Bidang 
Kewirausahaan (PKMK) dengan judul “Peningkatan Konsumsi Protein Nabati 
Kaya Asam Amino Lysin Melalui Brownies Tempe” ini telah mendapatkan 
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respon yang positif dari masyarakat sekitar IPB. Banyak pihak yang menyambut 
positif pelaksanaan kegiatan ini mengingat brownies tempe dapat dijadikan salah 
satu usaha penganekaragaman pangan olahan dari tempe yang kaya protein, 
vitamin E sebagai antioksidan dan asam amino lysin. Program ini juga dinilai 
sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap untuk menyediakan kudapan yang 
enak dan bergizi tinggi. 

Meskipun demikian, pelaksanaan kegiatan PKMK ini belum mencapai 
target yang direncanakan mengingat keseluruhan tahap kegiatan membutuhkan 
waktu dan perhatian yang lebih. Jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan juga 
menemui kendala yang berarti mengingat aktivitas mahasiswa yang cukup tinggi 
sehingga sulit menentukan waktu untuk berproduksi sesuai waktu yang telah 
ditetapkan sebelumnya. 
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PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI LINGKAR 
KAMPUS DARMAGA INSTITUT PERTANIAN BOGOR  

MELALUI PRODUKSI DODOL LIDAH BUAYA (Aloe vera)  
SKALA RUMAH TANGGA 

 
Amalina Ratih Puspa, Anna Vipta Resti M., Irfa Susilawati, Ratu Nursyah Oktari 

Program Studi Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga  
Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, Bogor 

 
ABSTRAK.  
Tanaman lidah buaya memiliki keunggulan komparatif berupa pemeliharaannya 
yang relatif mudah dan lebih tahan lama daripada produk hortikultura lainnya 
(tidak mudah busuk) serta gangguan hama atau penyakit pada tanaman ini relatif 
kecil. Lidah buaya juga memiliki kandungan nutrisi berupa vitamin, mineral, 
enzim dan asam amino yang cukup lengkap. Produk lidah buaya selama ini lebih 
banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam berbagai produk kosmetik,dan 
obat-obatan.  Kegiatan ini bertujuan untuk memanfaatkan lidah buaya sebagai 
produk makanan jajanan yang bergizi, meningkatkan keterampilan masyatakat 
dalam mengolah lidah buaya menjadi dodol, mengembangkan sistem pemasaran 
produk olahan lidah buaya dan mengembangkan kemampuan wirausaha 
mahasiswa sebagai sarana pembelajaran model industri pangan skala rumah 
tangga. Metode pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari produksi (pra produksi, 
produksi, pelatihan dan produksi oleh masyarakat), pemasaran, organisasi dan 
evaluasi kegiatan. Hasil menunjukkan kegiatan ini secara umum dapat terlaksana 
dengan baik sesuai dengan rencana dengan beberapa penyesuaian khusus selama 
pelaksanaan. Produksi dodol lidah buaya yang melibatkan masyarakat, 
memberikan modal keterampilan dan pengalaman yang bermanfaat bagi mereka 
 
Kata kunci: lidah buaya, dodol, pemberdayaan masyarakat, skala rumah tangga 

 

PENDAHULUAN 
Kondisi perekonomian masyarakat Indonesia saat ini berada dalam posisi 

terpuruk. Harga kebutuhan pokok meningkat seiring dengan melonjaknya harga 
bahan bakar minyak. Kondisi ini membuat masyarakat  golongan ekonomi lemah 
harus lebih mengencangkan ikat pinggangnya agar dapat terus bertahan hidup. 
Kondisi ini diperparah dengan semakin sempitnya kesempatan untuk bekerja 
karena banyak perusahaan yang menutup usahanya dan  merumahkan sebagian 
karyawannya akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. 

Kawasan lingkar kampus merupakan kawasan yang padat penduduk, 
dimana terdapat pendatang dari berbagai penjuru tanah air. Penduduk asli 
kawasan lingkar kampus rata-rata memiliki mata pencaharian sebagai petani dan 
pedagang. Mereka sebagian besar berada pada kelas ekonomi menengah ke 
bawah. Kondisi ini sebaiknya diimbangi oleh upaya peningkatan  keterampilan 
berwirausaha untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Berbagai upaya dalam 
meningkatkan keterampilan masyarakat dapat dilakukan dengan salah satunya 
berupa upaya peningkatan nilai tambah produk olahan lidah buaya. 

Tanaman lidah buaya merupakan salah satu komoditas pertanian daerah 
tropis yang mempunyai peluang sangat besar untuk dikembangkan di Indonesia 
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sebagai usaha agribisnis dengan prospek yang cukup menjanjikan. Beberapa 
keunggulan komparatif dari tanaman lidah buaya antara lain pemeliharaannya 
yang relatif mudah dan lebih tahan lama daripada produk hortikultura lainnya 
(tidak mudah busuk) serta gangguan hama atau penyakit pada tanaman ini relatif 
kecil (Anonymous, 2003).  

Produk lidah buaya selama ini lebih banyak dimanfaatkan sebagai bahan 
baku dalam berbagai produk kosmetik, antara lain digunakan untuk produk-
produk pelindung matahari, pembersih muka, penyegar, lipstick, pelembab kulit, 
masker dan hair conditioner. Selain itu, lidah buaya dapat dimanfaatkan sebagai 
tanaman obat-obatan seperti untuk mengobati radang sendi, asma, masalah perut 
dan masalah pencernaan. 

Menurut Panggabean (2002), lidah buaya memiliki kandungan nutrisi 
yang cukup lengkap antara lain vitamin A, B1, B2, B3, B12, C, E dan kandungan 
choline, inositol, folic acid. Lidah buaya juga memiliki kandungan mineral antara 
lain Ca, Mg, Na, Fe, Zn, Cr dan enzim antara lain amilase, catalase, selulase, 
carboxypeptidase, carboxyhelolase dan brandykinase. Selain kandungan gizi di 
atas, lidah buaya juga mengandung asam amino penting, yaitu arginin, asparagin, 
asam aspartik, analin, serin, valin, glutamat, treonin, glisin, lisin, prolin, histidin, 
leusin dan isoleusin. Oleh karena itu, lidah buaya merupakan tanaman yang 
bergizi dan baik untuk tubuh. 

Lidah buaya merupakan sumber gizi yang baik untuk masyarakat tetapi 
penggunaan lidah buaya sebagai bahan pangan di Indonesia belum dimanfaatkan 
secara optimal. Selama ini, konsumsi lidah buaya di Indonesia lebih banyak 
digunakan sebagai bahan baku industri kosmetik. Banyak penelitian yang 
mengembangkan produk olahan lidah buaya, misalnya sebagai minuman. 
Sayangnya, produk hasil olahan lidah buaya masih terbatas jenisnya dan belum 
banyak beredar di pasaran. Pembuatan dodol lidah buaya relatif mudah dan murah 
serta tidak memerlukan peralatan dan bahan baku yang banyak.  

Tujuan dari kegiatan pembuatan dodol lidah buaya ini antara lain untuk 
memanfaatkan lidah buaya sebagai produk makanan jajanan yang bergizi, 
meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengolah lidah buaya menjadi 
dodol yang bercita rasa enak, mengembangkan sistem pemasaran produk olahan 
lidah buaya dan mengembangkan kemampuan wirausaha mahasiswa sebagai 
sarana pembelajaran model industri pangan skala rumah tangga. 

Program ini diharapkan dapat berguna baik untuk masyarakat maupun 
pelaksana program sendiri. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan 
keterampilan masyarakat dalam membuat produk olahan lidah buaya sehingga 
dapat membuka peluang lapangan kerja bagi masyarakat dan juga meningkatkan 
pendapatan masyarakat. Kegiatan ini juga diharapkan dapat membantu 
masyarakat mendapatkan produk makanan jajanan yang bernilai gizi tinggi. 
Sedangkan untuk pelaksana program ini, kegiatan ini dapat dijadikan batu pijakan 
untuk merangsang dan meningkatkan kreativitas mahasiswa dalam 
mengembangkan produk olahan lidah buaya. Kegiatan ini diharapkan pula dapat 
menumbuhkan jiwa kewirausahaan 
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METODE PENDEKATAN 

Waktu dan Tempat Pelaksanaan 
Sebelum pelaksanan produksi dalam skala yang lebih besar, anggota tim 

melakukan proses produksi uji coba untuk menemukan formula yang tepat. 
Kegiatan ini dilakukan di kediaman salah satu anggota tim yang bertempat di 
Wisma Regina, Babakan Tengah Darmaga. Lidah buaya yang digunakan sebagai 
bahan baku produksi didapatkan dari kawasan Semplak Bogor. Seluruh proses pra 
produksi dilakukan selama dua minggu, mulai dari minggu keempat bulan Maret 
hingga minggu pertama bulan April. 

Proses awal produksi dodol lidah buaya menggunakan resep yang diterima 
pada uji organoleptik. Proses ini dapat dilakukan di kediaman salah satu anggota 
tim yang bertempat di Wisma Regina, Babakan Tengah 24 Darmaga. Setelah itu, 
anggota tim melakukan penjualan di daerah sekitar kampus dan Bogor. Hal ini 
dilakukan selain untuk pemasaran juga sebagai survei penerimaan pasar terhadap 
dodol lidah buaya. Kegiatan produksi dan pemasaran dilakukan Proses ini 
dilakukan 4 kali, yaitu pada minggu kedua, minggu ketiga dan minggu keempat 
bulan April serta minggu kedua bulan Mei 

Pelatihan diberikan kepada sekelompok remaja yang bertempat tinggal di 
kawasan sekitar kampus oleh Tim. Pelatihan yang diberikan meliputi pengolahan 
bahan baku sampai dengan pengemasan dodol lidah buaya yang siap untuk 
dipasarkan. Pelatihan dilakukan di Wisma Regina, Babakan Tengah 24 Darmaga, 
Bogor. Kegiatan pelatihan dilakukan pada minggu kedua bulan Mei 2006. 
 
Bahan dan Alat 

Bahan utama yang digunakan dalam pembuatan dodol lidah buaya adalah 
lidah buaya, tepung ketan, tepung kanji gula pasir dan santan.  Bahan pendukung 
lain yang digunakan antara garam, nenas, vanili dan susu yang merupakan bumbu 
dari dodol lidah buaya. Peralatan yang digunakan untuk membuat dodol lidah 
buaya adalah kompor, wajan, blender, baskom, pengaduk, saringan, panci dan 
cetakan kue. 
 
Metode   

Cara pembuatan dodol dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: 
• Persiapan bahan 
Lidah buaya dicuci bersih, lalu dikupas bersih. Lidah buaya kupas 

selanjutnya direndam oleh air garam 1% selama setengah jam. Setelah itu, cuci 
bersih lidah buaya, dilanjutkan dengan blanching atau perendaman dengan air 
mendidih selama 10 menit. Kelapa yang diperlukan diparut kemudian diperas. 
Timbang semua bahan yang diperlukan sesuai takaran. Perbandingan lidah buaya 
dengan tepung ketan adalah 3:2. 

Nenas dikupas lalu direndam air garam selama 10 menit. Selanjutnya 
hancurkan nenas dengan blender. Nenas ditambahkan dalam dodol untuk 
menambah cita rasa dan warna dodol lidah buaya. Nenas dapat digantikan oleh 
buah lain sesuai selera. 

• Produksi 
Lidah buaya dihancurkan, kemudian masukkan semua bahan-bahan yang 

diperlukan ke dalam baskom, kecuali vanili. Vanili ditambahkan pada saat adonan 
dodol lidah buaya sudah agak matang. Aduk rata semua bahan. 
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Selanjutnya masak semua bahan yang telah tercampur rata dalam wajan 
dengan api kecil sambil diaduk. Setelah adonan mulai matang, tambahkan vanili 
ke dalamnya. Aduk adonan terus hingga kalis.  

Setelah kalis, angkat adonan. Simpan adonan dalam cetakan kue dan 
diamkan selama satu malam. 

• Pembungkusan  
Adonan yang telah didiamkan selama satu malam, dibagi rata ke dalam 

beberapa bagian (sesuai selera), kemudian adonan dibungkus rapi dengan plastik. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Lidah buaya sebagai bahan baku dalam pembuatan dodol ini diperoleh dari 
kawasan Semplak berdasarkan informasi dari kerabat salah satu anggota tim 
PKM-K. Penetapan kawasan Semplak sebagai sumber bahan baku lidah buaya 
dikarenakan lokasinya yang lebih dekat dari tempat produksi dibandingkan 
dengan kawasan sebelumnya yaitu di daerah Cibubur. Di kawasan ini tim 
memperoleh lidah buaya yang berkualitas baik yaitu pelepah yang besar, dengan 
daging buah yang tebal, kulit yang tipis, berwarna hijau tua dan dalam kondisi 
segar. Selain itu, harga yang ditawarkan lebih murah dan tersedia setiap waktu. 

Pada saat pembuatan dodol lidah buaya terdapat berbagai kendala antara 
lain terdapat after taste dari dodol lidah buaya, tekstur dodol lidah buaya yang 
terlalu lembek dan lengket, aroma dan rasa tepung ketan yang masih dominan. 
Hal ini menyebabkan tim berulang kali membuat formula dodol lidah buaya yang 
tepat sehingga dihasilkan dodol lidah buaya yang memilki cita rasa yang disukai 
oleh konsumen dan dapat dipasarkan secara luas. 
Sebelum mendapatkan formula dodol lidah buaya yang tepat tim sempat belajar 
dari bapak Joni yang tidak lain adalah pemilik kebun lidah buaya yang digunakan 
sebagai bahan baku dalam produksi tim. Bapak Joni merupakan salah seorang 
produsen berbagai produk olahan lidah buaya, salah satunya memproduksi dodol 
lidah buaya yang dipasarkan di daerah Garut dan sekitarnya. Namun hasil yang 
tim peroleh belum memuaskan sehingga tim perlu melakukan tinjauan pustaka 
melalui buku ”Membuat  Aneka Dodol Buah” dan internet serta sedikit kreatifitas 
dari tim. 

Dari buku dan artikel internet tim memperoleh informasi tentang 
penambahan buah nenas untuk memperbaiki cita rasa, aroma, dan tekstur dari 
dodol lidah buaya. Selain itu penambahan nenas menghasilkan warna yang lebih 
cerah sehingga tidak diperlukan penambahan zat pewarna buatan. Informasi 
mengenai proses dan waktu untuk menghasilkan dodol lidah buaya yang baik juga 
tim peroleh dari buku yaitu dodol harus diaduk dengan menggunakan api yang 
kecil sampai tidak terasa tepung ketan yang dominan dan teksturnya sudah kalis. 

Penemuan formula ini sekaligus berhasil memecahkan masalah yang 
selama ini tim hadapi dalam pembuatan dodol lidah buaya. Sebelumnya dodol 
lidah buaya yang dihasilkan warnanya tidak disukai oleh calon konsumen karena 
warnanya lebih mencolok akibat penambahan zat pewarna buatan. Hal ini tentu 
saja mempengaruhi selera makan konsumen. Bagaimanapun warna suatu produk 
makanan merupakan komponen penting yang sangat menentukan daya terima, 
penilaian serta selera seseorang. Apabila warna suatu makanan sudah menarik 
maka itu sudah menjadi indikator seseorang untuk mengkonsumsi suatu makanan. 
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Kelapa  Kupas dan potong 

Rendam air garam 
selama 15 menit  

Lidah buaya 

Kupas dan parut 

Santan 

Campur dan panaskan 

Gula pasir Tepung 

Adonan

Cetak, dinginkan dan potong 

Pembungkusan 

Dodol Lidah Buaya

Blanching dengan 
air panas selama 5 

Susu Tepung tepioka 

Jus nenas Garam, vanili 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Skema pembuatan dodol lidah buaya 

Lidah buaya 
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Masalah lain yang dihadapi oleh tim yaitu tingkat kemanisan dodol yang 
diinginkan karena terdapat perbedaan selera dari masing-masing anggota. 
Sehingga kami perlu melakukan uji organoleptik terhadap beberapa orang calon 
konsumen, sehingga diperoleh tingkat kemanisan yang pas dan mewakili selera 
sebagian besar konsumen.  

Bentuk kemasan dodol lidah buaya dan nama produk yang dipasarkan 
merupakan kreasi dari tim, dibungkus dalam bentuk yang praktis dan menarik 
dengan nama yang cukup komersil. Hal ini penting kami lakukan mengingat 
penampilan suatu produk sangat menentukan keberhasilan pemasaran dan 
penjualan. 
 
KESIMPULAN 

Produk dodol lidah buaya yang terbuat dari lidah buaya dengan 
penambahan tepung-tepungan, gula dan nenas menjadikan dodol lidah buaya 
sebagai salah satu produk jajanan yang bergizi. Hal ini disebabkan karena 
kandungan energi dan seratnya yang tinggi. Kandungan vitamin dan mineral 
dalam dodol lidah buaya tidak dapat dijadikan sebagai keunggulan produk ini 
karena zat gizi tersebut rusak pada saat pemanasan yang cukup lama. 

Produksi dodol lidah buaya yang melibatkan masyarakat, memberikan 
modal keterampilan dan pengalaman yang bermanfaat bagi mereka. Keterampilan 
dan pengalaman tersebut nantinya dapat dikembangkan menjadi usaha skala 
rumah tangga yang dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan taraf 
ekonomi keluarga khususnya dan masyarakat sekitarnya pada umumnya. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Anonymous.  2003.  Lidah Buaya: Sembuhkan Bermacam Penyakit Berat. 

www.gizinet.com 
Panggabean.  2002.  Lidah Buaya Tanaman Banyak Khasiat. 

http://agribisnis.deptan.go.id/pustaka/teknopro/Leaflet%20Teknopro%20N
o.%2026.htm 

Satuhu, S & Sunarmani.  2004.  Membuat Aneka Dodol Buah.  Jakarta: Penebar 
Swadaya.  
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PEMBUATAN DAN PEMASARAN KERIPIK KULIT PISANG 
 

Ajid Sujana, R Agustina, Y Dwijayanti, GD Suastama Manu, Raning Masada   
PS Teknik Pertanian, Fak. Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Bogor 

 
ABSTRAK 
”Kebersihan Adalah Sebagian dari Iman”, itu adalah sebuah Hadits yang benar-
benar menekankan bahwa kebersihan merupakan suatu hal yang sangat penting 
yang harus diperhatikan oleh manusia. Banyak sekali kerugian yang dapat 
ditimbulkan akibat melalaikan kebersihan. Penyakit yang ditimbulkan virus 
maupun bakteri seperti diare, typus, dan bahkan flu burung merupakan implikasi 
dari tidak memperhatikan kebersihan. Bukan hanya untuk kesehatan, akan tetapi 
bahaya seperti banjir dan longsor sering terjadi akibat tumpukan sampah yang 
tidak tertangani. Sampah oraganik adalah sampah yang perlu juga untuk 
dimanfaatkan. Banyak cara untuk memanfaatkannya seperti dibuat pupuk kompos 
maupun untuk pakan ternak. Akan tetapi dalam makalah ini, penanggulangannya 
berupa pembuatan pembuatan keripik dari kulit pisang. Program Kegiatan 
Mahasiswa Bidang Kewirausahaan ini mempunyai tujuan untuk Tujuan dari 
program ini adalah meningkatkan kreatifitas mahasiswa dalam berwirausaha 
dengan mengenalkan produk baru berupa keripik kulit pisang kepada masyarakat 
sekaligus memanfaatkan limbah kulit pisang sebagai bahan pangan. Kegiatan ini 
dimulai tanggal 24 Februari 2006. Karena produk keripik kulit pisang ini 
merupakan produk baru, sehingga perlu adanya penelitian, studi pustaka, 
pencarian informasi penunjang, maupun percobaan dalam pembuatnnya. 
Percobaan dilakukan berulang kali karena sering gagal untuk mendapatkan 
keripik yang layak dikonsumsi. Kurang lebih 20 kali percobaan yang telah 
dilakukan, barulah diperoleh produk keripik kulit pisang yang siap dikonsumsi 
dan dipasarkan. Produk yang dihasilkan dikemas dalam tiga ukuran, yaitu: 
kemasan 50 gram dengan harga Rp. 1800.-, 100 gram dengan harga Rp. 3500.-, 
dan 200 gram dengan harga Rp. 6800.-. Produk ini diberi nama ”Me-Rame”. 
Dalam pemasarannya, masyarakat menyambut baik produk ini. Banyak 
masyarakat yang tertarik dengan produk unik ini. Produk ini pertama kali 
dikenalkan melalui PKM Expo. Untuk produksi dan pemasaran perlu waktu yang 
banyak, sedangkan untuk melakukan semua itu kuranglah cukup karena terbentur 
waktu kuliah dan praktikum. Selain itu perlu adanya usaha untuk meyakinkan 
masyarakat mengenai produk baru ini sehingga masyarakat merasa aman untuk 
mengkonsumsinya. 
 
Kata kunci : Jadikan sampah sebagai barang berguna. 
 
PENDAHULUAN 

Kehidupan manusia tidaklah lepas dari masalah sampah karena manusia 
tak lepas dari kebutuhan hidup. Sampah sebagai sumber utama pencemaran 
lingkungan yang bisa mendatangkan musibah yang berupa penyakit, banjir 
ataupun merusak keindahan lingkungan.  

Salah satu jenis sampah yang menjadi sorotan adalah sampah organik 
yang di dalamnya termasuk kulit pisang. Tetapi siapa bilang kulit pisang tidak 
berguna? Bahan limbah yang kalau terinjak di jalanan bisa membuat orang 
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terpeleset itu ternyata bisa dimakan tentunya setelah melalui proses dan perlakuan 
tertentu. Contohnya 20 petani Desa Kebonjati Kecamatan Sumedang Utara, yang 
masuk kelompok prasejahtera menjadi pilot project dalam pengolahan limbah 
kulit pisang menjadi bahan pangan nata. Warna nata dari limbah kulit pisang 
yang transparan dan tidak terasa, mirip dengan nata de coco dari bahan baku air 
kelapa yang sudah lebih dahulu populer di masyarakat.  

Tak hanya dijadikan bahan pangan nata, kulit pisang juga dapat 
dimanfaatkan menjadi bahan pangan lain. Dalam hal ini kami mencoba memuat 
penanggulangan limbah kulit pisang untuk dijadikan keripik.  

Selain sebagai makanan cemilan bagi masyarakat, kulit pisang juga 
dapat menambah asupan gizi yang diperlukan karena kulit pisang mengandung 
kalori, protein, karbohidrat, mineral, lemak, vitamin dan mengandung serat yang 
tinggi. 

Dalam segi persaingan pasar, produk yang dijual akan lebih bisa 
bersaing apabila produk tersebut murah, berkualitas dan langka serta merupakan 
produk keluaran baru yang belum ada sebelumya atau penambahan nilai dari 
produk sebelumnya. Keripik kulit pisang mempunyai peluang bisnis yang cukup 
besar mengingat masyarakat belum mengenal jenis produk ini.  

Masalah limbah kulit pisang tentunya dapat diatasi. Salah satunya 
adalah dengan mendaur ulang limbah yang seharusnya dibuang menjadi suatu 
produk yang lebih berguna dan mempunyai nilai lebih. Dalam hal ini kami 
mencoba untuk menawarkan satu solusi pemanfaatan kulit pisang dengan 
mengolahnya menjadi bahan pangan keripik. 

Kulit pisang adalah sampah organik yang kurang diperhatikan oleh 
masyarakat. Kulit pisang hanya dipandang sebagai sampah yang tak berguna dan 
hanya pemenuh tong sampah saja. Tetapi jika diteliti, ternyata kulit pisang 
mempunyai kandungan kalori, protein, karbohidrat, mineral, lemak, vitamin dan 
mengandung serat yang tinggi. Oleh karena itu, pemanfaatannya akan sangat 
membantu menangani dua masalah, yaitu mengurangi jumlah pasokan sampah 
perharinya dan menjadi bahan makanan yang cukup bernilai gizi tinggi. 

Pengolahan kulit pisang menjadi keripik adalah satu terobosan baru 
yang mungkin akan diminati oleh masyarakat karena selain murah, keripik ini 
juga mengandung serat tinggi dan belum ada sebelumnya sehingga masyrakat 
cenderung tertarik untuk mencobanya. 

Tujuan dari program ini adalah meningkatkan kreatifitas mahasiswa 
dalam berwirausaha dengan mengenalkan produk baru berupa keripik kulit pisang 
kepada masyarakat sekaligus memanfaatkan limbah kulit pisang sebagai bahan 
pangan.  

Manfaat di masa depan dari program ini adalah pemanfaatan limbah 
kulit pisang sebagai keripik, beroperasinya usaha keripik kulit pisang, dan dapat 
menjadi lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. 
 
METODE PENDEKATAN 

Keripik kulit pisang merupakan produk yang baru sehingga dalam 
proses pembuatannya diperlukan percobaan-percobaan sehingga diperoleh produk 
yang layak dikonsumsi. Sebelum melangkah pada hal demikian, perlu adanya 
observasi yang menunjang terlaksananya sebuah produk kulit pisang. Berbagai 
informasi harus didapatkan seperti kandungan gizinya, proses pembuatannya, 
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studi kelayakan, cara untuk mencegah browning pada pisang, cara menghilangkan 
getah dari kulit pisang, informasi harga peralatan dan bahan yang diperlukan, 
membuat kulit pisang tetap segar, pemasaran yang cocok, dan informasi yang 
menunjang lainnya. Waktu dimulainya observasi sejak bulan Desember 2005 
sampai bulan April 2006 atau sekitar lima bulan. Observasi dilakukan melalui 
media cetak seperti buku-buku dari perpustakaan, internet, maupun wawancara 
langsung dengan masyarakat sekitar. Banyak informasi yang didapatkan sehingga 
dapat memperlancar proses percobaan. Memang sulit sekali mendapatkan suatu 
produk jadi yang baru, sehingga perlu adanya percobaan berulang kali. Dan hal ini 
pun terjadi sampai berpuluh-puluh kali. Dari kegagalan tersebut dapat diambil 
suatu kesimpulan untuk perbaikan pada percobaan berikutnya. Terbuktilah pada 
bulan April 2006 didapatkan resep yang bagus sehingga didapatkan keripik kulit 
pisang yang dapat dikonsumsi. Adapun alat-alat yang dipergunakan adalah kwali, 
sendok penggorengan, tirisan, ember, tampah, baskom, sealer, pisau, plastic, dan 
peralatan kecil lainnya yang dibutuhkan. 

Proses pembuatan keripik kulit pisang sangat sederhana. Prosesnya adalah 
sebagai berikut : 
1. ambil pisang Nangka atau pisang jenis lain yang masih setengah matang 

(pisang yang cocok untuk dibuat keripik pisang). 
2. kupas kulit bagian luarnya setipis mungkin, dan buang bagian itu karena tidak 

diperlukan. Bagian ini yang menyebabkan gosong, kesat, berserat, liat, dan 
pahit. 

3. setelah kulit luar terbuang, kupas kembali kulit yang masih tersisa (bagian 
dalam). Kulit-kulit itulah yang kemudian dipakai untuk membuat keripik kulit 
pisang. 

4. rendam kulit-kulit itu dengan air kapur sirih kurang lebih 15 menit. Tujuannya 
adalah agar kulit pisang tetap segar (keras\tidak layu) dan menghilangkan 
getah-getahnya.  

5. kemudian rendam kembali dengan pemanis buatan sedikit saja (0.05 gr/liter 
air) agar ada rasa manis dalam kulit pisang. Perendaman sekitar 5-10 menit. 

6. masukkan kulit yang sudah direndam kedalam adonan tepung beras dan gula 
putih.  

7. goreng kulit pisang yang sudah diberi adonan kedalam minyak goreng yag 
mendidih. Tambahkan sedikit margarin pada minyak goreng untuk menambah 
kerenyahan keripik kulit pisang. 

8. angkat dan keringkan 
9. setelah dingin dan kering dari minyak, masukkan kedalam kemasan. 
10. usahakan kemasan kedap udara untuk memperlambat proses oksidasi sehingga 

produk dapat lebih awet. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Setelah melakukan percobaan resep yang digunakan maka kami 

menggunakan garam, sodium glutamate, tepung terigu, dan gula pasir sebagai 
bahan baku. Produk yang dihasilkan dikemas dalam tiga ukuran, yaitu: kemasan 
50 gram dengan harga Rp. 1800.-, 100 gram dengan harga Rp. 3500.-, dan 200 
gram dengan harga Rp. 6800.-. Produk diberi nama ”Me-Rame” maksudnya 
dapat dinikmati rame-rame atau siapa saja. 
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Produk ” Me-Rame” 
 
Kulit pisang merupakan sampah organik yang dapat mendatangkan 

masalah apabila dibirkan begitu saja. Perlu adanya pemanfaatan yang dilakukan 
mengingat kandungan yang dimilikinya yaitu : 

 Air    68.9 % 
 Karbohidrat  18.5 % 
 Lemak   2.11 % 
 Protein   0.32 % 
 Besi    1.6 mg/100 gr kulit pisang 
 Fosfor   1.17 mg/1 gr kulit pisang 
 Kalsium  7.15 mg/1 gr kulit pisang 
 Vit B   0.12 mg/100 gr kulit pisang  
 Vit C   17.5 mg/100 gr kulit pisang   

Untuk memanfaatkan kandungan gizinya maka dibuatlah keripik kulit 
pisang. Produk keripik kulit pisang merupakan produk baru yang siap untuk 
dipasarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat dan merupakan suatu terobosan baru 
dalam penanggulangan limbah organik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya 
terdapat beberapa hal yang harus dianalisis. Hal-hal tersebut diantaranya: 
 
Proses Produksi 

Proses pembuatan keripik kulit pisang harus dilakukan secara apik 
karena kulit pisang yang digunakan bukan kulit pisang yang diambil dari tong 
sampah atau dari jalanan. Akan tetapi kulit pisang yang berasal dari industri 
keripik pisang. Kulitnya pun adalah kulit yang masih segar agar kandungan 
gizinya masih komplit. Perlu adanya takaran zat aditif seperti sodium glutamat 
yang cukup atau tidak melebihi dosis sehingga masih aman untuk dikonsumsi. 
Akan tetapi akan lebih baik lagi jika tidak menggunakan pemaanis buatan dan 
tentunya akan berimlikasi terhadap biaya produksi karena pemanis yang 
digunakan adalah gula putih. Selain itu takaran tepung beras, garam, gula putih 
juga harus seimbang agar didapat produk dengan cita rasa tinggi.  
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Ketenagakerjaan 
Salah satu kendala dalam usaha ini adalah masalah waktu, waktu yang 

digunakan untuk produksi sangat sedikit karena terbentur waktu kuliah dan 
praktikum serta untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah. Oleh karena itu untuk 
menggantikannya dibutuhkan tenaga kerja yang terampil.  
 
Tempat produksi 

Tempat produksi saat ini masih dikontrakan mahasiswa sehingga 
kurang efektif untuk berproduksi menyangkut sempit dan peralatan yang kurang 
memadai. Oleh karena itu perlu adanya tempat khusus untuk berproduksi. 
 
Permodalan 

Rencana jangka panjang adalah produk keripik kulit pisang dapat 
diproduksi dalam sekala besar sehingga dibutuhkan modal yang cukup besar. 
Untuk mendapatkannya yaitu dengan mengumpulkan hasil usaha dan dengan 
bekerjasama dengan investor dengan ketentuan sesuai kesepakatan. 

Kreativitas dan inovasi 
Rasa maupun bentuk kemasan dari keripik kulit pisang ini masih 

sederhana. Untuk mendapatkan pasar maka harus selalu dilakukan inovasi baru. 
Oleh karena itu kreatifitas harus selalu diasah untuk mendapatkan produk yang 
berdaya saing tinggi. 
 
Pemasaran dan persaingan pasar 

Rencana pemasaran adalah difokuskan di daerah Bogor. Pemasaran 
produk sampai saat ini masih kurang dan manajemen pemasaran yang kurang 
teratur. Oleh karena itu rencana pemasaran harus matang dan perlu dipikirkan 
agar produk dapat bersaing dan bahkam menguasai pasar. Selain itu perlu juga 
penyebaran informasi agar masyarakat tahu akan keberadaan produk ini dan 
merasa aman untuk mengkonsumsinya. 
 
Kerjasama dengan pihak lain 

Kerjasama dengan pihak lain dapat berupa pemasokan bahan baku 
maupun investor sebagai pemberi modal. Sejauh ini sudah bekerja sama dengan 
industri keripik pisang sebagai pemasok bahan baku kulit pisang. 

 
KESIMPULAN 

Produk yang dibuat adalah keripik denagn bahan baku kulit pisang. 
Produk ini merupakan hasil kreatifitas mahasiswa yang merupakan interprestasi 
dari jiwa kreatifitas dan kewirausahaan mahasiswa. Disamping itu produk ini juga 
merupakan alternatif penanggulangan sampah organik sehingga dapat mengurangi 
pasokan sampah setiap harinya. Sebagai fungsi eksternal, dengan adanya produk 
ini masyarakat dapat terinspirasi untuk mengembangkan hreatifitasnya membuat 
produk lain. 

Sejalan dengan perkembangan kegiatan pembuatan dan pemasaran 
keripik kulit pisang masih perlu dipikirkan beberapa hal supaya produk yang 
dihasilkan lebih bermutu dan mempunyai daya saing yang tinggi. Hal-hal tersebut 
diantaranya modifikasi produk, penelitian untuk kandungan pada keripik kulit 
pisang, dan memperoleh izin Depkes. 
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BALSAM ADAS SEBAGAI PRODUK PERAWATAN BAYI PENGGANTI 
MINYAK TELON 

 
Wiwit Ekawati, Ferlina Demas, Esti Dwi Kusuma, Adya Yuni Prativi 

Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, Surabaya 
 
ABSTRAK 
Dalam rangka menciptakan suatu produk inovasi perawatan bayi yang lebih 
efisien dalam hal efektifitas dan penggunaan, diproduksi suatu balsam yang 
mengandung minyak adas sebagai produk perawatan bayi pengganti minyak telon 
melalui program kretivitas mahasiswa. Bila dibandingkan dengan produk 
perawatan bayi yang sudah ada yaitu minyak telon, penggunaan balsam adas  ini 
akan memberikan kehangatan yang lebih lama pada tubuh bayi, sebab balsam 
merupakan sediaan semisolida yang memiliki kemampuan melekat pada kulit 
dalam waktu yang cukup lama sebelum akhirnya tercuci atau hilang. Pelaksanaan 
kegiatan ini bertujuan untuk melatih dan mengasah kemampuan mahasiswa 
dalam berwirausaha, menciptakan lapangan kerja baru, mendorong mahasiswa 
untuk terus menciptakan produk inovatif lainnya, serta melatih mahasiswa dalam 
mengaplikasikan ilmu kefarmasian yang telah diperoleh dengan memproduksi 
sediaan yang berkualitas dalam skala besar. Pelaksanaan kegiatan ini  terdiri 
dari optimasi formula, scale up, evaluasi sediaan yang meliputi keamanan, 
efektifitas, aseptabilitas (daya keterimaan konsumen terhadap sediaan), serta 
stabilitas sediaan, kemudian dilanjutkan dengan rancangan usaha yang nantinya 
digunakan untuk memasarkan sediaan agar sampai ke tangan konsumen. Dari 
serangkaian percobaan diperoleh formula balsam adas yang optimal yang 
kemudian dievaluasi salah satunya pada anak-anak. Dari subyek anak-anak 
tersebut, pemakaian balsam selama beberapa hari tidak mengalami iritasi (gatal, 
kemerahan, terasa sangat panas) pada kulitnya. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa kegiatan PKMK ini telah menghasilkan suatu produk perawatan bayi yang 
efektif, efisien, aman, dan aseptabel serta dapat memberikan profit bagi 
pelaksana kegiatan. 
 
Kata kunci : balsam, adas, telon, bayi 
 
PENDAHULUAN 

Pelaksanaan program ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk 
menciptakan suatu inovasi produk perawatan bayi dalam bentuk balsam. Sebab, 
produk perawatan bayi merupakan salah satu hal yang dapat memberikan rasa 
nyaman dan aman pada bayi sehingga secara tidak langsung dapat mendukung 
pertumbuhan dan perkembangan yang optimal pada bayi. Salah satu produk 
perawatan bayi yang hingga saat ini masih sering digunakan adalah minyak telon. 
Sebenarnya penggunaan minyak telon memiliki kekurangan yaitu kurang efisien 
dan menimbulkan pemborosan, sebab bentuk sediaan dalam bentuk cair seperti 
minyak telon, saat dioleskan pada tubuh akan cepat menguap sehingga efek 
hangat dari sediaan tersebut mudah hilang. Selain itu, ada kemungkinan sebagian 
minyak telon yang dioleskan pada tubuh bisa terserap ke dalam pakaian. 
Sedangkan dengan penggunaan balsam ini akan memberikan kehangatan yang 
lebih lama pada tubuh bayi, sebab balsam merupakan sediaan semisolid yang 
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memiliki kemampuan melekat pada kulit dalam waktu yang cukup lama sebelum 
akhirnya tercuci atau hilang. 

Minyak adas sudah dikenal masyarakat memiliki potensi sebagai 
karminatif, anti spasmodik, diuretik, ekspektoran, laksatif, stimilansia, 
stomakikum, dan untuk menghilangkan kolik. Minyak adas bisa memberikan rasa 
hangat yang sesuai untuk bayi dan anak, sedangkan minyak kayu putih memiliki 
efek panas yang lebih kuat daripada minyak adas sehingga penggunaan minyak 
kayu putih terkadang bisa menyebabkan rasa tidak nyaman bagi bayi dan anak-
anak yang kulitnya sangat sensitif. 

Dengan adanya program ini diharapkan dapat diproduksi suatu produk 
perawatan bayi dan anak-anak dalam bentuk balsam yang penggunaannya lebih 
praktis dan efisien daripada minyak telon. Selain itu juga dapat menumbuhkan 
jiwa berwirausaha dalam diri mahasiswa. 

Berdasarkan beberapa hal tersebut diatas dapat diidentifikasikan beberapa 
permasalahan yaitu (1) Salah satu produk perawatan bayi yang sering digunakan 
masyarakat antara lain minyak telon dimana minyak telon menimbulkan 
pemborosan dan tidak efisien, dan (2) Selama ini produk perawatan bayi yang 
beredar di pasaran belum ada yang dalam bentuk balsam. Sehingga dapat kami 
rumuskan bahwa : Apakah minyak adas dapat diformulasikan menjadi produk 
perawatan bayi dalam bentuk balsam dan apakah balsam dari minyak adas yang 
dibuat, layak untuk dipasarkan? 
 Tujuan dari pelaksanaan kegiatan PKMK ini antara lain melatih dan 
mengasah kemampuan mahasiswa dalam berwirausaha dan menciptakan lapangan 
kerja baru, mendorong mahasiswa untuk terus menciptakan produk inovatif 
lainnya, melatih mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu kefarmasian yang telah 
diperoleh dengan memproduksi sediaan dalam skala besar dengan tetap 
mengutamakan kualitas. Dengan ini diharapkan dapat memberi manfaat di masa 
yang akan datang adalah sebagai berkut : 

1. Menanamkan jiwa kewirausahaan dalam diri mahasiswa. 
2. Dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat sehingga dapat 

sedikit mengurangi jumlah pengangguran yang ada. 
3. Menghasilkan produk berkualitas yang dapat memenuhi tuntutan 

kepraktisan dari pola hidup masyarakat yang semakin modern. 
 

METODE PENDEKATAN     
 Kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan PKM Kewirausahaan ini meliputi 
beberapa tahap, yaitu : 
1. Optimasi Formula 

Kegiatan ini dilakukan dengan membuat formula balsam untuk dipilih 
formula yang optimal. Dimana formula terpilih tersebut nantinya akan 
diproduksi dalam skala besar dan dipasarkan  ke masyarakat. Waktu yang 
diperlukan untuk melakukan optimasi formula adalah selama 1 bulan (mulai 
tanggal 15 Maret 2006-13 April 2006). 

Tempat dilakukannya optimasi formula adalah di laboratorium 
preskripsi formulasi Fakultas Farmasi UNAIR. 

Bahan dan alat yang digunakan : 
• Bahan : Minyak adas 
                   Basis balsam  
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• Alat     : Timbangan dan anak timbangan 
                    Cawan porselin 
                    Water bath 
                    Pot balsam 

Metode untuk mendapatkan informasi ialah dengan mencari di literatur 
komposisi basis dan minyak yang biasa digunakan pada balsam. Kemudian 
dari beberapa formula tersebut dibuat menjadi sediaan balsam dan untuk 
mendapatkan keseragaman kualitas sediaan, ditentukan spesifikasi sediaannya 
yaitu : 
Warna   : putih 
Bau   : tidak menyengat 
Bentuk  : semisolida 
Stabilitas  : stabil dalam kemasan  
Kemudahan penggunaan : mudah 
Kemudahan pencucian    : mudah 
Kelembutan : lembut untuk bayi 
Daya sebar  : sedang  

2. Scale up 
Proses ini berupa produksi sediaan dalam jumlah besar. Dalam proses 

scale up ini, perlu diperhatikan parameter-parameter kritis pada setiap tahap, 
seperti lama pada tiap tahap pembuatan, suhu ruang yang harus dipertahankan, 
kecepatan pengadukan, dan parameter lain yang mempengaruhi hasil sediaan. 

3. Evaluasi sediaan 
Evaluasi sediaan dilakukan untuk mengetahui apakah produk balsam 

yang dibuat aman, efektif dan aseptabel untuk bayi dan anak-anak sehingga 
produk balsam tersebut layak diproduksi dan dipasarkan dimasyarakat. 

Observasi ini dilakukan dengan mengujicobakan balsam yang telah 
dibuat pada bayi dan anak-anak. Kami menggunakan subyek bayi dan anak-
anak merupakan target konsumen dari produk balsam yang kami buat. Setelah 
subyek (bayi dan anak-anak) menggunakan produk balsam tersebut selama 
beberapa hari kemudian dilihat hasilnya. Dari aspek keamanan, dilihat apakah 
kulit bayi mengalami iritasi seperti gatal, kemerahan dan terasa sangat panas. 
Sedangkan dari aspek efektivitas, dilihat apakah balsam tersebut dapat 
memberikan kehangatan yang sesuai untuk bayi dan anak-anak. Dan dari 
aspek aseptabilitas, dilihat organoleptis (bau, warna, konsistensi dan 
penampilan) sediaan, kemudahan dioleskan, kelembutan sediaan dan 
kemampuan menyebar di kulit. Waktu yang diperlukan untuk melakukan 
evaluasi sediaan selama 1 bulan. Alat yang digunakan untuk mendapatkan 
informasi hasil evaluasi dengan menggunakan kuesioner.  

Selain itu juga dilakukan evaluasi stabilitas sediaan untuk mengetahui 
sampai berapa lama produk  balsam yang telah dibuat bisa stabil. Dalam hal 
ini berarti sediaan tersebut tidak mengalami perubahan warna, bau, dan 
konsistensi sediaan selama batas waktu penyimpanan yang ditentukan. Metode 
yang digunakan untuk mendapat informasi ialah dengan pengamatan selama 
berbulan-bulan, apakah sediaan yang dibuat mengalami perubahan warna, bau 
dan konsistensi. 

4. Penyusunan Rancangan Usaha 
• Target Pasar  
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Produk perawatan dalam bentuk balsam ini ditujukan khususnya 
bayi dan anak-anak sampai orang dewasa yang kurang menyukai efek 
hangat yang berlebihan. Sebab, balsam adas ini memang diformulasikan 
supaya bisa menghasilkan efek hangat yang tidak berlebihan. 

• Produk dan Persaingan Pasar 
 Produk balsam ini mengandung minyak adas yang dapat berfungsi 
sebagai karminativum, sehingga dapat mengatasi perut kembung dan 
mual. Selain itu, balsam ini dapat memberikan kehangatan yang lebih lama 
pada tubuh dibandingkan dengan minyak telon sehingga dapat 
memberikan kenyamanan pada tubuh bayi dan anak–anak serta mencegah 
masuk angin. Produk balsam kami buat dengan formula yang dapat 
memberikan efektivitas semaksimal mungkin dan efek samping yang 
seminimal mungkin. Bentuk produk kami buat semenarik dan sepraktis 
mungkin baik dari segi warna, bau, maupun kemasannya sehingga mudah 
dibawa kemana-mana tanpa harus takut tumpah seperti minyak telon. 
Selain perencanaan sasaran pasar yang akan dimasuki, perlu juga 
dipertimbangkan persaingan pasar yang mungkin ada dalam hubungannya 
dengan produk ini. Pada dasarnya, produk balsam sudah banyak ada di 
pasaran akan tetapi produk perawatan bayi dan anak-anak yang berupa 
balsam masih belum ada di pasaran. Sehingga produk ini merupakan 
inovasi baru dalam produk perawatan bayi dan anak-anak dengan 
memanfaatkan minyak adas yang mulanya dibuat minyak telon, sekarang 
minyak adas tersebut kami buat menjadi balsam. Dengan demikian, 
masalah persaingan  menjadi nilai optimis kami untuk memasuki pasar 
sebab probuk balsam adas belum ada di pasaran. 

• Harga 
 Selama ini secara turun – temurun minyak telon digunakan 
masyarakat Indonesia dalam perawatan bayi dan anak – anak mereka. Dari 
segi bentuk sediaan, bentuk balsam akan lebih lama melekat pada 
permukaan kulit sehingga kehangatannya akan terasa lebih lama jika 
dibandingkan minyak telon yang bentuknya cair. Bentuk cair itu yang 
menyebabkan minyak telon mudah menguap saat diusapkan pada 
permukaan kulit sehingga kurang efektif. Dari segi pemakaian, balsam 
adas akan lebih hemat dan lebih efektif dibandingkan dengan minyak 
telon. Sedangkan dari segi harga, balsam adas ini akan dijual dengan harga 
yang relatif terjangkau dengan kualitas yang baik.  

• Distribusi 
 Daerah pemasaran yang dipilih adalah kota Surabaya. Tempat 
penjualan produk direncanakan di lingkungan pertokoan baik itu toko 
umum ataupun toko yang khusus menjual perlengkapan bayi, market, dan 
apotek 

• Promosi 
 Strategi promosi yang dipilih adalah dengan menyebarkan brosur 

sekaligus memberi kesempatan pada konsumen untuk mencoba balsam 
adas secara gratis. Promosi seperti ini dapat dilakukan di pertokoan baik 
toko umum ataupun toko yang khusus menjual perlengkapan bayi dan 
anak – anak, market, apotek. Selain itu promosi dapat dilakukan pada saat 
ada kegiatan yang melibatkan bayi dan anak – anak seperti acara rutin 
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posyandu ataupun pada saat kegiatan imunisasi massal dan acara lain yang 
pesertanya melibatkan bayi dan anak – anak sehingga promosi ini efektif 
dan tepat sasaran.            

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari program ini diperoleh produk perawatan bayi dan anak-anak 
dalam bentuk balsam adas yang layak untuk diproduksi dan dipasarkan di 
masyarakat luas. Produk balsam ini merupakan hasil optimasi, dari beberapa 
formula balsam yang telah dibuat saat optimasi dipilih formula yang optimal,yang 
memenuhi spesifikasi sediaan meliputi bau, warna dan konsistensi sediaan (lunak 
atau keras). 
 
Formula balsam yang terpilih adalah sebagai berikut : 
           R/  Minyak adas            25% 
                 Vaselin album         64,27% 
                 Parafin solidum      10,73% 

 
Formula terpilih di atas akan diproduksi  kemudian dipasarkan di 

masyarakat. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan kami akan terus melakukan 
pengembangan untuk menyempurnakan formula tersebut. Sedangkan evaluasi 
sediaan, menunjukkan bahwa subyek (bayi dan anak-anak) yang telah 
menggunakan produk tersebut tidak mengalami iritasi (gatal, kemerahan, terasa 
sangat panas) pada kulitnya. Hal tersebut membuktikan bahwa produk balsam 
yang kami buat aman digunakan. Sedangkan dari segi efektivitas, balsam tersebut 
dapat memberikan kehangatan yang sesuai untuk bayi dan anak-anak, bahkan jika 
digunakan sebelum tidur dapat menambah kenyamanan tidur si bayi dan anak 
sehingga tidurnya bertambah nyenyak. Dari segi aseptabilitas, balsam ini 
mempunyai bau yang harum seperti bau minyak telon, berwarna putih, kemasan 
yang menarik dan praktis untuk dibawa kemana-mana tanpa harus khawatir 
tumpah karena bentuk sediaan bukan cairan melainkan semisolid berupa balsam 
dengan konsistensi dan kelembutan yang sesuai untuk kulit bayi dan anak , mudah 
dioleskan dan mudah menyebar secara merata di permukaan kulit. Sedangkan dari 
evaluasi stabilitas sediaan menunjukkan bahwa produk balsam yang dibuat cukup 
stabil karena selama penyimpanan ± 3 bulan, produk balsam tidak mengalami 
perubahan warna, bau dan konsistensi. 
 
Etiket dan kemasan sekunder produk : 
 

 
 
Gambar 1. Etiket produk 
 
 
 

KOMPOSISI                            
Oleum foeniculli          25% 
Basis                     ad 100% 
 
Netto : 15 g 
POM.TR.  
KODE PRODUKSI : 0010406 
EXP.DATE : 0408 

 
SIMPAN DI TEMPAT SEJUK

INDIKASI 
Mencegah dan menyembuhkan 
perut kembung, masuk angin, 
serta memberikan rasa hangat 
pada tubuh bayi dan anak-anak.  
Keterangan Lengkap Lihat 
Brosur 

Diproduksi oleh: 
PT. Tetra Pharma 
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Gambar 2. Kemasan sekunder produk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMPOSISI                            
Oleum foeniculli          25% 
Basis                     ad 100% 
 
Netto : 15 g 
 
 
POM.TR.  
KODE PRODUKSI : 0010406 
EXP.DATE : 0408 
 
 
SIMPAN DI TEMPAT SEJUK DAN KERING 

 

     
 

 
 

  
                                        

     
 

 
 

  
                                        

     
 

 
 

  
                                        

INDIKASI  
Mencegah dan menyembuhkan perut 
kembung, masuk angin, serta 
memberikan rasa hangat pada tubuh 
bayi dan anak-anak.  
ATURAN PAKAI 
Gosokkan pada bagian yang 
diinginkan secukupnya terutama 
sehabis mandi dan bila udara terasa 
dingin di musim hujan. 
 
 

Diproduksi oleh: 
PT Tetra Pharma



 PKMK-3-7-7

 
Gambar 3. Brosur produk 

 
 
Ditinjau dari bidang kewirausahaannya, sediaan balsam adas ini juga 

memiliki prospek pasar yang cukup menjanjikan. Dengan metode pembuatan 
yang sangat sederhana dan modal yang kecil bisa didapatkan keuntungan yang 
cukup besar dan break event point yang cepat, sehingga kelangsungan dan 
pengembangan usaha dapat terus dilakukan. Alternatif metode penjualan yang 
dapat dipilih yaitu penjualan dengan system konsinyasi maupun penjualan 
langsung, dan untuk meningkatkan volume penjualan setiap bulannya dilakukan 
promosi baik melalui media cetak maupun media elektronik. 
 
Rancangan Usaha 
• Kapasitas Produksi  

Dengan metode pembuatan secara konvensional dalam satu bulan dapat 
dihasilkan 1000 produk. 

• Harga produk per satuan : Rp. 5000,00 
• Perkiraan keuntungan kotor yang didapat : 

Total biaya produksi — hasil penjualan     
 
 
 
 
 

 
 

                                  
 

Komposisi : 
   Oleum foeniculli          25 % 
   Basis                    ad 100 % 
 
Indikasi : 
   Mencegah dan menyembuhkan perut kembung, masuk angin, serta 
memberikan rasa hangat pada tubuh bayi dan anak-anak.  
 
Kontra indikasi : 
   Bayi di bawah 6 bulan karena struktur kulit belum terbentuk 
sempurna. 
 
Aturan pakai : 
   Gosokkan pada bagian yang diinginkan secukupnya terutama 
sehabis mandi dan bila udara terasa dingin di musim hujan. 
 
Efek samping : 
   Gatal-gatal dan kulit memerah akibat alergi mungkin terjadi. 
 
Perhatian : 
   Hanya untuk obat luar, hindari kontak dengan mata, selaput lendir 
atau daerah-daerah tubuh lain yang halus. 
 
Netto : 15 g 

 
Simpan di tempat sejuk dan kering 

 
                                                                        PT. Tetra Pharma 

Surabaya - Indonesia   
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Tabel 1. Rincian biaya produksi untuk 1000 produk 
No Variabel Produksi Jumlah Harga satuan 

(Rp.) 
Total(Rp.) 

1 Bahan-bahan    
 • Minyak adas 5 liter 175.000,- 875.000,-
 • Parafin solidum 2 kg 25.000,- 50.000,-
 • Vaselin album 10 kg 25.000,- 250.000,-
2 Kemasan sekunder 1000 buah 1.500,- 1.500.000,-
3 Promosi -  350.000,-
4 Biaya operasional -  500.000,-
 Total biaya produksi  3.525.000,-
 
Tabel 2. Laporan Rugi Laba (1000 produk) 
 Jumlah (Rp.)  Jumlah (Rp.) 
Penjualan 5.000.000,- Biaya produksi 

Laba 
3.525.000,-
1.475.000,-

 5.000.000,-  5.000.000,-
 
• Break Event Point (BEP) 
Modal (DIKTI) / Laba  = Rp. 5.300.000,- / Rp. 1.475.000,- 
     = 3,38 
     ∞ 4 bulan 
       
KESIMPULAN 

Dari semua kegiatan PKMK yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan 
bahwa minyak adas dapat diformulasikan menjadi suatu produk perawatan bayi 
dan anak-anak yang lebih efisien dari minyak telon yaitu balsam adas dengan 
kualitas yang baik dan memenuhi aspek aman, efektif, stabil serta aseptabel. Dan 
produk balsam adas yang telah dibuat tersebut memiliki prospek yang sangat 
menjanjikan untuk dipasarkan di masyarakat serta layak untuk dikembangkan 
menjadi suatu usaha sehingga dapat melatih jiwa kewirausahaan mahasiswa dan 
menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. 
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USAHA PENGOLAHAN BANDENG PRESTO DENGAN  
KEMASAN VACUUM GUNA MEMPERPANJANG JALUR DISTRIBUSI 

KEPADA KONSUMEN 
 

Arlies M Nugraha, Yuni Fitrianingsih, Olga F Purnama, Putut Lukman , 
M..Zawawi 

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro, Semarang 
   
ABSTRAK 
Ikan Bandeng merupakan jenis ikan air payau yang mempunyai daging berwarna 
putih, yang banyak disukai oleh masyarakat. Tetapi ikan bandeng mempunyai 
duri halus yang  menyulitkan konsumen dalam mengkonsumsinya. Teknologi yang 
tepat untuk meningkatkan nilai tambah, cita rasa serta melunakkan duri ikan 
bandeng  yaitu  dengan suhu dan tekanan tinggi atau disebut “presto”. 
Pengolahan dengan cara ini menyebabkan tulang, duri dan sisik ikan lunak. 
Dengan produk bandeng duri lunak diharapkan daya beli masyarakat menjadi 
lebih tinggi. Serta meningkatkan nilai ekonomis dari ikan bandeng yang dikenal 
dengan ikan yang memiliki banyak duri. Ikan bandeng presto saat ini merupakan 
icon Kota Semarang, sehingga jumlah  permintaan pasar terhadap produk 
bandeng presto relatif tinggi. Sebelum produksi dilakukan perlu diadakan survey 
terhadap kondisi pasar dan pesaing sejenis guna memperoleh data permintaan 
serta saran dari konsumen dan juga untuk mengetahui mutu dari produk sejenis 
lainnya.Setelah diketahui kondisi pasar, peluang, permintaan konsumen serta 
spesifikasi dari produk sejenis maka dilakukan proses produksi bandeng presto 
KAMPOES sebagai terobosan produk yang menjawab permintaan konsumen, 
serta memperbaiki mutu dari produk sejenis yang telah ada. Untuk meningkatkan 
kepercayaan konsumen terhadap produk Bandeng Presto KAMPOES maka 
dilakukan proses sertifikasi keamanan pangan di Dinas Kesehatan Kota 
Semarang.  Dari hasil pemasaran didapatkan fakta bahwa produk bandeng presto 
KAMPOES dapat diterima pasar hal ini diketahui dari resume penjualan bahwa 
produk diterima di segala aspek masyarakat.Produk bandeng presto KAMPOES 
merupakan terobosan produk olahan bandeng yang memiliki tingkat keamanan 
pangan yang tinggi, sesuai dengan permintaan konsumen, daya awet tanpa 
penambahan bahan pengawet serta tingkat kelayakan usaha yang tinggi. 

 
Kata kunci : Presto, Aman, Awet, Kelayakan Usaha        

 
PENDAHULUAN 

Ikan bandeng merupakan jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomis 
cukup tinggi dan digemari oleh berbagai lapisan masyarakat. Selain karena 
rasanya yang khas dan harga relatif murah ikan Bandeng juga mempunyai 
kandungan gizi yang cukup tinggi. Namun, masyarakat umumnya jarang atau 
tidak menjadikan ikan bandeng sebagai makanan utama. Permasalahan dari 
masyarakat adalah ikan bandeng mempunyai banyak duri halus sehingga sulit 
untuk dikonsumsi. Untuk itu diperlukan cara pengolahan pada ikan bandeng agar 
masyarakat tidak kesulitan mengkonsumsi.  

Produk olahan ikan Bandeng  yang mempunyai sifat cepat busuk 
(perishable food) merupakan hambatan yang cukup signifikan pada tahap 
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distribusi produk kepada konsumen. Oleh karena itu diperlukan suatu metode 
yang dapat meningkatkan daya awet produk guna memperpanjang rantai distribusi 
kepada konsumen tanpa penambahan bahan pengawet.   

Produk bandeng presto bisa dikatakan sebagai icon Kota Semarang, 
sehingga permintaan pasar akan produk bandeng presto ini relatif tinggi, yang 
berasal dari konsumsi masyarakat lokal sebagai lauk makan sehari-hari serta 
permintaan dari wisatawan yang semakin meningkat seiring meningkatnya bisnis 
pariwisata di Kota Semarang.  

Kandungan protein ikan yang lebih baik daripada protein hewani lainnya 
dikarenakan kandungan lysine, methionine dan histidine yang lebih banyak. Oleh 
karenaitu ikan sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia sebagai sumber protein yang 
berfungsi sebagai zat pembangun (Moeljanto, 1993) 

Banyaknya duri ikan bandeng menjadikan masyarakat kesulitan untuk 
menikmati ikan bandeng dalam bentuk olahan. Oleh karena itu diperlukan suatu 
cara agar ikan bandeng dapat dikonsumsi dengan mudah yaitu dengan cara 
memasak dengan tekanan tinggi (presto) sehingga memungkinkan untuk 
mendapatkan hasil ikan bandeng dengan kualitas duri yang lunak. 

Penggunaan kemasan kedap udara (vacuum) mempunyai tujuan untuk 
memperpanjang daya awet dari ikan bandeng presto, sehingga produk tersebut 
tidak perlu lagi ditambahkan bahan pengawet yang sifatnya mencegah 
pertumbuhan mikroba pembusuk. Mikroba pembusuk tidak akan tumbuh apabila 
tidak ada udara pada produk pangan. (Buckle, et al, 1969) 

Untuk mendapatkan produk olahan bandeng dengan kualitas duri yang 
lunak sehingga memudahkan konsumen untuk mengkonsumsinya. 

Memudahkan dan memperpanjang rantai distribusi bandeng presto dengan 
melakukan proses pengemasan vacuum tanpa tambahan bahan pengawet. 

Membuka peluang usaha pada masyarakat yang sangat menjanjikan 
dengan jalan menjadi distributor produk olahan bandeng presto sehingga dapat 
meningkatkan pendapatan dari masyarakat.  

Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan minat kewirausahaan pada 
mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dalam bidang pengolahan produk 
perikanan tepat guna. Dengan tujuam akhir dapat diterapkannya metode 
pengolahan bandeng presto dengan kemasan vacuum pada masyarakat sehingga 
dapat meningkatkan income dan menumbuhkan lapangan kerja baru sehingga 
dapat mengurangi angka pengangguran. 
 
METODE PENDEKATAN 

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam pelaksanaan Program 
Kreativitas mahasiswa Kewirausahaan pada produk bandeng presto KAMPOES 
yaitu dengan metode survey atau studi lapangan. Penelitian deskriptif adalah 
penelitian yang terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan 
sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta (Wasito, 
1995).  

Pada awal proses pendirian usaha bandeng presto dengan merek dagang 
KAMPOES dilakukan survey awal tentang kondisi pasar dan pesaing sejenis atau 
lebih dikenal sebagai analisa SWOT. Survey pasar dilakukan terhadap produk 
bandeng presto berbagai merk yang ada di Kota Semarang, observasi dilakukan 
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selama satu minggu, yang meliputi tempat produksi, spesifikasi produk, dan 
tingkat penerimaan pasar. 

Menurut Van Dalen dalam Arikunto Suharsimi (1998), studi survey 
merupakan bagian dari studi deskriptif dan meliputi : 
1. Public opinion surveys, bertujuan untuk mengetahui pendapat umum tentang 

sesuatu hal. 
2. Community surveys, peneliti bertujuan mencari informasi tentang aspek 

kehidupan secara luas dan mendalam. 
Instrumen yang digunakan pada metode survey adalah sampel produk 

bandeng presto berbagai merk di Kota Semarang, dengan proses analisa 
menggunakan kuesioner yang diberikan kepada konsumen guna mengetahui 
penilaian konsumen terhadap produk. Dari survey diharapkan dapat diketahui 
tingkat penerimaan konsumen terhadap produk serta permintaan-permintaan 
konsumen yamg belum terpenuhi. 

Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut: 
1. Mengumpulkan beberapa sampel bandeng presto berbagai merk dan 

membandingkan.  
2. Mentabulasikan hasil pengamatan pada tabel. 

Setelah mendapatkan hasil dari survey kondisi pasar dan pesain sejenis dan 
mengetahui permintaan dari konsumen serta kekurangan dari produk yang sudah 
ada maka kami mengeluarkan Produk Bandeng Presto KAMPOES sebagai 
jawaban dari permintaan konsumen yang belum terpenuhi serta perbaikan dari 
produk yang telah ada.  

Berikut dalah alat-alat yang dipergunakan pada usaha pengolahan bandeng 
presto KAMPOES : 

 
Tabel 1. Alat yang dipergunakan dalam usaha pengolahan bandeng presto 

KAMPOES 
No Alat Fungsi 
1.  

Autoclave 
Melakukan proses masak dengan 
tekanan tinggi 

2.  Baskom  Wadah bahan baku 
3.  Blender  Menghaluskan bumbu 
4.  Ember Wadah pembantu produksi 
5.  Gunting Memotong  
6.  Kompor gas Sumber panas 
7.  Meja dan kursi Tempat melakukan proses 

pengolahan 
8.  Nampan Wadah ikan bandeng setelah dioven 
9.  Oven Mengeringkan produk 
10.  Para-para Wadah ikan bandeng setelah di presto 
11.  Penggorengan  Menggoreng sambal 
12.  Pisau Memotong 
13.  Sapu dan alat pel  Membersihkan unit pengolahan 
14.  Sarangan autoclove Wadah menyusun ikan bandeng 

dalam autoclove  
15.  Sendok goreng Alat bantu menggoreng 
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16.  Sendok makan Alat bantu mengaduk 
17.  Solet  Alat bantu mengaduk bumbu 
18.  Tabung gas LPG Sumber bahan bakar 
19.  Talenan Alas memotong 
20.  Tempat sampah  Wadah kotoran / limbah produksi 
21.  Vacuum sealer  Melakukan proses pengemasan kedap 

udara (vacuum) 
 

Gambar peralatan yang digunakan dalam proses produksi 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Bahan yang dipergunakan dalam pengolahan bandeng presto KAMPOES 

adalah sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTOCLAVE SARANGAN 

KOMPOR GAS DAN OVEN VACUUM SEALER 
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Tabel 2. Bahan yang dipergunakan dalam pengolahan bandeng presto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar bumbu yang digunakan dalam proses produksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No 
Bahan Jumlah 

1 Ikan bandeng segar 100 % 
2 Bawang putih 2 % 
3 Garam 7.5 % 
4 Kunyit 2 % 
5 Daun salam 2 lembar 
6 Batang sere 2 batang 
7 Daun pisang seperlunya 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dari hasil survey serta pengamatan kondisi pasar dan pesaing sejenis 

didapatkan data sebagai berikut :   
 

Tabel 3.   Tabulasi hasil survey serta pengamatan  
No Pembanding  Bandeng “BD” Bandeng “BJ” Bandeng “CS” Bandeng 

KAMPOES 
1.  Penggunaan 

kemasan 
Menggunakan  Menggunakan  Menggunakan  Menggunakan  

2.  Kemasan digunakan  Kotak + tas 
plastik 

Kotak + tas 
plastik 

Kotak + tas 
plastik 

Kotak + plastik 
vacuum + tas 
plastik  

3.  Keamanan penataan 
produk terhadap 
kerusakan produk 

Tidak aman Tidak aman Tidak aman Aman  

4.  Alas produk  Daun pisang Kertas koran Kertas karton   Karton berlapis 
plastik 

5.  Penulisan nomor  
sertifikat 

Salah  Salah  Salah  Benar  

6.  Kode produksi  Tidak ada Tidak ada Tidak ada Ada  
7.  Tanggal kadaluarsa  Tidak ada Tidak ada Tidak ada Ada 
8.  Etika penataan label Kurang Kurang Kurang  Baik 
9.  Perekat karton Staples  Staples Staples Klem  
10.  Penulisan komposisi Tidak ada Tidak ada Tidak ada  Ada 
11.  Saran penyajian Tidak ada Tidak ada Tidak ada Ada  
12.  Kontak person Ada  Ada  Ada Ada  
13.  Estetika tampilan 

produk 
Kurang  Kurang  Kurang Baik  

14.  Pencatatan penjualan Tidak ada Tidak ada Tidak ada Ada  
15.  Tingkat 

perlindungan 
kemasan terhadap 
kontaminasi dari luar 

Kurang  Kurang  Kurang  Baik  

16.  Estetika penataan 
sambal  

Kurang  Kurang  Kurang  Baik 

17.  Harga  Rp. 6.500,00 Rp. 5.500,00 Rp. 7.000,00 Rp. 8.000,00 
18.  Warna produk Kurang  Kurang  Kurang  Baik  
19.  Pelabelan  Tas plastik Tas plastik  Kotak  Tas plastik, 

kotak, plastik 
vacuum 

20.  Kebenaran 
penggunaan nama 
produk 

Salah  Benar  Salah  Benar 
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Gambar  perbandingan produk bandeng presto di pasar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bandeng KAMPOES dan produk lain Bandeng KAMPOES dan Bandeng “BJ” 

Bandeng KAMPOES dan Bandeng “BD” Bandeng KAMPOES dan Bandeng “CS” 

Sambal produk sejenis dan Bandeng KAMPOES 
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Tabel 4.  Resume penjualan produk bandeng presto KAMPOES 

No. Target pemasaran Direct 
Selling 

Indirect 
Selling 

Keterangan 

1.  Distributor   V 10 kotak 
2.  Konsumen (dosen THP) V  5 kotak 
3.  Distributor  V 15 kotak 
4.  Konsumen (mahasiswa 

perikanan) 
V  5 kotak 

5.  Distributor  V 15 kotak 
6.  Konsumen luar kota (Solo) V  5  kotak 
7.  Distributor  V 15 kotak 
8.  Konsumen luar kota 

(Blora) 
V  5 kotak 

9.  Distributor  V 15 kotak 
10.  Konsumen luar kota 

(Batang) 
V  5 kotak 

11.  Distributor  V 15 kotak 
12.  Konsumen luar kota 

(Yogyakarta) 
V  5 kotak 

13.  Distributor  V 15 kotak 
14.  Konsumen (Mahasiswa 

kost) 
V  5 kotak 

Total 135 kotak 
Gambar alat bantu pemasaran produk Bandeng Presto KAMPOES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BANDENG DURI LUNAK 
KAMPOES 

 
Diproses oleh tenaga profesional, saniter, 

hygienis dan tanpa bahan pengawet. 
 

Hanya Rp. 19.000,00 / box 
 

Jl. Hayam Wuruk No 4A Semarang 
081 802 505 004 
081 803 143 490 
081 326 596 880 
 
Dapatkan discount 10% dengan 
membawa potongan brosur  ini. 

PELUANG USAHA 
Sebuah perusahaan pengolah produk 

perikanan yang dikelola oleh 
mahasiswa perikanan 

 
MEMBUTUHKAN 

DISTRIBUTOR 
 

Keuntungan mencapai Rp. 
120.000,00 

 

  
Hubungi : 

081 802 505 004 
081 803 143 490 
081 326 596 880 
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Gambar  proses distribusi produk Bandeng Presto KAMPOES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan terhadap beberapa merek 

produk bandeng presto di Kota Semarang didapatkan fakta bahwa masih banyak 
produk bandeng presto yang diolah dengan tidak memperhatikan Standar 
Keamanan Pangan,  kurangnya nilai estetika dan fungsi melindungi produk dari 
kemasan.  

Dari hasil tersebut diberikan terobosan kepada masyarakat yaitu produk 
bandeng presto KAMPOES yang memiliki : 
1. Tingkat keamanan pangan yang tinggi, yang dibuktikan dengan diperolehnya 

Sertifikasi Keamanan Pangan dari Dinas Kesehatan Kota Semarang. 
2. Cita rasa alami yang lezat dan khas karena diolah tanpa menggunakan bahan 

sintetis. 
3. Mutu produk yang baik, karena menggunakan bahan baku pilihan. 
4. Pemilihan bahan baku dan produk akhir berusaha untuk disesuaikan dengan 

Standar Nasional Indonesia. 
5. Daya awet yang tinggi, tanpa penggunaan bahan pengawet. 
6. Kemasan yang aman bagi produk dan melindungi produk dari kerusakan dan 

kontaminasi  
7. Kemasan yang memberikan informasi yang benar tentang produk yang 

meliputi komposisi, saran penyajian, tanggal kadaluarsa, kode produksi, serta 
nomor telepon untuk suara konsumen. 

8. Harga yang ekonomis. 
Dari proses produksi dan  pemasaran yang kami lakukan sejak bulan maret 

hingga saat ini produk kami sangat diterima pasar dan konsumen mengingat 
produkyang kami hasilkan merupakan jawaban dari berbagai permintaan 
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konsumen serta perbaikan dari yang sudah ada. Diterimanya produk Bandeng 
Presto KAMPOES dapat dilihat dari hasil resume penjualan. Metoe pemasaran 
yang kami lakukan ada dua yaitu pemasaran secara langsung (direct selling) yang 
langsung dilakukan oleh TIM dengan tujuan selain memasarkan produk  juga 
dapat membangun BRAND dari produk kami di pasar dengan cara promosi yang 
intensif, metode yang kedua adalah pemasaran secara tidak langsung (indirect 
selling) dimana pada metode pemasaran dilakukan oleh distributor  dengan tujuan 
rantai distribusi Produk Bandeng Presto KAMPOES lebih luas disamping juga 
untuk membuka kesempatan atau peluang usaha bagi mahasiswa lain/masyarakat 
sekitar. 

Dari hasil tujuh kali produksi bandeng presto KAMPOES  ini didapat 
keuntungan sebesar Rp. 395.600,00. Dalam hal ini untuk satu kali proses produksi 
menghasilkan 15 - 20 kotak dengan masing-masing berisi 2 produk bandeng 
presto. 

Keuntungan yang didapat untuk 1 kotak bandeng disesuaikan dengan total 
harga produksinya dimana dalam satu kali proses produksi memerlukan dana 
senesar Rp. 226.700,00 dengan beban tiap kotaknya sekitar Rp. 15.200,00. Harga 
pokok penjualan untuk 1 kotak produksi berkisar Rp. 18.000,00 – Rp. 21.000,00. 
Untuk mengetahui kelayakan usaha dari produk Bandeng presto KAMPOES kami 
melakukan analisa kelayakan usaha sebagai berikut : 

 
 
 
 
    
        =  26 bulan 
 
 

 
 

 
 Berdasarkan BEP yang telah dihitung dimana pencapaian titik impas di 

dapat setelah 26 bulan berjalan produksi dengan 91 kali proses produksi. Sehingga 
berdasarkan BEP maka usaha ini layak untuk dilakukan. Sedangkan sesuai dengan 
ROI maka pengembalian berjalan untuk tiap tahunnya berkisar 47 % 
 
KESIMPULAN 

Sesuai dengan hasil yang kami dapatkan dari proses produksi dan 
pemasaran selama ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Produk Bandeng Presto KAMPOES adalah produk yang memiliki tingkat 

keamanan pangan dibuktikan dengan diperolehnya sertifikasi keamanan 
pangan. 

2. Produk Bandeng Presto KAMPOES solusi memperpanjang daya awet tanpa 
mempergunakan bahan pengawet. 

3. Diterimanya produk Bandeng Presto KAMPOES di masyarakat karena kami 
menjual produk sesuai dengan permintaan konsumen dengan perbaikan mutu 
dari produk-produk yang sudah ada. 

bulantiaplaba
investasitotalPoBreakEvenBEP =int)(

bulan/800.197
000.000.5=

%100
000.5000

800.19712)(Re xxInvestmentofturnROI =

%47=
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4. Usaha pengolahan Bandeng Presto KAMPOES memiliki tingkat kelayaan 
usaha yang tinggi dibuktikan selain dari laba tinggi yang diperoleh juga dari 
hasil analisa kelayakan usaha. 
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PENGOLAHAN LIMBAH CAIR TAHU MENJADI NATA DE SOYA 
 

Sidik Purnomo dan Adi Surahman 
PS Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta 

 

ABSTRAK 
Air limbah kedelai yang berasal dari industri pembuatan tahu merupakan 
permasalahan yang serius dalam pencemaran lingkungan karena menimbulkan 
bau busuk maupun pencemaran sumber air. Maka diperlukan suatu usaha yang 
dapat meminimalkan pencemaran tersebut. Kami akan membuat limbah menjadi 
produktif, lebih bermakna dan menghasilkan uang.Nata de Soya merupakan 
alternatif pilihan untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Nata de Soya atau 
nata sari kedelai adalah sejenis makanan dalam bentuk Nata, padat, putih dan 
transparan merupakan makanan penyegar pencuci mulut yang dapat dicampur 
dengan cocktail, es krim atau cukup ditambah sirup. Tujuan dari program ini 
yaitu untuk membuat dan mengolah makanan yang disebut nata de soya yang 
berbahan dasar limbah cair yang di hasilkan dari salah satu proses pengolahan 
tahu, sehingga dapat menambah penghasilan dan bernilai ekonomis serta dapat 
menciptakan lapangan pekerjaan baru. Nata de Soya dibentuk dengan cara 
fermentasi bakteri Acetobacter xylinum  yang merupakan bakteri asam asetat 
yang bersifat aerob. Pada media cair dapat membentuk suatu lapisan yang dapat 
mencapai beberapa centimeter, kenyal, putih, dan lebih lembut dibandingkan 
dengan Nata de Coco. Nata de Soya telah berhasil kami produksi dan telah kami 
pasarkan.Ternyata tanggapan pasar cukup menggembirakan dan sebagian besar 
konsumen berkomentar bahwa Nata de Soya bentuk dan rasanya sangat mirip 
dengan Nata de Coco namun terasa lebih lembut. Selain itu, produk Nata de Soya 
yang kami hasilkan mampu bersaing dengan produk-produk nata yang telah ada 
baik dalam hal harga maupun kualitas. Sehingga dengan adanya usaha 
pembuatan nata de Soya ini diharapkan dapat meminimalkan pencemaran 
lingkungan di daerah sentra industri tahu yang disebabkan oleh limbah cair tahu 
dan merupakan salah satu usaha yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. 

 
Kata kunci: Limbah, Nata de Soya, Produktif 
 

PENDAHULUAN 
Pabrik tahu terkenal sebagai sumber pencemaran sungai dan bau busuk, 

limbahnya sering menimbulkan protes penduduk karena dinilai sebagai  sumber 
penyakit terutama yang disebabkan oleh gigitan nyamuk karena limbah tersebut 
dapat sebagai tempat berkembang biaknya nyamuk. Apabila limbah tersebut 
dibuang atau dialirkan kesungai maka mutu air sungai akan menurun dan dapat 
mempengaruhi biota yang ada di dalamnya. 

Pada umumnya para pengrajin tahu membuang limbah cair dari hasil 
produksi atau pengolahannya ke bak penampungan yang dalamnya bervariasi dan 
berdinding beton, tetapi ada juga yang langsung dialirkan kesungai. Masalah akan 
bertambah bila musim penghujan tiba, air limbah akan meluap dan mencemari 
lingkungan sekitar pabrik. Akibatnya akan menimbulkan ketidaknyamanan karena 
lingkungan menjadi kumuh dan bau. 
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Untuk itu  perlu sekali mencari alternatif-alternatif lain yang sekiranya 
dapat meminimalkan dampak negatif dari limbah cair industri tahu tersebut, yang  
bernilai ekonomi dan dapat mendatangkan keuntungan.  Salah satunya yaitu 
dengan mengolah limbah cair yang dihasilkan dari salah satu proses pembuatan 
tahu menjadi nata de soya. Nata de soya hampir sama bentuk dan rasanya dengan 
nata de coco yang merupakan hasil pengolahan air kelapa. Bentuknya seperti 
agar-agar tetapi lebih kenyal dan biasa dipakai sebagai campuran fruit cocktail, es 
krim, atau es teler.  

Nata De Soya merupakan suatu produk baru yang belum dikembangkan 
atau dipasarkan sehingga belum begitu dikenal oleh masyarakat luas. Masyarakat 
lebih mengenal nata de coco sebagai bahan campuran makanan atau minuman. 
Sedangkan nata de soya sendiri mempunyai karakteristik, bentuk, dan rasa yang 
hampir sama dengan nata de coco dengan demikian nata de soya diharapkan 
dapat menjadi alternatif lain selain nata de coco. Karena produk ini belum banyak 
dikembangkan dan belum banyak dipasaran maka diharapkan prospek pasarnya 
sangat bagus karena belum ada banyak saingan. 

Tujuan dari program ini yaitu untuk membuat dan mengolah makanan 
yang disebut nata de soya yang berbahan dasar limbah cair yang di hasilkan dari 
salah satu proses pengolahan tahu, sehingga dapat menambah penghasilan dan 
bernilai ekonomis serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru. 

Hasil dari pengolahan limbah cair industri tahu menjadi nata de soya 
diharapkan dapat menjadi ikon bisnis baru  dan diharapkan pula dapat menjadi 
lapangan kerja baru untuk mengurangi pengangguran. 
 

METODE PENDEKATAN 

A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan  
1. Waktu 
  Program Kreativitas Mahasiswa ini dilaksanakan selama 4 bulan yaitu antara 

bulan Februari sampai bulan Mei 2006. 
2. Tempat Pelaksanaan   

 Tempat pelaksanaan kegiatan ini yaitu di Dusun Krapyak, Desa 
Margoagung, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. 

B. Instrumen dan Tahapan Pelaksanaan 
 1. Persiapan. 

Tahapan persiapan meliputi observasi tempat kegiatan, pemesanan bibit 
bakteri Acetobacter xilinum, identifikasi, pendataan, dan pengadaan alat-alat 
dan bahan yang dibutuhkan selama kegiatan berlangsung. 
 

2. Pengolahan. 
Tahapan pengolahan dimulai dari persiapan whey atau limbah cair tahu, 
pengolahan dan pembuatan biang nata, proses fermentasi, pengecekan, 
pemanenan, perendaman, pemotongan, dan perebusan. 
Instrumen yang kita gunakan pada tahap ini yaitu: 

a. Ember plastik   
b. Kompor 
c. Panci 
d. Baki fermentasi 



 PKMK-3-9-3

e. Rak fermentasi 
f. Pisau  
g. Kertas penutup 
 

3. Penjualan. 
Penjualan dilakukan dengan cara disetorkan kepada pabrik pengolahan nata 
dalam bentuk masih berupa lembaran. Selain itu kami juga memasarkan 
kepada para pedagang minuman dan makanan dalam bentuk sudah berupa 
potongan nata dengan cara dikemas dalam bungkusan plastik dan dijual per 
kilogram.  

C. Proses Pembuatan 
Proses pembuatan nata de soya yang dilakukan dalam kegiatan ini 

yaitu menggunakan sistem fermentasi. Dimana dalam pengolahan limbah cair 
tahu menjadi nata de soya melibatkan bakteri Acetobacter Xylinum yang 
sifatnya memakai protein dan karbohidrat dalam kandungan limbah cair 
tersebut sebagai sumber energi untuk hidup dan berbiak. Bibit bakteri (starter) 
dapat diperoleh dengan tiga cara, yaitu : starter dari biakan murni Acetobacter 
xylinum, starter dari cairan pembentuk nata, dan starter dari perbanyakan air 
bibit. 
Untuk proses pembuatannya mula-mula limbah tahu cair yang sudah di saring 
dan terbebas dari limbah padat, dicampur dulu dengan gula pasir 70-100 g, 
fosfat 1 g dan  urea 1 g untuk tiap 1 liter whey atau limbah cair tahu. 
Kemudian larutan direbus hingga suhu 100° C, selama 5-10 menit. Media 
fermentasi kemudian dituang kedalam baki-baki plastik berukuran 13 x 14 x 3 
cm³. satu baki berisi sekitar 1 liter air tahu. Untuk mencegah pencemaran 
microba pengganggu, mulut baki ditutup dengan kertas Koran steril ( 
mensterilkannya dengan diseterika ). Suhu media fermentasi harus diturunkan 
menjadi 28-32º C. lama pendinginan berkisar antara 2-3 jam, karena bakteri 
A.xylinum ( biang nata ) akan mati bila diinokulasi pada suhu tinggi. Sebelum 
media fermentasi diinokulasi ( diberi biang nata ), derajat keasaman ( pH ) 
media perlu diatur. Bakteri A. xylinum dapat tumbuh dengan baik pada pH 4 - 
4,5. untuk menyesuaikan pH tersebut, 1 liter media fermentasi ditambah dan 
dicampur dengan asam asetat sebanyak 20 ml. setelah pH sesuai, media 
fermentasi diberi biang nata ( berisi A. xylinum ) sebanyak 200-150 ml per 
liter media, lalu diaduk hingga merata. Setelah itu mulut baki ditutup kembali 
dengan kertas Koran penutup dan diikat dengan tali. Baki-baki disusun di atas 
rak fermentasi dengan posisi yang mendatar atau rata. Ruang fermentasi 
sebaiknya bersuhu 28-32º C dan cahayanya remang-remang. Selama proses 
fermentasi berlangsung, Koran penutup baki tidak boleh dibuka.  
Adapun maksud ditambahkan bahan lain terhadap limbah cair tahu tersebut 
adalah : 
a. Gula pasir sebagai penambah bahan makanan untuk bakteri. 
b. Asam asetat (cuka pekat) untuk mengatur keasaman media cair tahu. 
c. Bibit nata yaitu suspensi bakteri Acetobacter xylinum sebagai 

mikroorganisme pembentuk nata. 
d. Urea dan fosfat sebagai suplemen nutrisi bagi mikroorganisme (bakteri). 
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 Setelah menjalani proses fermentasi selama 10-12 hari maka di dekat 
permukaan cairan akan terbentuk lapisan padat nata setebal 1-1,5 cm, inilah yang 
dipanen. Lapisan padat tadi kemudian  direndam kedalam air bersih selama 2-3 
hari dan tiap hari air rendaman diganti  untuk menghilangkan sisa-sisa asam cuka 
dan zat-zat kimia lainnya.  

Setelah bersih dari zat-zat kimia kemudian nata tadi direbus kedalam air 
mendidih agar nata menjadi lebih keras dan padat, setelah itu nata siap untuk 
dipasarkan. Nata yang sudah dipotong dadu kecil-kecil siap diolah menjadi bahan 
campuran fruit cocktail, es krim, atau es teler. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Hasil dari kegiatan PKM yang kami kerjakan mulai minggu terakhir bulan 
februari  sampai dengan akhir bulan April 2006, kami belum dapat membuat Nata 
de Soya dalam skala besar  tetapi baru bisa membuatnya dalam skala kecil untuk 
dipasarkan di sekitar tempat produksi dan untuk sosialisasi atau memperkenalkan 
produk baru ( Nata de Soya ) ke masyarakat. Dalam pelaksanaan Program 
Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan “ Pengolahan Limbah Cair Tahu Menjadi 
Nata de Soya “, selama ini kami belum dapat memproduksi Nata de Soya dalam 
jumlah besar yang siap untuk dipasarkan secara luas. Hal ini dikarenakan 
minimnya modal awal yang kami miliki sebelum dana pembiayaan turun. 
 Setelah melakukan proses produksi, kami menemukan beberapa faktor 
yang berhubungan dengan usaha pembuatan Nata de Soya, yang merupakan hasil 
dari kegiatan kami selama ini. 
1. Pengadaan Bahan 

Bahan utama pembuatan Nata de Soya sangat mudah di dapat, karena di 
Dusun Krapyak sendiri, yang merupakan tempat pelaksanaan program 
merupakan sentra industri tahu. Sehingga kebutuhan bahan untuk produksi 
setiap hari selalu terpenuhi dan masih dalam keadaan segar. Sedangkan untuk 
bahan-bahan penunjang lainya juga mudah didapatkan di sekitar lokasi 
pembuatan Nata de Soya . 

2.   Pemasaran 
 Selama ini kami memasarkan Nata de Soya dengan dua cara yaitu:  

a.Dengan menyetorkan langsung Nata de Soya yang masih mentah dan masih 
dalam bentuk lembaran kepada pabrik pengolah nata . Keuntungan 
menggunakan cara ini yaitu lebih cepat dan praktis dalam pemasaran dan 
kemungkinan kerugian akibat hasil panen Nata de Soya yang tidak terjual 
sangat sedikit. Tetapi standar harga yang diberikan masih rendah. Selama 
menggunakan cara pemasaran seperti ini, hasil panen Nata de Soya yang 
kami produksi selalu habis terjual dipasaran. 

b.Dengan menjual kepada pedagang minuman dalam kemasan kiloan dalam 
bentuk potongan kecil siap untuk diolah menjadi campuran minuman. 

Jadi dalam hal ini kami masih terbatas hanya sebagai pemasok Nata de Soya 
mentah kepada para pedagang dan tidak menjual dalam bentuk olahan siap 
saji. 

3. Pengemasan 
      Untuk penyetoran ke pabrik pengolah nata, nata de soya yang sudah dipanen 

kami tampung dalam wadah atau tong dengan kapasitas 100 liter. Sedangkan 
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untuk nata yang dijual ke pedagang minuman kami kemas dalam plastik 
dengan ukuran berat 0,5 Kg dan 1 Kg. 

4.  Studi Pasar / Tanggapan Konsumen 
Menurut data hasil survey kepada beberapa konsumen yang membeli produk 
hasil olahan dari Nata de Soya yang kami produksi, setelah mengkonsumsi 
Nata de Soya yang sudah diolah, sebagian besar memberikan kesan bahwa 
Nata de Soya rasa dan bentuknya sama dengan Nata de Coco dan memiliki 
karakteristik yang kenyal, sehingga saat dikunyah akan terasa seratnya dan 
cocok sebagai campuran minuman  pengganti dari Nata de Coco. Karena 
kandungan yang terdapat dalam Nata de Soya juga sama dengan kandungan 
yang terdapat dalam Nata de Coco yaitu berupa serat (selulosa) dan air. 

5.  Keawetan / Ketahanan Nata de Soya Sebelum Diolah 
Nata de Soya karakteristiknya sama dengan Nata de Coco. Namun karena 
bahan   bakunya dari air limbah tahu yang kadar asamnya sangat tinggi maka 
keawetanya tidak seawet Nata de Coco. Nata de Soya bisa tahan sampai waktu 
dua minggu sebelum diolah tetapi tergantung dari perawatanya, yaitu sirkulasi 
dan penjagaan air rendaman tetap bersih / steril, yang dapat dilakukan dengan 
penggantian air rendaman setiap hari.Bila penyimpanan atau perendamanya 
terlalu lama, di permukaan Nata akan timbul microba perusak. Ciri-cirinya 
Nata berubah warna menjadi pucat agak kekuningan dan tidak dapat diolah 
lagi. 

6.   Dampak Pengolahan Limbah  
Air sisa dari produksi tahu sangat mengganggu lingkungan, karena 
menimbulkan bau busuk dan mencemari lingkungan. Pengolahan Whey tahu 
menjadi Nata de Soya diharapkan dapat mengurangi tingkat pencemaran di 
lingkungan. Para perajin tahu pada umumnya telah membuat bak penampung 
limbah, tetapi ada juga yang langsung dialirkan ke sungai. Para pengrajin tahu 
setiap hari rata- rata menghasilkan limbah cair tahu lebih dari 100 liter. 
Sedangkan untuk produksi Nata de Soya saat ini setiap hari hanya 
membutuhkan sekitar 80 liter limbah cair tahu. 

7. Analisis Break Even Point (BEP) 
  Break Even Point diartikan sebagai suatu tingkat penjualan yang dapat 

menutup fixed dan variable operating expenses atau biaya- biaya yang bersifat 
tetap dan variabel. Dengan kata lain, break even point akan tercapai pada 
tingkat earing before interest and taxes = 0 
Sering kali break even point  diartikan sebagai tingkat penjualan yang dapat 
menutup semua biaya, baik operating maupun financial cost. 
Maka untuk menentukan BEP digunakan persamaan sebagai berikut : 

 EBIT = (P x X) – (VxX) – F 
 Di mana  P = harga jual per unit 
 X = volume penjualan dalam unit 
 V = biaya operasi variabel per unit 
 F = biaya operasi tetap 

 Karena BEP dicapai pada tingkat EBIT = 0, maka persamaan tersebut      
dapat ditulis sebagai berikut . 

 BEP tercapai pada tingkat EBIT = 0 maka 
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 BEP = X =  
VP

F
−

 

 Sedangkan dalam usaha pembuatan Nata de Soya ini setiap hari dapat 
menghasilkan rata-rata 60 kg (1800 kg / bulan) Nata de Soya siap jual dengan 
harga jual rata-rata Rp. 1000,00 / kg. Untuk menghasilkan produk Nata de 
Soya sebanyak itu diperlukan biaya operasi tetap sebesar Rp. 425.000,00 per 
bulan dan biaya operasi variabel sebesar Rp. 720.000,00 per bulan. 
 Sehingga Break Even Point  dalam usaha pembuatan Nata de Soya ini, 
dapat kita hitung sebagai berikut : 

 P = Rp. 1.000,00 
 V = Rp. 400,00 
 F = Rp. 425.000,00 
                                            

  BEP = X = 708
00,400.00,000.1.

00,000.425. =
− RpRp

Rp Kg. 

 
    Jadi diperoleh BEP = 708 Kg. Dengan demikian kita harus memproduksi 

Nata de Soya dalam waktu 1 bulan minimal 708 Kg. 
 Dengan demikian keuntungan bersih tiap bulan yaitu sebesar : 
 ( 1800 – 708 ) x Rp. 1.000,00 = Rp. 1.092.000,00 

 Sehingga modal awal sebesar Rp. 5.500.000,00 diperkirakan dapat 
kembali dalam jangka waktu 5 (lima) bulan 
 

KESIMPULAN 
 Berdasarkan hasil yang kami peroleh kegiatan dalam kegiatan selama ini 
dapat disimpulkan bahwa: 
1. Limbah cair tahu dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan Nata de 

Soya yang memiliki nilai ekonomi. 
2. Keberadaan Nata de Soya dapat diterima oleh pasar berdasar hasil survey 

kepada konsumen. 
3. Secara bertahap, produksi Nata de Soya dapat mengurangi pecemaran 

lingkungan yang disebabkan oleh limbah cair dalam proses pembuatan tahu. 
4. Dalam pembuatan Nata de Soya  takaran komposisi bahan harus sesuai agar 

tidak mengalami kegagalan dalam pembuatan. 
5. Dalam proses fermentasi diperlukan perlakuan khusus agar dapat 

meminimalkan goncangan dan mikroba serta kotoran masuk yang dapat 
menyebabkan kegagalan dalam produksi. 

6. Perlunya menjalin kerja sama dengan beberapa pihak sebagai mitra kerja dalam 
usaha pembuatan Nata de Soya, agar usaha semakin lancar baik dengan 
penyedia bahan baku maupun dalam bidang pemasaran 
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ABSTRAK 
Kesadaran akan keterbatasan membuat individu menginginkan fasilitas-fasilitas 
yang dapat menunjang keterbatasannya. Seorang pebisnis yang baik akan 
mengambil keuntungan dari sifat tersebut. Sehinggga ia akan menbciptakan hal 
baru, karena hal baru merupakan komponen penting dalam bisnis yang dapat 
menciptakan seorang pelanggan, karena tujuan bisnis sendiri menciptakan dan 
mempertahankan pelanggan. Untuk melaksanakannya anda harus mengajukan 
barang dan jasa yang diinginkan masyarakat dan memberi harga yang pantas 
serta dalam kondisi yang cukup menarik dibandingkan yang ditawarkan pihak 
lain. Salah satu contohnya adalah membuka usaha makanan khas Surabaya 
dengan menciptakan makanan khas instant yang siap seduh dan tahan lama 
sebagai alternatif oleh-oleh khas Surabaya. Untuk mengembangkan usaha 
tersebut dibutuhkan tempat, strategi, serta perencanaan yang mengenai sasaran 
dengan kata lain sasaran dari usaha ini adalah wisatawan dalam dan luar negeri 
serta masyarakat Surabaya dan sekitarnya. 

 
Kata kunci : Inovasi baru, Tujuan Bisnis, Pelanggan, Wisatawan 

 

PENDAHULUAN 

Kesadaran akan keterbatasan membuat individu menginginkan fasilitas-
fasilitas yang dapat menunjang keterbatasannya. Seorang pebisnis yang baik akan 
mengambil keuntungan dari sifat tersebut. Sehingga mendorong kami 
menciptakan hal baru karena hal baru merupakan komponen penting dalam bisnis 
yang dapat menciptakan seorang pelanggan. Karena tujuan bisnis itu sendiri 
adalah menciptakan dan mempertahankan pelanggan. Untuk melaksanakannya 
anda harus mengajukan barang dan jasa yang diinginkan masyarakat dan memberi 
harga yang pantas serta dalam kondisi yang cukup menarik dibandingkan dengan 
yang ditawarkan produk lain. Salah satunya adalah membuka usaha oleh-oleh 
khas Surabaya. 
 Surabaya sebagai kota terbesar nomor dua di Indonesia sudah seharusnya 
mempunyai oleh-oleh khas. Jogja punya bakpia pathok, Semarang punya lumpia 
semarang, Gresik punya pudak, dan banyak sekali kota-kota lainnya yang 
mempunyai oleh-oleh khas seperti kota-kota di atas. Sudah seharusnya Surabaya 
sebagai kota terbesar nomor dua di Indonesia juga memiliki oleh-oleh khas. 
Dilihat dari segi ekonomi dan pendapatan daerah, oleh-oleh tersebut dapat 
meningkatkan wisatawan yang ingin datang ke Surabaya. Hal ini sudah terbukti di 
kota-kota yang memiliki oleh-oleh khas tersebut seperti di Jogja dan Semarang. 
 Kita yang tinggal di Surabaya mungkin sering bingung bila ditanya apa 
oleh-oleh khas Surabaya. Kalau masakan khas Surabaya mungkin kita bisa 
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menyebutkan lebih dari lima masakan. Tapi kita pasti sudah tahu apa yang terjadi 
bila masakan itu dibawa keluar dari kota asalnya. Basi mungkin kata pertama 
yang muncul di pikiran kita. Sebagian dari kita mungkin pernah membayangkan 
alangkah menyenangkan bila masakan khas itu bisa dibuat seperti mie instan. 
Tinggal diseduh dengan air panas dan beberapa menit kemudian, masakan itu bisa 
dinikmati. Hal ini memungkinkan masakan khas Surabaya tersebut bisa dijadikan 
oleh-oleh khas Surabaya, karena jangka waktu kadaluarwasanya lebih tahan lama. 
 Hal ini sudah diterapkan di DI. Yogyakarta, seperti yang ditulis pada situs 
www.bulletin6.co.id bahwa Gudeg Jogja tidak hanya digemari oleh orang-orang 
Jogja tapi juga disukai oleh orang-orang dari luar daerah. Mereka bisa menikmati 
gudeg di rumah makan atau di warung-warung lesehan. Selain itu gudeg juga bisa 
dibawa pulang sebagai oleh-oleh khas Jogja dalam kemasan kotak karton, besek 
bambu, atau kendil 
 Sebagai kota terbesar nomor dua di Indonesia, menjadikan Surabaya 
sebagai kota yang banyak dikunjungi oleh wisatawan baik dari dalam dan luar 
negeri. Kota Surabaya memiliki potensi untuk mengembangkan usaha masakan 
khas menjadi oleh-oleh khas yang tahan lama. Dengan didukung oleh tempat, 
strategi, serta perencanaan yang mengenai sasaran, maka usaha ini dapat 
dikembangkan dengan baik di kota ini. 
 Untuk membuat suatu usaha berjalan dengan baik, maka kita harus 
mempunyai tujuan akhir untuk memperoleh yang terbaik. Untuk mencapainya, 
kita melakukannya selangkah demi selangkah. Langkah pertama yang kita ambil 
adalah menentukan masakan khas apa yang kita buat untuk menjadi oleh-oleh 
khas? Langkah berikutnya adalah mencari pelanggan karena tujuan bisnis adalah 
menciptakan dan mempertahankan pelanggan. Pelanggan yang dimaksud adalah 
wisatawan dengan menempatkan tempat yang strategis maka sasaran yang 
diinginkan akan didapatkan. Tempat strategis yang dimaksud adalah stasiun atau 
bandara. Tapi tentu saja bukan hanya dengan cara tersebut kita bisa meningkatkan 
penjualan. Kita bisa mengirimkan email kepada orang-orang yang akan pergi ke 
kota Surabaya. Kita bisa bekerja sama dengan biro wisata untuk mencari 
informasi tentang orang-orang yang akan datang ke Surabaya. 
 Selain mencari, kita juga harus mempertahankan pelanggan. Dengan cara 
menjual oleh-oleh khas hanya di Surabaya, maka kita dapat mempertahankan 
pelanggan. Karena sesuatu yang sulit didapat akan membuat orang semakin 
menginginkannya. Selain itu, hal ini juga akan meningkatkan harga jual produk. 
 Ada juga permasalahan pengembangan usaha ini. Masakan khas Surabaya 
ini mungkin juga bisa didapatkan di daerah-daerah lain. Hal ini menjadi masalah 
karena sebagai oleh-oleh khas Surabaya kita harus menjaga kekhasannya. Maka 
kita harus membuat produk yang hanya bisa dinikmati atau di beli dari  kota  
Surabaya. Itu  bisa kita lakukan dengan cara membuat suatu tempat yang nyaman 
untuk menikmati makanan instan khas Surabaya ini. 
 Dari uraian diatas, maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan 
adalah : bagaimana mengembangkan usaha masakan khas surabaya menjadi oleh-
oleh khas Surabaya, dengan fasilitas menunjang yang memadai? 
 Adapun tujuan dari usaha ini yang utama adalah menarik wisatawan dari 
dalam dan luar negri sehingga dapat meningkatkan pendapatan kota Surabaya, 
membuka lapangan kerja baru sehingga tingkat penganguran di kota Surabaya 
menurun dan diharapkan tingkat penganggutran nasional ikut menurun, 
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memperkenalkan masakan khas Surabya kepada masyarakat luar maupun dalam 
negeri. Dan diharapkan dapat pula mengenalkan masakan khas indonesia yang 
lainnya.  
 Wirausaha yang baik akan selalu menciptakan kegiatan usaha san kegiatan 
industri yang sebelumnya tidak ada. Seperti yang dijelasakan dalam buku DR. 
Buchari Alma (2000) dalam bukunya kewirausahaan. Buku tersebut membahas 
buku dari Josep Schumpeter yang berjudul THE PORTABLE MBA IN 
ENTERPRENEURSHIP diberikan definisi tentang wirausaha. Definisinya 
sebagai berikut : Entrepreneur is the person who percieves an opportunity and 
creates an organization to purse it. Dalam definisinya itu dikatakan bahwa 
seorang wirausaha adalah orang yang melihat adanya peluang kemudian 
menciptakan sebuah organisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut.  
 

METODE PENDEKATAN 
Kegiatan pertama yang dilakukan adalah menetapkan  produk yang akan 

diinstankan. Pada tahap ini dilakukan pengamatan terhadap makanan khas Jawa 
Timur, dan observasi terhadap makanan khas Surabaya yang paling diminati. 
Setelah itu mengumpulkan data-data yang dapat digunakan sebagai acuan. Metode 
yang telaah pustaka, yakni melakukan telaah terhadap buku pendidikan, jurnal , 
artikel Koran, majalah dan internet. Dari studi tersebut diperoleh informasi 
perkembangan dari masalah yang dibahas. Kemudian kita melakukan proses 
penelitian. Pada tahapan ini kita melakukan uji kadaluawarsa. Uji kadaluwarsa ini 
dilakukan dengan peralatan pendukung seperti oven, foodsaver, hairdryer dan 
peralatan dapur diantaranya; penggorengan, kompor, dan pengukus.  
 Oven digunakan untuk mengeringkan perkedel singkong. Caranya, 
singkong diparut lalu diperas airnya hingga kering. Kemudian dicampur dengan 
bumbu yang sudah dihaluskan, aduk hingga tercampur rata. Setelah itu dikukus 
dengan api sedang selama 30 menit hingga matang. Setelah dingin, singkong 
diiris kecil-kecil, baru setelah itu dipanggang dalam oven selama 20 menit hingga 
kering. Sebelumnya kami menggoreng untuk mengeringkannya, tapi hasilnya 
ternyata kandungan minyak ketika menggoreng membuat perkedel singkong 
menjadi cepat basi. 
 Foodsaver adalah alat perekat kemasan seperti plastik dan aluminium foil. 
Alat tersebut digunakan untuk merekatkan aluminium foil sebagai kemasan 
pelengkap tahu campur instan seperti; bumbu, tahu, perkedel singkong, bawang 
goreng, bubuk cabe dan sayuran kering. Karena produk kami merupakan home 
industri maka kami menggunakan Hairdryer untuk merekatkan segel plastik 
kemasan Tahu Campur Instan. Sedangkan alat-alat dapur lainnya seperti 
penggorengan, kompor dan pengukus digunakan untuk mendukung proses 
pembuatan bahan-bahan campuran tahu campur instant. Setelah kami melakukan 
uji kadaluwarsa dan akhirnya menemukan cara pengawetan yang tahan selama 
tiga hari tanpa menggunakan bahan pengawet apapun.  
 Tahapan berikutnya kami mendesain tampilan produk. Kami membuat 
desain sendiri berdasarkan visi dan misi kami. Setelah itu barulah dicetak di jasa 
sablon. Setelah kita merasa produk tersebut layak untuk dipasarkan, kita 
melakukan promosi dan publikasi. Kegiatan ini berlangsung selama dua bulan. 
Berbagai analisis dan sintesis serta alternatif pemecahan masalah disusun 
berdasarkan data, informasi, dan pengamatan. Berbagai pilihan alternatif 
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pemecahan yang didapat didiskusikan dan dipilih mana yang mampu dilaksanakan 
bila ditinjau dari segi-segi yang lain. Setelah semuanya tersusun dengan baik dan 
sistematis, maka dapat ditarik suatu kesimpulan. Saran-saran dan rekomendasi 
yang berkaitan juga diperlukan untuk mendukug kesempurnaan produk dan 
perubahan yang lebih baik lagi di masa mendatang.  
 Tahapan pelaksanaan kegiatan yang kami lakukan dapat dilihat pada bagan 
dibawah ini : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Tujuan dari suatu usaha adalah mencari dan mempertahankan pelanggan. 

Jika kita lihat dari data jumlah penduduk kota Surabaya dan jumlah wisatawan 
yang berkunjung ke Surabaya dapat disimpulkan bahwa usaha makanan instant 
khas Surabaya berpotensi untuk dikembangkan menjadi alternatif oleh-oleh khas 
Surabaya. Hasil dari data yang diperoleh dapat dilihat dari tabel berikut ini : 

Dari data di Tabel 1 sampai dengan 4 dapat dikatakan usaha makanan khas 
instant dapat menghasilkan keuntungan yang cukup banyak. Karena jumlah calon 
pelanggan dari wisatawan baik dalam dan luar negeri dari tahun ke tahun cukup 
banyak.  

Dari hasil kegiatan yang kita lakukan dalam rangka mempromosikan dan 
mempublikasikan produk, kami berhasil menjual 75 produk dari 75 produk yang 
ditawarkan. 

Menetapkan produk yang 
akan diinstankan

Proses produksi 

Publikasi / Promosi 

Mendesain kemasan 

Proses penelitian 

Pengumpulan data 

Proses pengemasan 

Proses pengolahan bahan 

Pemilihan bahan makanan 

Uji kadaluarsa 
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Tabel 1 : Banyaknya penduduk Surabaya 2000-2004 

 
Tahun Jumlah Penduduk 
2000 2.444.976 
2001 2.568.352 
2002 2.529.468 
2003 2.659.566 
2004 2.691.666 

         Sumber : Surabaya dalam Angka 2004   
 

 
Tabel 2 : Arus penumpang umum yang turun dari kapal di Pelabuhan 

Tanjung Perak tahun 2000-2004 
 

Tahun Jumlah Penumpang 
2000 880.349 
2001 697.472 
2002 934.237 
2003 519.921 
2004 557.954. 

         Sumber : Surabaya dalam Angka 2004 
 

 
Tabel 3 : Arus Penumpang pada Pelabuhan Udara Juanda 

tahun 2000-2004 
 

Tahun Jumlah Penumpang 
Domestik 

Jumlah 
Penumpang 
Internasional 

Total 

2000 1.047.977 270.871 1.318.848 
2001 1.248.338 314.680 1.563.018 
2002 1.898.583 330.095 2.228.678 
2003 2.507.843 330.095 2.837.938 
2004 2.118.707 277.767 2.396.474 

         Sumber: Surabaya dalam Angka 2004 
 

Tabel 4 : Arus Penumpang Pada Terminal Bus tahun 2000-2004 
 

Tahun Purabaya Tambakoso 
Wilangon 

Jumlah/total 

2000 26.442.910 2.436.375 28.879.285 
2001 19.366.275   2.327.625 21.693.900 
2002 25.371.150 2.208.250 27.579.400 
2003 23.710.821 2.346.111 26.056.932 
2004 24.058.905 2.463.189 26.522.094 

           Sumber : Surabaya dalam Angka 2004 
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 Dari kegiatan dan pengamatan yang telah kami lakukan, dapat diambil 
kesimpulan bahwa kami dapat menjual 500 produk dalam waktu sehari.  
 Pembelanjaan merupakan salah satu fungsi yang penting bagi keberhasilan 
usaha suatu perusahaan. Penerapan prinsip-prinsip pembelanjaan yang sehat dan 
pelaksanaan fungsi-fungsi pembelanjaan yang efisien dan efektif akan sangat 
menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Terlebih lagi bila dana yang dimiliki 
perusahaan tersebut sangat sedikit. Pembelanjaan untuk mengembangkan kegiatan 
operasional usaha makanan khas instant Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut  
 

 
Tabel 5 : Biaya Operasional untuk mengembangkan 

Usaha Makanan Khas Instan Surabaya 
 

Keterangan Jumlah Harga 
Biaya Bahan Pokok Rp. 1.891.500,00 
Biaya Publikasi  Rp. 1.000.000,00 
Biaya Penelitian  Rp. 1.000.000,00 
Sarana dan Prasarana Rp.    500.000,00 
Jumlah/ Total Rp. 4.391.500,00 

 
Jika contoh pembelanjaan diatas diterapkan dalam usaha makanan khas 

instant Surabaya, maka dalam waktu kurang dari dua bulan kita dapat 
mengembalikan pinjaman modal. 
 Jumlah penduduk Surabaya dan wisatawan yang berkunjung ke Surabaya 
yang cukup besar, mendukung usaha makanan khas instant Surabaya untuk di 
kembangkan di Surabaya.  
 Dari hasil kegiatan yang telah kami lakukan, bahwa biaya produksi untuk 
satu produk dapat dilihat dari tabel berikut : 

 
Nama Bahan Satuan Harga Keterangan Harga/porsi 
Tahu 1 buah Rp.      375,00 13   porsi Rp.     29,00 
Daging 3 ons Rp. 14.100,00 25   porsi Rp.   564,00 
Mie 1 bungkus Rp.      400,00 2    porsi Rp.   200,00 
Sayuran  1 bungkus Rp.   5.000,00 50  porsi Rp.     50,00 
Kerupuk  1 bungkus      Rp.   9.000,00 100 porsi Rp.     90,00 
Singkong 1 kg Rp. 10.000,00 50   porsi Rp.   200,00 
Bumbu  1  Rp. 50.000,00 200 porsi Rp.   250,00 
Kemasan 1 buah Rp.      600,00 1    porsi Rp.   600,00 

Jumlah Rp. 1.983,00        
 

Jika kami, menargetkan produksi setiap hari sebayak 1.000,00 unit, maka 
biaya tetap yang dekelurakan untuk bahan baku adalah 1.983.000, biaya untuk 
upah langsung Rp. 100.000,00, biaya sarana dan prasana meliputi listrik, telepon, 
bahan baker, taransportasi sebesar Rp 117.000,00, dan biaya promosi sebesar Rp. 
300.000,00. 
 Dari uraian diatas maka biaya tetap dari usaha kami adalah Rp. 
3.000.000,00. dan biaya variabel yaitu biaya komisi penjualan per unit sebesar Rp 
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200,00. dan harga jual per unit Rp 4.000,00. maka kita dapat membuat gambar 
break-even  seperti pada gambar dibawah ini. 
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Dari gambar tesebut diatas nampak bahwa break-even point pada volume 
penjualan sebesar  Rp 3.200.000,00  atau dinyatakan dalam unit sebanyak 800 
unit.  
 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan data dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil 
beberapa kesimpulan. yaitu usaha pembuatan makanan instant khas Surabaya 
yang siap seduh dan tahan lama ini sangat tepat dan dapat dikembangkan menjadi 
alternatif oleh-oleh khas Surabaya. Dimana usaha ini masih tergolong hal baru, 
khususnya di kota Surabaya. Pilihan Tahu campur instant sebagai alternatif oleh-
oleh khas Surabaya karena tahu campur adalah salah satu masakan yang mungkin 
untuk diinstannkan dan tidak ada oleh-oleh yang lebih khas yang banyak diminati 
daripada tahu campur, apalagi dapat siap seduh dan tahan lama. 

Dari segi ekonomi, Tahu campur instant siap seduh dan tahan lama 
merupakan usaha yang cukup menguntungkan. Oleh karena itu usaha ini hanya 
dikembangkan khusus di kota Surabaya agar selalu terjaga kekhasan produknya. 
Pengertian tahan lama bagi kami adalah Tahu Campur Instan ini tahan lama untuk 
dibawa ke luar kota Surabaya. Jadi waktu yang telah kami tentukan untuk 
ketahanannya yaitu tidak lebih dari tiga hari. Selain   
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DARI LIMBAH KULIT IKAN PARI (Dasyatis sp.)  

 
D.P. Ayufita, M.G.S.M.P. Putra, E. Subastian, H.N. Setiawan, A. Dityanawarman 

Jurusan Perikanan dan Kelautan, Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada, 
Yogyakarta. 

 
ABSTRAK 

Produk kulit ikan pari memiliki nilai ekonomis yang tinggi sehingga dapat 
menambah pendapatan di sektor industr apabila memiliki kualitas yang baik. 
Kulit pari dimanfaatkan dengan cara disamak terlebih dahulu agar butiran-
butiran mutiaranya tetap utuh dan tampak lebih indah sehingga jika diolah 
menjadi barang jadi akan didapatkan suatu barang yang indah dengan 
penampilan yang khas dan menarik. Salah satu cara untuk memperoleh produk 
kulit ikan pari yang berkualitas adalah dengan cara melakukan perendaman kulit 
ikan pari, pada saat proses pengawetan, dengan menggunakan larutan garam 
jenuh.  

Tujuan dari program ini adalah mengembangkan usaha alternatif 
dibidang produk kulit, memanfaatkan limbah kulit ikan Pari sebagai produk kulit 
yang berkualitas sesuai dengan standar SNI, memberikan peluang bisnis baru 
dibidang usaha produk kulit. Diharapkan diperoleh produk berupa dompet, 
tempat HP, gantungan kunci dan lain sebagainya. 

Dari aspek pemasaran, usaha ini layak untuk dilaksanakan. Hal ini dilihat 
dari berhasilnya pemasaran yang melebihi target. Dari aspek organisasi, usaha 
ini juga layak karena manajemen yang dituntut tidak terlalu rumit dan terstruktur, 
organisasi juga jelas, sehingga tidak menimbulkan masalah atau hambatan dalam 
menjalankan roda organisasi. Dari aspek keuangan, usaha ini juga layak, karena 
diperoleh keuntungan 51,17%. 

 
Kata kunci : kulit pari, samak, perendaman garam jenuh, produk samak 
 
PENDAHULUAN 

 Ikan pari yang tertangkap oleh nelayan umumnya hanya dagingnya saja 
yang dimanfaatkan untuk diolah menjadi ikan panggang atau ikan asin, sedangkan 
kulitnya hanya dianggap limbah perikanan dan sebagian dimanfaatkan sebagai 
bahan makanan yang umumnya kurang digemari. Padahal, ikan pari dapat 
ditangkap dan didaratkan hampir sepanjang tahun dengan produksi cukup tinggi 
(Yunizal et al., 2000). Jenis pari yang berukuran besar mempunyai kulit yang 
cukup lebar dan tebal sehingga akan lebih baik jika dimanfaatkan untuk 
menghasilkan produk kerajinan. 
 Penyamakan merupakan salah satu cara pemanfaatan kulit pari. Kulit pari 
mempunyai motif yang khas pada permukaannya yaitu butiran-butiran seperti 
mutiara. Kulit pari dimanfaatkan dengan cara disamak terlebih dahulu agar 
butiran-butiran mutiaranya tetap utuh dan tampak lebih indah sehingga jika diolah 
menjadi barang jadi akan didapatkan suatu barang yang indah dengan penampilan 
yang khas dan menarik. Hal ini berarti ikan pari memiliki nilai ekonomis yang 
tinggi sehingga menambah pendapatan di sektor industri. 
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 Kualitas kulit pari yang disamak tidak kalah dari hewan darat seperti kulit 
kambing atau sapi. Penampilannya bahkan termasuk lebih unggul. Pola-pola yang 
spesifik tidak dapat dijumpai pada kulit lain sehingga membuat kulit pari menjadi 
istimewa. Banyaknya permintaan pasar di luar negeri terhadap produk dari kulit 
binatang air lain seperti biawak, ular, buaya dan sebagainya yang dinilai sulit 
diperoleh membuat produk dari kulit pari mendapat perhatian yang lebih besar.  

Produk kulit ikan pari akan diterima oleh konsumen apabila memiliki 
kualitas yang baik. Salah satu cara untuk memperoleh paroduk kulit ikan pari 
yang berkualitas adalah dengan cara melakukan perendaman kulit ikan pari, pada 
saat proses pengawetan, dengan menggunakan larutan garam jenuh. Dibandingkan 
dengan pengawetan lain, kulit pari yang direndam dalam larutan garam jenuh 
memiliki kualitas yang lebih tinggi, karena semua permukaan dari kulit mentah 
dapat bersinggungan langsung dengan garam. Pengawetan ini dilakukan sampai 
21 hari (Djojowidagdo et al 1979). Usaha peningkatan kualitas dengan melakukan 
perendaman kulit ikan pari dengan larutan garam jenuh selama 21 hari dilakukan 
karena proses ini sangat efektif dalam meningkatkan kualitas kulit ikan pari 
ditinjau dari kualitas fisiknya. Proses ini juga sangat efisien karena prosesnya 
mudah dan ekonomis karena hanya membutuhkan larutan garam jenuh yang 
mudah didapatkan dipasaran dengan harga murah. 

Ikan pari memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Kulit ikan pari 
mentah seharga @ Rp 30.000,00 – Rp 50.000,00 apabila telah diolah dan menjadi 
produk jadi, harga jualnya dapat mencapai Rp.200.000,00 – Rp.400.000,00 per 
produknya. Keuntungan yang cukup besar ini dapat dijadikan salah satu alternatif 
kegiatan kewirausahaan bagi masyarakat. 

Program kewirausahaan ini dibuat dengan rumusan masalah sulitnya 
mencari pekerjaan di Indonesia merupakan permasalahan tersendiri bagi 
masyarakat kita. Persaingan yang ketat di dunia kerja membuat pengangguran di 
Indonesia bertambah setiap tahunnya. Inovasi dalam pembuatan samak kulit ikan 
pari yang berkualitas dengan cara yang efektif, efisien dan ekonomis diharapkan 
dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dalam bidang 
kewirausahaan. Munculnya usaha kewirausahaan pembuatan samak kulit ikan pari 
akan menyerap tenaga kerja baru sehingga dapat mengurangi pengangguran. 

Tujuan program kewirausahaan ini adalah untuk mengembangkan usaha 
alternatif dibidang produk kulit, memanfaatkan limbah kulit ikan pari sebagai 
produk kulit yang berkualitas dan memberikan peluang bisnis baru dibidang usaha 
produk kulit. Luaran yang diharapkan adalah pengembangan produk kulit berupa 
produk jadi seperti dompet, tempat HP, gantungan kunci dan lain sebagainya. 
Dengan demikian kegunaan dari program ini diharapkan dapat membuka peluang 
usaha masyarakat Indonesia dibidang penyamakan kulit. Produk kulit ikan pari 
diharapkan juga dapat memperkaya produk handy craft kulit Indonesia. 
 
METODE PENDEKATAN 

 Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 6 Februari sampai dengan 4 Mei 
2006. Proses produksi untuk pengawetan kulit dan proses penyamakan kulit 
dilakukan di Balai Besar Kulit Karet dan Plastik (BBKKP) Yogyakarta yang 
terletak di Jalan Sukonandi no 9 Yogyakarta. Proses pembuatan produk dilakukan 
di Fanri Collection di Jl. Kaliurang. Proses pengemasan dilakukan di Etik 
Produktion, di Jl. Kaliurang.  
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Alat yang digunakan dalam pembuatan kulit tersamak adalah pisau seset, 
gelas ukur, ember plastic, alat peregang, sprayer, drum penyamakan, pengaduk, 
sikat kawat, kertas ampelas, kertas lakmus, thermometer, tabung reaksi, penggaris, 
gunting, pesawat penarik. 
 Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah kulit ikan pari (dasyatis 
sp.). Bahan-bahan kimia yang digunakan adalah air (H2O), garam teknis, Natrium 
karbonat (Na2CO3), Natrium Sulfur (Na2S), Amonium sulfat (ZA), minyak 
sulfonasi, teepol (wetting agent), Natrium bikarbonat (NaHCO3), kapur 
(Ca(OH)2), asam formiat (HCOOH), asam sulfat (H2SO4), antiseptic (antimould), 
formalin, syntan, oropon, asam cuka (CH3COOH). 
Tahapan Pelaksanaan 
1. Perencanaan Awal 

Proses perencanaan diawali dengan memilih usaha alternatif yang 
memiliki peluang untuk dikembangkan lebih lanjut dengan berwawaskan 
kewirausahaan. Usaha yang dipilih adalah usaha penyamakan kulit dengan bahan 
dasar kulit ikan pari (Dasyatis sp.). Pemilihan usaha ini didasarkan pada 
keinginan memanfaatkan limbah ikan pari berupa kulit yang belum dimanfaatkan 
secara penuh. Pemanfaatan ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah secara 
ekonomi pada ikan pari. Sealin itu, usaha pemanfaatan kulit ikan pari ini 
diharapkan dapat memperkaya produk kerajinan kulit Indonesia. 
2. Perealisasian Rencana 

Kegiatan diawali dengan analisis usaha untuk menentukan besarnya biaya 
produksi agar kegiatan produksi sesuai dengan modal dan keuntungan yang 
direncanakan dapat tercapai. Tahap pertama, kulit pari yang akan disamak 10 
buah. Hasil produk yang didapat berupa dompet wanita, dompet pria, gantungan 
kunci mobil, gantungan kunci motor dan sarung HP. Proses produksi tahap kedua 
menggunakan 20 kulit ikan pari. Hasil produk yang didapat berupa dompet 
wanita, dompet pria, gantungan kunci mobil, gantungan kunci motor dan sarung 
HP. 
Metode pembuatan kulit ikan pari tersamak adalah sebagai berikut : 
1. Penyiapan bahan baku. 

Bahan baku kulit ikan pari berasal dari nelayan di pantai utara di daerah 
Pati, Jawa Tengah yang berasal langsung dari pemancingan sehingga diusahakan 
dalam keadaan segar. Jumlah bahan baku yang dibutuhkan sebanyak 30 ekor. 
2. Pengawetan 

Bahan baku penyamakan kulit ikan pari adalah dengan merendam kulit 
ikan pari pada larutan garam jenuh 30% selama 21 hari. Ember diberi air, lalu 
ditambahkan garam 30% dari jumlah air. Kemudian kulit ikan pari direndam 
kedalamnya. Selama perendaman, posisi kulit harus terendam sempurna.  
3. Proses penyamakan  
a. Pengapuran (Liming) 
 Proses liming dilakukan dengan merendam kulit ke dalam 400% air 
dengan ditambah 2% Na2S, diaduk selama 30 menit, lalu ditambah 6% kapur, 
diaduk kembali selama 20 menit. Kemudian dihentikan selama 60 menit. Diaduk 
kembali 10 menit, dan dihentikan selama 60 menit. Hal ini dilakukan selama 2 
atau 3 kali ulangan. Kulit direndam selama satu malam, dengan posisi kulit 
tercelup air secara sempurna. Esok harinya, diaduk kembali selama 30 menit, 
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kemudian dicuci bersih. Bagian sisik dihilangkan dengan sikat kawat sampai 
sisiknya hilang, dan kulit kelihatan bersih, kemudian dicuci. 
b. Pengapuran ulang (Reliming) 
 Proses reliming dilakukan dengan merendam kulit pada 400% air dengan 
ditambahkan 6% kapur dan 0,5% degreasing agent dalam hal ini digunakan 
teepol. Larutan diaduk selama 10 menit kemudian didiamkan selama 60 menit. 
Hal ini dilakukan selama 2 sampai 3 kali. Kemudia dibiarkan selama satu malam. 
Esok harinya dilakukan penyikatan dan pencucian bagian sisik sehingga kulit 
menjadi bersih. 
c. Pembuangan Daging (Fleshing) 
 Pada tahap ini, daging yang berlebih dihilangkan dengan pisau seset secara        
hati-hati sampai bagian daging cukup bersih dengan menggunakan pisau seset, 
selanjutnya dicuci sampai bersih dan kulit ditimbang beratnya. 
d. Pembuangan Kapur (Deliming) 
 Pada proses ini, kulit direndam dengan 400% air yang ditambahkan 2% 
ZA, diaduk selama 30 menit. Kemudian ditambahkan 0,5% FA. Penambahan 
tidak dilakukan sekaligus tetapi secara dua tahap. Setiap tahapnya diaduk selama 
15 menit. pH air diperiksa dan diatur agar pH berkisar antara 7 sampai 8. 
e. Pengikisan Protein (Bating) 
 Larutan kimia pada proses deliming ditambahkan 4% Oropon, diaduk 
selama 60 menit. Kemudian diuji dengan thumb test, yaitu pengujian dengan 
menekan kulit apabila sudah tidak kembali (kempes) maka protein dapat 
dikatakan telah hilang. 
f. Pembuangan Lemak (Degreasing) 
 Bahan degreasing yang digunakan dalam hal ini adalah teepol dengan 
ditambahkan pada larutan bating sebanyak 1%, diaduk selama 30 menit. 
Kemudian dicuci bersih.  
g. Pemucatan (Bleaching) 
 Proses ini dilakukan dengan merendam kulit dalam 200% air dengan 
ditambahkan 1% perhydrol 30%. Diaduk selama 30 menit, lalu dicuci bersih 
(lama pencucian kurang lebih selama 10 menit) agar bahan kimia tersebut benar-
benar hilang. 
h. Pengasaman (Pickling) 
 Perlakuan yang dilakukan pada proses ini adalah menambahkan 200% air, 
ditambah 17% garam dan ditambah 0,5% minyak, diaduk selama 10 menit. Lalu 
ditambah 1 % FA. Penambahan dilakukan secara 2 kali. Setiap penambahan 
dilakukan pengadukan selama 15 menit. Kemudian ditambahkan 1,5% asam sulfat 
dengan penambahan dilakukan secara 3 tahap. Setiap tahap dilakukan selama 15 
menit. Kemudian diaduk selama 60 menit. pH diperiksa kurang lebih 3. Lalu aduk 
kembali selama 1 jam. Direndam selama satu malam. Keesokan harinya diaduk 
kembali selama 30 menit, pH diperiksa kembali agar berkisar antara 3,5 – 4.  
i. Penyamakan (Tanning) 
 Pada proses ini, air pickle, sebanyak 200% dari berat kulit masih 
digunakan. Kemudian ditambahkan 1% soda kue, diaduk selama 20 menit, dengan 
dua tahap. Setiap tahap dilakukan selama 10 menit, hingga pH menjadi 5. Lalu 
ditambahkan 0.5% minyak, diaduk selama 10 menit, ditambahkan kembali 
formalin 6%, diaduk selama 3 jam. Kemudian ditambahkan 1,5% soda kue secara 
3 tahap, setiap tahap selama 20 menit. Diaduk kembali selama 3 jam. Atur pH 
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agar sama dengan 7. Didiamkan selama satu malam. Keesokan harinya, diaduk 
kembali selama 30 menit. Untuk mengetahui kemasakan kulit, dilakukan boiling 
test dengan cara memasukkan kulit pada air panas bersuhu 75 – 80 oC. Jika kulit 
tidak mengkerut, berarti proses penyamakan telah berlangsung sempurna atau 
kulit telah masak. Kulit dicuci bersih dan siap untuk proses selanjutnya. 
j. Penyamakan ulang (Retanning) 
 Pada proses ini digunakan air hangat bersuhu 40oC sebanyak 200% dari 
berat kulit. Kemudian ditambahkan bahan penyamak sintetis dalam hal ini 
digunakan syntan sebanyak 6%. Kemudian diaduk selama 60 menit. Lalu kulit 
dicuci bersih. 
k. Peminyakan (Fat Liquoring) 
 Perlakuan yang dilakukan pada tahap ini adalah dengan merendam kulit 
pada 200% air hangat dengan suhu 60oC. Lalu ditambahkan 6% minyak 
sulfhonasi, diaduk selama 90 menit. Lalu ditambah 1% FA dan diaduk selama 20 
menit. Atur pH hingga berkisar antara 3-4. Kemudian dicuci bersih. 
l. Pengeringan (Drying) 
 Pada tahap ini, kulit mengalami 3 perlakuan, yaitu: 
(1) Aging: kulit digantungkan di atas kuda-kuda kayu dan dibiarkan agak kering 

tanpa penjemuran dengan sinar matahari.  
(2) Stacking: kulit yang telah kering dilemaskan dan diperluas bidangnya dengan 

ditarik pada stacking. 
(3) Brushing: Kulit yang telah dilemaskan, disikat agar kotoran pada bagian 

permukaan hilang sehingga pada saat dicat tampak bersih. 
Penyikatan dilakukan dengan hati-hati agar mutiara pada kulit ikan 
pari tidak rusak. 

m. Pembasahan ulang (Wetting Back) 
 Kulit direndam pada 400% air hangat dengan suhu 40oC, ditambah wetting 
agent dan 0,5% ammoniak. Diaduk selama 30 menit kemudian dicuci bersih. 
Direndam kembali dalam air hangat bersuhu 40oC sebanyak 400%. Diaduk selama 
10 menit kemudian dicuci bersih, lalu dibongkar. 
 Kulit direndam pada air hangat dengan suhu 40oC, ditambah wetting agent 
dan 0,5% ammoniak agar kulit dapat terbasahi sempurna sampai ke dalam bagian 
kulit. Namun, penambahan wetting agent dan amoniak dalam pelaksanaan 
penyamakan tidak dilakukan karena keadaan kulit sudah sangat lemas sehingga 
peresapan air menjadi sangat mudah dan tidak perlu dibantu dengan penambahan 
bahan kimia. Perlakuan yang dilakukan hanya dengan merendam kembali dalam 
air hangat bersuhu 40oC. 
n. Pewarnaan (Dyeing) 
 Kulit direndam dengan air sebanyak 200% dari berat kulit dengan suhu air 
40oC. Ditambahkan leveling agent 0,5%. Diaduk selama 10 menit. Ditambah 1% 
cat dasar dan diaduk selama 1 jam. Ditambah lagi 3% minyak sulphonasi 90 
menit. Ditambahkan pula 1% FA diaduk selama 20 menit dan terakhir 
ditambahkan lagi 0,1% anti jamur, diaduk selama 10 menit. Dicuci bersih dengan 
air hangat bersuhu 40oC. Selanjutnya dibongkar. 
o. Pengeringan (Drying) 

Kulit mengalami perlakuan, sama seperti tahapan pengeringan 
sebelumnya. 
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p. Pengkilapan 
 Kulit dibentangkan diatas papan dan disemprot campuran super thinner 
dan lack netral dengan menggunakan sprayer sampai rata pada bagian mutiara. 
Kulit dijemur pada siang hari selama 60 menit kemudian untuk menyempurnakan 
pengkilapan kulit disemprot kembali dan dijemur sampai kering. 
3. Pemasaran 

Tahap pemasaran dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan 
keuntungan yang ingin dicapai. Untuk mendukung proses pemasaran, dibutuhkan 
suatu teknik promosi yang baik. Untuk memenuhi hal tersebut, perusahaan telah 
membuat kartu nama, berbagai macam leaflet dan katalog produk yang dibagikan 
ke masyarakat maupun ditempel ditempat-tempat strategis. Promosi yang baik 
akan membawa dampak pada pemasaran yang baik. Pangsa pasar yang dituju 
adalah menengah ke atas. Hal ini disesuaikan dengan harga produk kulit yang 
relatif cocok untuk kalangan menengah ke atas.  

Bulan pertama pemasaran, produk yang sudah berhasil dijual sebanyak 25 
buah dengan keuntungan sebesar 32,5 % dari target keuntungan yang ingin 
dicapai. Hasil perhitungan keuangan menunjukkan bahwa usaha ini layak untuk 
dilanjutkan karena memberikan keuntungan yang cukup besar bagi perusahaan. 
4. Evaluasi 

Proses pelaksanaan usaha pembuatan produk dari kulit ikan pari ini masih 
memiliki banyak kekurangan. Salah satu kekurangan yang dirasa penting adalah 
pada tahap pemasaran. Sampai saat ini, teknik pemasaran yang dilakukan adalah 
dari mulut kemulut dan belum memiliki show room sendiri untuk produk kulit 
tersebut. Peningkatan atau perbaikan yang diinginkan dari tahap pemasaran ini 
adalah dengan menitipkan produk pada show room kerajinan yang ada di 
Yogyakarta. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 
Produk yang dihasilkan adalah sebagai berikut : 
Dompet wanita ukuran besar 4 
Dompet wanita ukuran kecil 7 
Dompet pria   11 
Tempat HP tidur  8 

Tempat HP berdiri  6 
Gantungan kunci mobil 14 
Gantungan kunci motor 27 

 
Hasil pemasaran diperoleh pendapatan dengan rincian sebagai berikut : 
Dompet wanita ukuran besar  Rp. 300.000,00 x 4 = Rp.1.200.000,00 
Dompet wanita ukuran kecil  Rp. 250.000,00 x 5 = Rp.1.250.000,00 
Dompet pria    Rp. 200.000,00 x 11 = Rp.2.200.000,00 
Tempat HP tidur   Rp. 75.000,00 x 5 = Rp. 375.000,00 
Tempat HP berdiri   Rp. 75.000,00 x 4 = Rp. 300.000,00 
Gantungan kunci mobil  Rp. 100.000,00 x 14 = Rp.1.400.000,00 
Gantungan kunci motor  Rp. 20.000,00 x 19 = Rp. 380.000,00   + 
                      Rp.7.105.000,00 
Pembahasan 

Perusahaan Prie_mha Collection dibawah pimpinan  Dian Prima Ayufita 
dengan lokasi pemasaran yang terletak di Komplek Colombo no 59, CT, Depok, 
Sleman Yogyakarta 55281 memiliki karakteristik usaha yang bergerak dalam 
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bidang pembuatan produk kulit dari limbah kulit ikan pari. Produk kulit yang 
dihasilkan adalah dompet wanita ukuran besar, dompet wanita ukuran kecil, 
dompet pria, tempat HP tidur, tempat HP berdiri, gantungan kunci mobil, 
gantungan kunci motor. 

Target usaha aksesoris kulit tersamak ini adalah memperoleh keuntungan, 
minimal 70% dari target keuntungan yang telah direncanakan. Usaha ini juga 
mentargetkan untuk selalu membuat produk kulit dengan kualitas yang tinggi, 
namun dengan menggunakan metode penyamakan yang efektif, efisien dan 
ekonomis. Cara yang dilakukan dengan merendam kulit ikan pari selama 21 hari 
sebelum dilakukan proses penyamakan. Selain itu, usaha ini mentargetkan harus 
dapat memperluas pemasaran. Perkembangan usaha ini sampai saat ini sudah 
sampai 100% dengan indikator kerja bahwa semua proses produksi dan proses 
pemasaran telah dilaksanakan. 
 Proses produksi yang telah dijalankan berjalan dengan lancar dan sesuai 
dengan target hari yang telah dilaksanakan. Produk yang dihasilkan sesuai dengan 
standar yang telah ditetapkan perusahaan. Namun jumlah yang dihasilkan tidak 
sesuai seperti yang direncanakan karena menyesuaikan selera pasar. Seperti 
dompet wanita dikurangi dan diganti dengan dompet laki-laki. Permasalahan yang 
timbul pada proses produksi adalah pelaksanaan produksi yang dilakukan pada 
saat tidak musim ikan pari, sehingga kesulitan dalam mencari bahan baku. Namun 
hal ini dapat diatasi dengan mencari pada pengumpul dengan harga yang lebih 
tinggi. Biaya pembuatan produk juga menjadi lebih tinggi karena harga BBM 
naik. 

Prie_mha Collection menjual hasil produksinya kepada konsumen melalui 
dua saluran pemasaran yaitu saluran distribusi langsung dan saluran distribusi 
tidak langsung, dimana penjualan hasil produksi langsung diantar kepada 
konsumen serta dititipkan pada distributor produk kulit. Promosi yang dilakukan 
dengan membuat kartu nama, menghubungi instansi terkait untuk ikut membantu 
mencari informasi tentang pasar, disamping untuk meminta bantuan konsumen 
untuk mempromosikan perusahaan. 

Pengontrolan pemasaran bertujuan agar dapat diketahui lancar atau 
tidaknya pemasaran produk. Pengontrolan yang telah dilakukan sejauh ini, 
perusahaan dapat melakukan pemasaran dengan baik. Pada tahap awal pemasaran 
dilakukan pada lingkungan kampus. Dan dukungan dari fakultas sangan 
menunjang proses pemasaran yang dilakukan. Pada tahap selanjutnya dilakukan 
perluasan pemasaran ke luar kampus, menuju pengusaha-pengusaha yang ada di 
Yogyakarta. Dari proses pemasaran yang dilakukan, dalam waktu 2 minggu 
seluruh barang yang diproduksi pada tahap awal sudah dipesan oleh konsumen, 
bahkan barang pada tahap kedua yang saat itu belum diproduksi juga sudah 
dipesan. Target keseluruhan penjualan diharapkan dapat memasarkan minimal 
70% produk yang diproduksi dan ternyata hasil pemasaran yang telah dilakukan 
berhasil melebihi target yang diharapkan, yaitu berhasil menjual produk mencapai 
87,28%. Proses penjualan tersebut berhasil dilakukan selama kurang lebih 3 
bulan. 

Dana yang dikeluarkan untuk proses produksi adalah sebagai berikut : 
Pajak 15 %              Rp.    705.000,00 
Kulit Ikan Pari Mentah Ukuran Sedang 30 x @ Rp 40.000,00     Rp. 1.200.000,00 
Sewa Alat              Rp.    240.000,00 
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Bahan Kimia 30 x @ Rp. 25.000,00           Rp.    750.000,00 
Finishing Produk 30 x @ Rp. 50.000,00          Rp. 1.500.000,00   
Tenaga lapangan 3 x Rp. 50.000,00           Rp.     150.000,00 
Promosi Produk            Rp.    155.000,00+ 
               Rp.  4.700.000,00 
 Hasil pemasaran diperoleh pendapatan dengan rincian : 
Dompet wanita ukuran besar  Rp. 300.000,00 x 4 = Rp.1.200.000,00 
Dompet wanita ukuran kecil  Rp. 250.000,00 x 5 = Rp.1.250.000,00 
Dompet pria    Rp. 200.000,00 x 11 = Rp.2.200.000,00 
Tempat HP tidur   Rp. 75.000,00 x 5 = Rp. 375.000,00 
Tempat HP berdiri   Rp. 75.000,00 x 4 = Rp. 300.000,00 
Gantungan kunci mobil  Rp. 100.000,00 x 14 = Rp.1.400.000,00 
Gantungan kunci motor  Rp. 20.000,00 x 19 = Rp. 380.000,00     + 
           Rp.7.105.000,00 
Perhitungan BEP 

Pengeluaran / kulit = Rp. 4.700.000,00 / 30 = Rp. 157.000,00 
Penjualan/kulit (minimal) 
Produk yang dihasilkan / kulit (rata-rata) 
Dompet pria      = Rp. 200.000,00 
Gantungan kunci mobil    = Rp. 100.000,00 
Gantungan kunci motor 5 x Rp. 20.000,00  = Rp. 100.000,00 + 

        = Rp. 400.000,00 
Net profit / kulit  = Rp. 400.000 – Rp. 157.000,00  

    = Rp. 243.000,00 
BEP   = Total biaya produksi / total  profit per unit 

  = 4.700.000 / 243.000,00 
  = 20 kulit 
Keuntungan yang diperoleh adalah sebesar = Rp.7.105.000,00 - Rp.  4.700.000,00 
= Rp. 2.405.000,00 
Jadi persentase keuntungan yang diperoleh adalah sebesar = Rp. 2.405.000,00 / 
Rp.4.700.000,00 x 100% = 51,17% 
 Dari hasil perhitungan tersebut, diketahui bahwa usaha ini telah 
memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.405.000,00. Besarnya keuntungan ini 
51,17% dari modal yang dikeluarkan. 
 
KESIMPULAN  

Dari aspek pemasaran, usaha ini layak untuk dilaksanakan. Hal ini dilihat 
dari berhasilnya pemasaran dilakukan melebihi target yang dilakukan. Dari aspek 
produksi, usaha ini layak untuk dilaksanakan, karena proses produksi berjalan 
lancar. Dari aspek organisasi, usaha ini juga layak karena manajemen yang 
dituntut tidak terlalu rumit dan terstruktur, organisasi juga jelas, sehingga tidak 
menimbulkan masalah atau hambatan dalam menjalankan roda organisasi. Dari 
aspek keuangan, usaha ini juga layak, karena diperoleh keuntungan 51,17%. 
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ABSTRAK 
Seiring dengan kemajuan zaman, handphone tidak lagi sebatas gengsi,tapi lebih 
pada fungsi utama yaitu sebagai alat komunikasi. Termasuk bagi mahasiswa, 
handphone menjadi sarana untuk menjalin komunikasi dengan teman-teman 
sekampus. Di sisi lain, proses mendapatkan isi ulang pulsa dalam kampus sangat 
susah. Kalaupun ada kantin atau wartel dalam kampus yang menyediakan 
layanan Electric Reload, dapat dipastikan harganya diatas harga normal dan 
seringkali pulsa yang dibeli tidak langsung masuk dalam handphone pembeli. 
Untuk mengatasi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pulsa pra bayar bagi 
Mahasiswa Universitas Brawijaya maka dirumuskan suatu layanan yaitu 
Brawijaya Electric Reload. Program ini bertujuan untuk mempermudah 
Mahasiswa UNIBRAW dalam memperoleh pulsa prabayar sehingga dapat 
menghemat waktu dan biaya, menjadi solusi sekaligus fasilitator dalam 
pemenuhan kebutuhan mahasiswa akan pulsa prabayar, mengembangkan jiwa 
kemandirian dan entrepreneurship bagi pelaksana kegiatan serta menjadi sarana 
iklan dan promosi bagi mahasiswa yang memiliki usaha mandiri. Keunggulan 
dari program ini adalah pertama, murah, karena harganya sama dengan counter 
yang ada di luar kampus. Kedua, efisiensi waktu, karena mahasiswa tidak perlu 
keluar kampus hanya untuk membeli pulsa. Ketiga, kemudahan, karena apabila 
sudah terdaftar sebagai member, cukup melakukan permintaan Electric Reload 
melalui SMS (Short Message Service). Empat, kecepatan transaksi, karena proses 
transaksi berjalan dalam rentang waktu yang singkat. Untuk mengatasi 
permasalahan terkait dengan pulsa, beberapa operator telekomunikasi turut 
membantu program ini antara lain Telkomsel, XL kita, Mtronic, dan sejumlah 
grosir pulsa elektrik. 
 
Kata kunci : Pulsa, Brawijaya Electric Reload, Murah, Cepat, Menguntungkan 
 
PENDAHULUAN 

Seiring dengan kemajuan zaman, maka perkembangan alat komunikasi 
juga mengalami kemajuan pesat. Begitu pula dengan handphone. Kini di pasaran 
dapat ditemukan berbagai jenis handphone dengan merk dan spesifikasi tertentu. 
Bahkan sejumlah perusahaan mampu mengeluarkan produk handphone terbaru 
hanya dalam tempo satu bulan saja.  

Tidak dapat dipungkiri bahwa komunikasi merupakan hal yang wajar bagi 
manusia sebagai makhluk sosial. Dewasa ini, penggunaan handphone tidak lagi 
terbatas pada kaum elite dan pegawai kantoran, bahkan ibu-ibu rumah tangga, 
mahasiswa, sampai buruh bangunan memilki Handphone.  

Banyak faktor yang menyebabkan berbagai kalangan tersebut memiliki 
alat komunikasi pribadi. Selain untuk kemudahan dalam berbisnis, ternyata 
handphone juga menjadi peningkat status sosial mereka dalam masyarakat.  
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Namun berbeda dengan mahasiswa, handphone tidak lagi sebatas gengsi, 
tapi lebih pada fungsi utama dari handphone yaitu sebagai alat komunikasi. Hal 
ini terkait erat dengan kegiatan mahasiswa di dalam kampus yang menuntut untuk 
senantiasa menjalin komunikasi dengan teman-teman sekampus.  

Di sisi lain, proses mendapatkan isi ulang pulsa dalam kampus sangat 
susah. Kalaupun ada kantin atau wartel dalam kampus yang menyediakan layanan 
Electric Reload, dapat dipastikan harganya diatas harga normal dan seringkali 
pulsa yang dibeli tidak langsung masuk dalam Handphone pembeli. Sedangkan 
untuk mendapatkan harga murah dengan kecepatan transaksi yang tinggi, 
mahasiswa terpaksa menuju counter handphone yang berada di luar kampus yang 
membutuhkan waktu tidak sedikit.  

Untuk itu diperlukan suatu sistem layanan yang diharapkan mampu 
menjadi solusi sekaligus fasilitator untuk memudahkan proses transaksi agar dapat 
mengatasi permasalahan tersebut. Oleh karena itu berdasarkan pemikiran- 
pemikiran tersebut di atas dan komitmen serta tekad yang bulat, maka diajukan 
usulan Program Kreatifitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKMK) yang bergerak di 
bidang jasa yaitu Layanan Electric Reload dalam kampus sebagai salah satu solusi 
untuk memenuhi kebutuhan pulsa pra bayar bagi Mahasiswa Universitas 
Brawijaya. 
 Keunggulan dari sistem yang ditawarkan memberikan empat manfaat yaitu 
pertama, murah, karena dengan sistem tersebut mahasiswa mendapatkan harga 
yang sama dengan counter yang ada di luar kampus.  Kedua, efisiensi waktu, 
sebab dalam kondisi membutuhkan pulsa, mahasiswa tidak perlu keluar kampus 
hanya untuk membeli pulsa bahkan tidak perlu beranjak dari lokasi saat 
mahasiswa tersebut membutuhkan pulsa. Ketiga, kemudahan, sebab sistem ini 
memberikan kemudahan kepada mahasiswa dalam proses pengisian pulsa karena 
apabila sudah terdaftar sebagai member, cukup melakukan permintaan Electric 
Reload melalui SMS (Short Message Service). Empat, kecepatan transaksi, 
karena umumnya konsumen mengharapkan pulsa yang telah di beli segera masuk 
dalam handphone, maka sistem ini memungkinkan proses transaksi berjalan 
dalam rentang waktu yang singkat. 
 Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sistem ini adalah adanya 
persaingan yang relatif ketat di kalangan agen pulsa. Akan tetapi masalah ini 
dapat diatasi dengan sistem kerjasama yang baik dengan beberapa dealer pulsa 
terdekat, sehingga harga pulsa dapat terkendali. Sedangkan permasalahan lain 
yang kemungkinan terjadi dan mengakibatkan kerugian materiil adalah jika terjadi 
kesalahan transaksi. Hal lain yang mungkin terjadi adalah jika member  tidak 
memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran tagihan sesuai pembelian 
pulsa. Namun, hal ini juga dapat diatasi dengan pengumpulan data yang jelas dari 
member pada saat pendaftaran sehingga identitas member mudah dilacak. 
 Sedangkan hal lain yang menumbuhkan semangat pelaksana kegiatan 
adalah untuk membangun sinergi bisnis dengan mahasiswa mengingat banyak 
sekali mahasiswa dengan usaha mandiri kurang mendapat dukungan marketing 
yang handal. Layanan ini diharapkan menjadi sarana yang tepat untuk promosi 
usaha mandiri  yang dimiliki mahasiswa agar lebih dikenal oleh khalayak umum 
khususnya mahasiswa. Sehingga potensi yang dimiliki oleh mahasiswa dapat 
dioptimalkan.  
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Usulan Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKMK) dengan 
judul di atas dalam rangka memecahkan permasalahan “apakah dengan layanan 
Electric Reload dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa baik dari segi biaya, 
efisiensi waktu, kemudahan, maupun kecepatan transaksi dalam memperoleh 
pulsa prabayar?” 

Kegiatan PKMK tersebut ruang lingkup yang akan dijadikan sasaran 
adalah Layanan Electric Reload dalam kampus untuk mahasiswa Universitas 
Brawijaya. 

Untuk  memecahkan masalah di atas, maka dirancang suatu sistem yang 
dapat memudahkan mahasiswa untuk melakukan transaksi pembelian pulsa dalam 
kampus dengan memberikan layanan yang sama seperti counter pada umumnya 
(kecepatan transaksi dan harga yang murah) dan efisien terhadap waktu (tidak 
perlu menuju tempat Electric Reload karena transaksi bisa dilakukan melalui 
SMS). 

Usulan Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKMK) dengan 
judul di atas dalam rangka mencapai tujuan sebagai berikut : 

a. Untuk mempermudah Mahasiswa Universitas Brawijaya dalam 
memperoleh pulsa prabayar sehingga dapat menghemat waktu 
dan biaya. 

b. Menjadi solusi sekaligus fasilitator dalam pemenuhan 
kebutuhan mahasiswa akan pulsa prabayar. 

c. Untuk mengembangkan jiwa kemandirian dan entrepreneurship 
bagi pelaksana kegiatan. 

d. Menjadi sarana iklan dan promosi bagi mahasiswa yang 
memiliki usaha mandiri. 

 
METODE PENDEKATAN 
 Kegiatan Brawjaya Electric Reload ini dilaksanakan melalui beberapa 
rangkaian, yaitu: 

1. Penempelan pamflet dan leaflet di wilayah kampus Universitas Brawijaya. 
2. Pelaksanaan Launching Perdana sebagai tahap perkenalan. 
3. Pembukaan Brawijaya Electric Reload dalam kampus dan di daerah 

sekitar kampus. 
Pelaksanaan kegiatan Brawijaya Electric Reload ini dilaksanakan mulai 

tanggal  27 Maret 2006 yang diawali dengan Launching Perdana dengan 
bertempat di depan Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang.  

Untuk mengetahui peluang pasar, maka dilakukan penyebaran angket 
dengan variabel-variabel sebagai berikut :  

1. Besar pulsa yang digunakan mahasiswa dalam 1 bulan, 
2. Usaha mahasiswa ketika kehabisan pulsa saat berada di dalam kampus 
3. Ketertarikan mahasiswa terhadap Electric Reload dalam kampus 
4. Frekuensi penggunaan layanan Electric Reload jika layanan tersebut 

sudah ada 
  
 Setelah dilakukan survei pasar melalui penyebaran angket secara acak 
dengan 4 variabel di atas kepada 100 mahasiswa dari 10 fakultas yang ada di 
lingkungan Universitas Brawijaya, maka diperoleh informasi sebagaimana 
tersebut di bawah ini. 
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 Mengenai besar pulsa yang digunakan mahasiswa dalam jangka waktu 
satu bulan, maka didapat bahwa 54% mahasiswa menghabiskan pulsa diatas 
50ribu rupiah dalam satu bulan, 39% mahasiswa hanya berkisar antara 25ribu 
rupiah. Sedangkan 7% mahasiswa cukup menggunakan pulsa di bawah 20ribu 
tiap bulan. 
 Ketika diajukan pertanyaan mengenai usaha mahasiswa ketika 
membutuhkan pulsa pada saat berada di dalam kampus, sebagian besar mahasiswa 
mengaku terpaksa membeli di kantin terdekat walaupun dengan harga yang mahal 
yakni dengan prosentase 19%. Sedangkan 46% mahasiswa menuju counter yang 
berada di luar kampus. Namun 35% mahasiswa menunda untuk membeli pulsa 
hingga kegiatan dalam kampus selesai. 
 Kemudian ketika ditawarkan layanan Electric Reload dalam kampus 
dengan fasilitas yang sama dengan counter diluar kampus (murah, mudah, dan 
cepat), 89% mahasiswa setuju.hanya 11%  mahasiswa yang tidak antusias. Dan 
yang sungguh membuat pelaksana yakin bahwa program ini dapat berjalan dengan 
baik adalah tidak ada mahasiswa yang menolak tawaran diadakannya layanan 
Electric Reload dalam kampus. Sedemikian besar keinginan mahasiswa 
UNIBRAW untuk dapat merasakan kemudahan mendapatkan layanan tersebut.  
 Untuk penggunaan layanan Electric Reload, jika layanan tersebut sudah 
ada, hasil survey membuktikan bahwa 77% kontinyu, 33% kadang-kadang. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan Brawijaya Electric Reload ini dilakukan dalam beberapa tahapan 
kerja yang mendukung pencapaian tujuan program yang telah tercantum dalam 
proposal pengajuan kegiatan PKMK. 
 Tahap pertama, pembuatan pamflet dan leaflet serta bahan publikasi 
lainnya untuk persiapan Launching Brawijaya Electric Reload. Sarana publikasi 
tersebut berisi tentang segala informasi singkat tentang Brawijaya Electric Reload 
beserta keuntungan adanya program tersebut. Penyebaran brosur tersebut 
dilakuakn mulai tanggal 24 Maret 2006 berlokasi di pintu-pintu masuk 
Universitas Brawijaya. 

Kedua yang dilakukan adalah mengadakan Launching perdana Brawijaya 
Electric Reload yang bertujuan sebagai ajang promosi kepada Mahasiswa 
Universitas Brawijaya. Pada mulanya tahap ini dilaksanakan selama 5 hari, yaitu 
pada tanggal 27–31 Maret 2006 mulai dari pkl. 08.00- 14.00 WIB yang  berlokasi 
di gazebo depan Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya. Alasan memilih 
tempat tersebut adalah karena Perpustakaan Pusat merupakan tempat yang paling 
sering dikunjungi Mahasiswa dari berbagai Fakultas maupun  Mahasiswa atau 
tamu dari Universitas lain. Untuk mendukung kegiatan tersebut, dilakukan 
penempelan pamflet dan pembagian leaflet mengenai informasi pelaksanaan 
program Brawijaya Electric Reload kepada Mahasiswa Universitas Brawijaya. 
Pada tahap ini, selain menawarkan transaksi pulsa isi ulang yang murah juga 
menawarkan pendaftaran Agen pulsa elektrik kepada Mahasiswa.  
 Tahap ketiga adalah pembukaan Brawijaya Electric Reload Center 
sebagai pusat informasi lanjut dari Launching yang telah dilaksanakan. Lokasi 
Brawijaya Electric Reload Center ini adalah di Jl. Kertosentono 55A Malang. 
Adanya Brawijaya Electric Reload Center di luar kampus ini dinilai efektif karena 
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memudahkan Mahasiswa yang ingin mendaftar, deposit, atau melakukan 
trransaksi pengisian pulsa biasa diluar jam kerja instansi Universitas Brawijaya.  
 Selanjutnya adalah pembukaan Brawijaya Electric Reload secara 
permanen di dalam kampus Universitas Brawijaya, yaitu di depan Perpustakaan 
Pusat Universitas Brawijaya dengan prosedur perijinan kepada pihak 
perpustakaan. Pengajuan ini ternyata mendapat respon yang sangat positif dari 
pihak perpustakaan untuk dilaksanakannya program ini. Pembukaan Brawijaya 
Electric Reload di dalam kampus bertujuan untuk memudahkan Mahasiswa dalam 
melakukan transaksi pengisian pulsa dalam kampus pada saat Mahasiswa 
melakukan aktivitas di dalam kampus. 
 Pelaksanaan program Brawijaya Electric Reload akan tetap dipertahankan, 
meskipun jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian di awal yaitu perlu 
disusunnya laporan hasil akhir pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa 
Kewirausahaan (PKMK), maka program Brawijaya Electric Reload telah sesuai 
dengan tujuan yang direncanakan sebelumnya. Namun beberapa permasalahan 
terutama modal dan sumber daya manusia yang mengakibatkan perubahan strategi 
dalam pelaksanaan program Brawijaya Electric Reload masih tetap menjadi 
kendala operasional Brawijaya Electric Reload. Kendati demikian, tujuan pokok 
Brawijaya Electric Reload telah tercapai yaitu mempermudah mahasiswa untuk 
mendapatkan pulsa prabayar dengan murah, mudah, dan cepat. 

Sejak dibukanya Brawijaya Electric Reload di dua lokasi yaitu di Jl. 
Kertosentono 55A dan di depan perpustakaan pusat Universitas Brawijaya 
ternyata mendapatkan respon yang sangat baik dari Mahasiswa maupun kalangan 
umum. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan PKMK 
dengan judul Brawijaya Elektric Reload telah memenuhi tujuan yang tertulis 
dalam proposal kegiatan PKM Kewirausahaan terdahulu.  
 Hal ini terbukti dengan banyaknya konsumen yang membeli pulsa isi 
ulang di Brawijaya Electric Reload yang terletak di dalam kampus maupun di luar 
kampus. Data lain yang menunjukan tingkat kemajuan dan respon dari Mahasiswa 
terhadap kegiatan ini adalah banyaknya Mahasiswa yang mendaftarkan diri 
sebagai Agen penjualan pulsa elektrik. Bahkan Agen yang mendaftar tidak hanya 
dari kalangan Mahasiswa saja, tetapi masyarakat umum juga tertarik untuk 
bergabung menjadi agen Brawijaya Electric Reload.  
 Dalam kurun waktu satu bulan setelah pelaksanaan monitoring dan 
evaluasi kegiatan Brawijaya Electric Reload, jumlah agen yang telah mendaftar 
bertambah dari 28 agen menjadi 48 agen. Sedangkan jumlah konsumen meningkat 
dari rata- rata 60 orang/hari menjadi 70 orang/hari dari kedua lokasi Brawijaya 
Electric Reload. 

Kendala dari kegiatan ini adalah dalam kesulitan dalam mencapai tujuan 
yang terakhir, yaitu sebagai sarana iklan dan promosi bagi Mahasiswa yang 
memiliki usaha mandiri tidak dapat dilaksanakan karena keterikatan perjanjian 
dengan dealer-dealer pulsa yang tidak mengijinkan produk mereka disisipi oleh 
iklan-iklan yang tidak berkaitan dengan usaha mereka.  

Setelah adanya monitoring dan evaluasi oleh DIKTI, perkembangan 
pelaksanaan Brawijaya Electric Reload terus mengalami kemajuan. Hal ini 
terbukti dengan terlaksananya rencana jangka pendek yang telah dirumuskan 
dalam laporan perkembangan sebelumnya.  
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 Pertama, untuk rencana jangka pendek Brawijaya Electric Reload yaitu 
target untuk menambah jumlah agen pulsa elektrik terutama dari kalangan 
Mahasiswa Universitas Brawijaya telah tercapai dan mengalami peningkatan yang 
berarti yang dibuktikan dengan bertambahnya jumlah agen dari xx menjadi 27 
agen. Terkait dengan usaha untuk memperluas wilayah operasional, Brawijaya   
Electric Reload berhasil menembus pasar kampus di luar Universitas Brawijaya 
yang telah menjadi target yaitu Universitas Muhammadiyah Malang 3 agen, 
Universitas Negeri Malang 2 agen, Universitas Islam Negeri Malang 1 agen, 
ABM 1 agen, Universitas Gajayana Malang 1 agen, dan Mahasiswa Politeknik 
Negeri Malang 1 agen. Bahkan Brawijaya Electric Reload telah mulai mencapai 
area luar Malang yaitu dengan bergabungnya agen dari Universitas Gajah Mada 
Yogyakarta 1 agen. Disamping itu, jumlah agen dari kalangan umum juga 
mengalami peningkatan dari xx agen menjadi 11 agen. 

Kedua, untuk rencana jangka panjang, yaitu menjadikan Brawijaya 
Electric Reload sebagai pusat agen pulsa elektrik di dalam kampus Universitas 
Brawijaya dengan menjadi suplier dari penjual pulsa yang ada di dalam kampus, 
seperti kantin, tempat foto copy, maupun himpunan Mahasiswa yang melayani 
pengisian pulsa elektrik masih belum terlaksana karena keterbatasan sumber daya 
manusia dan kurangnya publikasi dengan pihak-pihak yang telah menjadi target 
pemasaran. 

Terkait dengan electric reload, Seiring dengan banyaknya pengguna 
Handphone, maka semakin banyak pula kebutuhan akan pulsa prabayar. Kondisi 
tersebut juga didukung dengan persaingan tarif antar operator yang ada di 
Indonesia. Tersaji banyak pilihan operator dengan kelebihan masing-masing 
sehingga konsumen dapat memilih sesuai dengan yang mereka harapkan. 

Kondisi tersebut ternyata mendapat respon yang cepat dari pasar. Dalam 
kurun waktu satu tahun terakhir banyak sekali conter-conter isi ulang pulsa 
bermunculan, seperti dapat dilihat di kawasan Kelurahan Ketawanggede yang 
merupakan daerah pemukiman Mahasiswa. Contoh lingkup kecil adalah daerah di 
sekitar Brawijaya Electric Reload  Center yang ada di Jalan Kertosentono, 
terdapat delapan conter dalam radius 100 meter. 

Dampak dari kondisi tersebut adalah semakin ketatnya persaingan harga 
antar conter. Conter yang memberikan harga yang murah tentunya akan dijadikan 
pilihan utama bagi Mahasiswa meskipun terkadang selisihnya tidak lebih dari 
lima ratus rupiah.  

Prospek bisnis program Brawijaya Electric Reload  cukup menjanjikan. 
Hal ini dikarenakan Brawijaya Electric Reload  hadir ditengah-tengah persaingan 
pasar Mahasiswa dengan strategi yang berbeda dan lebih fleksibel. Selama ini 
Mahasiswa yang ingin membeli pulsa harus menuju conter terdekat, maka 
Brawijaya Electriac Reload hadir dengan menawarkan kemudahan bagi 
Mahasiswa dalam melakukan proses pengisian pulsa tanpa harus menuju je lokasi 
pengisian pulsa (conter) dengan cara menjadi member atau agen Brawijaya 
Electric Reload.  

 Mekanisme pendaftaran yang mudah dan tidak dipungut biaya sedikitpun 
ternyata menjadi salah satu daya tarik program ini bagi Mahasiswa. Apalagi 
ditunjang dengan harga pokok yang lebih murah dibandingkan dengan harga pulsa 
pada umumnya. Bahkan dengan harga tersebut Mahasiswa dapat menjual kembali 
dengan kentungan yang cukup untuk menambah uang saku. 
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 Proses transaksi yang terkomputerisasi menjadikan pelaksanaan isi ulang 
dapat berlangsung dengan cepat kecuali ada gangguan dari operator 
telekomunikasi tersebut. Salah satu keunggulan lainnya adalah modal awal yang 
dibutuhkan untuk menjadi agen pulsa Brawijaya Electric Reload tidak terlalu 
besar, yakni mulai dari seratus ribu rupiah hingga tiga ratus ribu rupiah. 
Perbedaan harga ini sesuai dengan paket pulsa elektrik yang dipilih oleh agen. 

 Selama kegiatan ini berlangsung, ternyata mendapat respon yang sangat 
baik, terutama dari kalangan Mahasiswa sendiri. Terbukti dengan banyaknya 
Mahasiswa yang mendaftar menjadi agen pulsa elektrik. Selama ini tidak ada agen 
yang mengundurkan diri justru yang terjadi adalah antusiasme Mahasiswa yang 
sudah mendaftar semakin meningkat yaitu penambahan jumlah deposit. 

Selama pelaksanaan program Brawijaya Electric Reload, modal awal yang 
didapatkan dari DIKTI sepenuhnya dimanfaatkan sehingga tidak ada modal yang 
tersisa, namun kebanyakan modal tidak habis pakai karena berubah menjadi 
barang untuk operasional ataupun deposit di sejumlah operator telekomunikasi. 

Total keuntungan yang diperoleh adalah sebesar Rp. 1.963.200,00 (sampai 
tanggal 1 juni 2006) dengan rincian sebagai berikut :  

1. Selama Launching     : Rp.     209.500,00 
2. Brawijaya Electric Reload Center   : Rp.     551.200,00 
3. Brawijaya Electric Reload Perpustakaan  : Rp.     653.750,00 
4. Transaksi agen pulsa elektrik   : Rp.     548.750,00 

 
KESIMPULAN 

 Brawijaya Electric Reload merupakan program kegiatan layanan isi ulang 
pulsa yang bertujuan untuk mempermudah pengisian pulsa terutama 
buntuk mahasiswa Universitas Brawijaya 

 Dengan keunggulan dan menfaat pelayanan yang murah, waktu yang 
efisisen bagi pelanggan, serta kemudahan dan kecepatan transaksi, 
Brawijaya Electric Reload mampu memenuhi keinginan pasar dan 
bersaing dengan counter- counter yang ada. 

 Adanya sistem pelayanan Agen pulsa elektrik berarti membuka peluang 
usaha bagi mahasiswa, terutama bagi mahasiswa / kalangan umum 
lainnya. 

 Kegiatan Brawijaya Electric Reload telah mengalami perkembangan yang 
signifikan, terbukti dengan bertambahnya jumlah Agen, baik dari kalangan 
mahasiswa (terutama mahasiswa Universitas Brawijaya) maupun kalangan 
masyarakat umum 

 Masih ada beberapa kendala dari pelaksanaan program Brawijaya Electric 
Reload ini yaitu kendala operasional dan finansial yang lebih menunjang 
kelancaran program ini. 
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MENCIPTAKAN PELUANG USAHA KERAJINAN TAS DARI MANI-
MANIK DI 90 KALANGAN MAHASISWAQ UNIVERSITAS JEMBER 

 
Dwi Agustin, Juwarni, Any Rahmawati 

Jurusan Kimia, Universitas Jember, Jember 
 

ABSTRAK 
Krisis perekonomian nasional tahun 1998 menyebabkan biaya hidup yang 
semakin tinggi diikuti dengan biaya pendidikan di perguruan tinggi yang 
meningkat pula. Kondisi ini dapat disikapi dengan baik bila mahasiswa mampu 
menciptakan peluang usaha sendiri, misalnya kerajinan tas  dari manik-manik. 
Kegiatan ini bertujuan untuk mengisi waktu luang mahasiswa dengan hal yang 
bermanfaat dan menambah pemasukan mahasiswa dengan berusaha 
mendapatkan laba sebesar-besarnya. Metode kegiatan terdiri tiga tahap meliputi 
manajemen kerja dan preparasi bahan dan alat, produksi tas dan pemasaran. 
Biasanya untuk pembuatan 1 buah tas membutuhkan waktu sekitar 3  sampai 7 
hari dan mahasiswa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000 untuk setiap 
tas. Produksi 20 buah tas dilakukan dalam jangka waktu satu bulan karena 
disesuaikan dengan waktu luang yang dimiliki mahasiswa. Dalam satu bulan 
telah terjual enam buah dengan mendapatkan laba sebesar Rp. 166.750,-. Hasil 
kegiatan membuktikan bahwasanya proses pembuatan tas dari manik-manik tidak 
menyita waktu belajar mahasiswa karena dalam proses pembuatan tas 
disesuaikan dengan waktu luang yang dimiliki mahasiswa. Dari evaluasi hasil 
kegiatan, diperoleh fakta bahwa pemasaran tas dari manik-manik di sekitar 
daerah kampus kurang tepat. Dikarenakan target pemasaran produk ini adalah 
para ibu rumah tangga atau karyawati, bukan mahasiswa yang tinggal di seklitar 
kampus. 
 
Kata kunci : wirausaha, tas manik manik 
 
PENDAHULUAN 
 Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh dampak krisis perekonomian nasional 
tahun 1998 yang masih sangat terasa sampai saat ini. Mulai dari biaya hidup yang 
semakin tinggi diikuti dengan biaya pendidikan di perguruan tinggi yang 
meningkat pula. Berbagai upaya bantuan mahasiswa telah dilakukan, walau belum 
semua mahasiswa mendapatkan bantuan tersebut. Namun, kondisi ini dapat 
disikapi dengan baik bila mahasiswa mampu menciptakan peluang usaha sendiri, 
misalnya kerajinan tas  dari manik-manik.  
 Kerajinan tas dari manik-manik sangat diminati oleh masyarakat. Hal ini 
terbukti dengan bertambahnya permintaan tas oleh masyarakat di toko-toko tas 
dan butik. Harga tas ini juga relatif murah sekitar Rp.90.000,- – Rp.150.000,- 
sehingga dapat disesuaikan dengan permintaan pelanggan sehingga hal ini dapat 
memberikan kepuasan tersendiri bagi pelanggan. 
 Kerajinan tas dari manik-manik tidak menyita waktu kuliah mahasiswa. 
Pembuatannya dapat dikerjakan disela-sela waktu luang mahasiswa. Biasanya 
untuk pembuatan 1 buah tas membutuhkan waktu sekitar 3  sampai 7 hari. Selain 
itu, kerajinan tas ini dapat mendatangkan keuntungan bagi mahasiswa sebesar 
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Rp.15.000,- untuk setiap tas sehingga dapat dijadikan sebagai tambahan biaya 
pendidikan. 
 Pemasaran tas dari manik-manik cukup mudah di kota Jember. Hal ini  
disebabkan karena tingginya tingkat permintaan masyarakat terhadap barang 
melebihi ketersediaan barang tersebut. Pada umumnya tas dititipkan di toko tas, 
butik (misalkan butik Anisa dan butik Santi), koperasi dan juga dipromosikan 
melalui kegiatan arisan dan pengajian. 
 Rumusan masalah dalam kegiatan ini yaitu bagaimana peluang usaha 
pembuatan tas dari manik-manik yang diciptakan oleh mahasiswa Universitas 
Jember. Tujuan dari kegiatan ini adalah mendapatkan pengalaman dan belajar 
berwirausaha, mengelola unit usaha sekalipun dalam skala kecil, menambah 
keyakinan akan kemampuan berwirausaha dan memperdalam jiwa wirausaha. 
Kegiatan ini juga dapat mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat.  Tujuan 
jangka pendek adalah menambah pemasukan mahasiswa untuk meringankan 
beban orang tua dan tambahan biaya kuliah. Luaran yang diharapkan dalam 
kegiatan ini adalah mendapat pengalaman dan pelajaran dari prktek secara 
langsung berwirausaha yang baik untuk bekal hidup di masyarakat serta 
memberikan penghasilan tambahan bagi mahasiswa sehingga dapat digunakan 
sebagai tambahan biaya kuliah. Kegunaan dalam kegiatan ini yaitu dapat 
memberikan pengetahuan dan menumbuhkan ketrampilan pada mahasiswa 
mengenai kewirausahaan dan dapat memberikan penghasilan tambahan bagi 
mahasiswa. 
 
METODE PENELITIAN 
 Kegiatan ini dilaksanakan selama enam bulan mulai bulan maret sampai 
september di YPI As-Saadah Jl. Kalimantan XVIII Jember. Metode kegiatan 
terdiri tiga tahap meliputi manajemen kerja dan preparasi bahan dan alat, produksi 
tas dan pemasaran. Bahan dan alat yang digunakan yaitu manik-manik (bulat dan 
bunga), senar dan gunting. Bahan diperoleh dari Pasar Tanjung Jember. 
Pembelian bahan dilakukan dalam skala menengah untuk memperoleh harga yang 
lebih murah. Pertama kali dilakukan pelatihan pembuatan oleh ketua team kepada 
anggota dan pendampingan hingga seluruh anggota mahir dalam membuat tas 
manik-maink. Pembuatan dilakukan oleh lima orang anggota team kegiatan PKM 
secara bersama-sama dan dilanjutkan ditempat tinggal masing-masing di waktu 
luang kuliah. Pemasaran dilakukan secara bersama-sama dengan pembakuan 
harga dan aturan pembayaran. Pemasaran dilakukan di beberapa butik dan 
arisan/pengajian.  Pencatatan keuangan dilakukan dengan baik dalam pembukuan 
sederhana. Keuntungan dibagikan sejak bulan kedua bagi anggota dari laba 
kegiatan usaha.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

 Dalam satu bulan telah terjual enam buah dengan mendapatkan laba sebesar 
Rp. 166.750,- dengan perincian sebagai berikut: 
 
 
Tabel 1.   Analisa Penjualan 
 

NO U R A I A N JUMLAH 
1. 
 
 
 

Pendapatan dari penjualan 6 buah tas 
1 tas payet hitam     Rp. 75.000 
1 tas hitam putih     Rp.  80.000 
1 tas bunga pink      Rp. 80.000 
1 tas bunga biru       Rp. 80.000 
1 tas lombok putih  Rp. 70.000 
1 tas payet ungu      Rp. 70.000 + 
                                Rp.455.000 

 
 
 
 
 
 
 

Rp.455.000 
2. Biaya distributor 

10 % x Rp. 455.000 = Rp. 45.500 
 

      Rp.  45.500 
3. Biaya produksi 

Tas payet hitam    Rp. 47.750 
Tas hitam putih    Rp. 45.000 
Tas bunga pink     Rp. 40.000 
Tas bunga biru      Rp. 40.000 
Tas lombok putih Rp. 30.500 
Tas payet ungu     Rp. 39.500 + 
                             Rp.242.750 

 
 
 
 
 
 
 

Rp.242.750 
                                   Laba bersih Rp. 166.750 

 
 Manajemen Kerja dan Preparasi Bahan dan Alat 

 Pembuatan model tas manik-manik yang sedang diminati oleh masyarakat 
saat ini dilakukan dengan cara mencari model tas yang sedang trend dari butik, 
toko tas dan dari majalah tas manik-manik. Tahap selanjutnya adalah mencari 
bahan baku manik-manik yang diperlukan. Bahan yang digunakan untuk membuat 
tas ini adalah manik-manik dengan berbagai bentuk disesuaikan dengan model tas 
dan senar (lihat gambar 1). Kisaran harga untuk satu pon manik-manik adalah Rp. 
24.000,- – Rp. 30.000,-. 
 

Gambar 1.   Bahan dan alat. 
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Sketsa produk dilakukan melalui pembuatan prototype model tas. Terdapat 
empat prototype yang dirancang yaitu model tas payet, tas kerutan, tas bunga,  tas 
bergantung, tas gapura, dan tas labu. Dan rekanan mahasiswa yang dilibatkan 
dalam kegiatan ini adalah para mahasiswa yang ada di sekitar kampus berjumlah 
lima orang. 
 
 Produksi Tas 

 Produksi 20 buah tas dilakukan dalam jangka waktu satu bulan karena 
disesuaikan dengan waktu luang yang dimiliki mahasiswa. Berdasar hasil 
kegiatan, ternyata produksi 60 buah tas dalam waktu satu bulan tidak dapat 
dilakukan karena padatnya kegiatan akademik mahasiswa. Jika jadwal 
perkuliahan padat dan jumlah tugas meningkat, maka para mahasiswa mampu 
membuat tas sebanyak 2 kali dalam waktu seminggu yaitu setiap hari sabtu dan 
minggu jam 08.00 – 11.00 dan 14.00 – 16.00. Akan tetapi, jika jadwal perkuliahan 
tidak padat maka para mahasiswa mampu membuat tas setiap hari jam 15.00 – 
17.30 dan 21.00 – 22.00 sambil melakukan aktivitas relaksasi seperti menonton 
televisi.  Untuk pembuatan tas manik-manik diperlukan kesabaran dan keuletan 
para mahasiswa, karena mahasiswa merangkai satu manik-manik dengan yang 
lain disesuaikan dengan modelnya sampai dihasilkan tas manik-manik (lihat 
gambar 2). Tas yang telah terpuring lalu diseleksi dan kemudian dipasarkan. Gaji 
untuk pembuatan satu buah tas diturunkan menjadi Rp.15.000,- untuk menekan 
biaya produksi. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.   Pembuatan tas manik-manik. 
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Model tas yang berbeda mempunyai harga jual yang berbeda pula. Rinciannya 
adalah sebagai berikut:  

a) tas bunga pink dan biru  Rp.80.000,- 
b) tas kerutan hitam    Rp.80.000,- 
c) tas kerutan coklat    Rp.70.000,- 
d) tas lombok putih dan coklat  Rp.70.000,- 
e) tas payet ungu    Rp.70.000,- 
f) tas payet emas    Rp.80.000,- 
g) tas payet hitam    Rp.70.000,- 
h) tas payet hitam oval    Rp.70.000,- 
i) tas payet hitam panjang  Rp.85.000,- 
j) tas gapura     Rp.75.000,- 
k) tas hijau fox     Rp.80.000,- 
l) tas merah labu    Rp.85.000,- 
m) tas pembatas coklat    Rp.80.000,- 
n) tas payet hitam bergantung   Rp.75.000,- 

            o)   tas biru laut panjang   Rp.55.000,- 
Tas manik-manik yang telah diproduksi dapat dilihat pada gambar 3. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.    Tas manik-manik yang diproduksi. 
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 Pemasaran  
 Pemasaran tas manik-manik dilakukan dengan cara menitipkan barang 
ditoko-toko tas yang ada di sekitar kampus UNEJ yaitu butik dan salon Cristhian 
di Jl. Kalimantan serta butik Ana di Jl. Sumatra. Hal ini dilakukan mengingat 
beberapa hal antara lain lebih dekat dengan tempat usaha, sehingga 
mempermudah dalam pengiriman barang, dan biaya transportasi diharapkan lebih 
murah. Dengan ketentuan imbalan untuk distributor 10% dari hasil penjualan tiap 
tas.  
 Kendala-kendala yang dihadapi pada pemasaran tas manik-manik ini adalah 
banyaknya pesaing yang mulai mendatangkan barang dari luar, sehingga 
menyebabkan harga barang di pasaran yang mulai turun, sebaliknya harga bahan 
baku naik. Agar produksi tas tetap laku di pasaran perlu diambil kebijakan-
kebijakan antara lain memproduksi tas dengan model baru yang dapat menarik 
konsumen dan menurunkan harga jual tas yang sekiranya mampu dijangkau oleh 
berbagai kalangaan masyarakat. Agar usaha ini tidak mengalami kerugian, maka 
dilakukan penekanaan biaya produksi dengan cara menurunkan gaji karyawan, 
namun masih tetap di atas gaji rata-rata karyawaan di usaha-usaha tas lainnya. 
Tetapi dengan penurunan harga tersebut diharapkan tidak merugikan kegiatan 
usaha ini. Agar usaha ini tidak mengalami kerugian, maka dilakukan penekanaan 
biaya produksi dengan cara menurunkan gaji karyawan, namun masih tetap di atas 
gaji rata-rata karyawaan di usaha-usaha tas lainnya.       
   
 Evaluasi Hasil 

Dalam satu bulan telah terjual tas manik-manik sebanyak 6 buah yaitu tas 
payet hitam bergantung (Rp.75.000,-), tas hitam putih (Rp.80.000,-), tas bunga 
pink (Rp.80.000,-), tas bunga biru (Rp. 80.000,-), tas lombok putih (Rp. 70.000,-) 
dan tas payet ungu (Rp. 70.000). Hal ini mungkin disebabkan harga jual tas 
manik-manik yang agak mahal, adanya persaingan produk tas lain yang harganya 
agak murah, daerah pemasaran yang kurang strategis atau promosi produk tas 
yang kurang menarik. 

 
KESIMPULAN 

Hasil kegiatan membuktikan bahwasanya proses pembuatan tas dari 
manik-manik tidak menyita waktu belajar mahasiswa karena dalam proses 
pembuatan tas disesuaikan dengan waktu luang yang dimiliki mahasiswa. Dalam 
kurun waktu satu bulan, kami dapat memproduksi 20 tas dengan mempekerjakan 
lima orang rekanan mahasiswa. Gaji untuk pembuatan satu buah tas manik-manik 
adalah sebesar Rp.15.000,-, untuk menekan biaya produksi. Dengan gaji yang 
diperoleh maka mahasiswa mendapatkan uang tambahan untuk biaya kuliah. Dari 
evaluasi hasil kegiatan, diperoleh fakta bahwasanya peluang usaha pembuatan tas 
dari manik-manik di sekitar daerah kampus kurang menguntungkan. Dikarenakan 
target pemasaran produk ini adalah para ibu rumah tangga atau karyawati, maka 
daerah kampus kurang tepat untuk pemasarannya. 
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USAHA PENGELOLAAN JASA BUTIK MUSLIM 
(DESAIN PRODUK, PEMBUATAN PRODUK DAN 

PEMASARAN PRODUK) 
 

Rasma, Siti Saleha, Hadasiah 
Universitas Negeri Makassar, Makassar 

 
ABSTRAK 
Bisnis konvensional merupakan salah satu bidang usaha yang mampu menopang 
perekonomian Indonesia, salah satu contohnya adalah butik. Khusus untuk butik 
yang bergerak dalam usaha desain dan produksi busana muslim, pada dasarnya 
memiliki peluang usaha yang cukup menjanjikan. Sebab jika dilihat dari omset 
penjualan rata-rata berkisar Rp 400.000/desain. Namun pada kenyataannya 
kendala yang dihadapi oleh butik yang bergerak dalam bidang busana muslim 
utamanya di kota Makassar sangat banyak terutama dalam bidang pemasaran 
dan kualitas desainer. Salah satu akibatnya adalah banyak konsumen yang lebih 
memilih membeli produk di luar daerah daripada dalam kota Makassar sendiri. 
Untuk mengatasi hal ini peneliti mencoba bergerak dalam usaha ini dengan 
mengunakan berbagai macam tahapan produksi mulai dari tahap penyiapan 
bahan baku, tahap perancangan desain, dan tahap pembuatan produk hasil 
desain. Selama lima bulan kegiatan berlangsung, hasil produk yang telah 
diproduksi sebanyak 21 buah desain. Akan tetapi  dari desain yang ada 
berdasarkan modal yang kami miliki, saat ini kami baru mampu membuat 13 
pasang busana muslim yang terdiri dari 6 pasang busana kerja dan 7 pasang 
busana pesta. Untuk memajukan usaha ini, di sektor produksi kami berusaha 
meningkatkan kualitas desain dan produk. Sedangkan di sektor pemasaran 
langkah yang kami lakukan adalah memperkuat sosialisasi ke instansi-instansi 
guna memperkenalkan desain dan produk (busana kantor dan busana pesta) yang 
kami miliki. 
 
Kata kunci: butik muslim, desain, pemasaran 
 
PENDAHULUAN 
 Dewasa ini, perkembangan  usaha  bisnis konvensional sedang mengalami 
kemunduran. Padahal selama ini, bisnis konvensional merupakan salah satu 
bidang usaha yang mampu menopang perekonomian Indonesia. Sebagai 
contohnya adalah butik.  
 Butik  merupakan salah satu usaha yang bergerak dalam bidang fashion. 
Pada dasarnya bidang usaha butik ini sangat beragam. Ada yang bergerak khusus 
untuk busana modern, ada pula yang bergerak khusus untuk busana pesta, bahkan 
adapula yang bergerak khusus untuk pakaian bekas dari  orang – orang terkenal 
serta ada pula yang bergerak khusus untuk busana muslim.  
 Khusus untuk butik yang bergerak dalam usaha desain dan produksi busana 
muslim, pada dasarnya memiliki peluang usaha yang cukup menjanjikan. Sebab 
jika dilihat dari omset penjualan rata-rata berkisar Rp 400.000/desain. Dengan 
keuntungan keuntungan penjualan produk jadi sebesar Rp 1juta sampai dengan Rp 
6 juta. Hal ini didukung pula dengan semakin banyaknya perempuan Indonesia 
yang memilih mengenakan busana muslim untuk keperluan sehari – hari. Apalagi 
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menjelang hari raya Idul Fitri. Apalagi Jika dilihat secara keseluruhan jumlah 
penduduk muslim Indonesia sangat banyak sekitar 90%. Khusus untuk kota 
Makassar saja, memiliki jumlah penduduk muslim sekitar 20 juta jiwa dengan 
persentase jumlah perempuan muslim  sekitar 50,30%.  
 Berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi oleh butik yang bergerak 
dalam bidang busana muslim utamanya di kota Makassar seperti dalam bidang 
pemasaran dan kualitas desainer. Sehingga hal ini menyebabkan banyak 
konsumen yang mengeluhkannya. Keluhan ini kemudian berakibat buruk karena 
banyak konsumen yang lebih memilih membeli produk di luar daerah daripada 
dalam kota Makassar sendiri. Dari segi kualitas desainer, butik di Makassar belum 
mampu diandalkan karena masih kurang sumber daya dalam pembuatan desain 
produk, Style, dan fashion. Dari segi pemasaran, lokasi  dan promosi adalah 
merupakan faktor penentu tetapi terkesan terabaikan oleh pemilik butik.  
 
METODE PENELITIAN 
 Program ini berlangsung selama 5 bulan mulai bulan Agustus hingga 
Desember tahun 2005 yang bertempat di Kompleks Perumahan Dosen IKIP Blok 
F No.12 Makassar. Program kegiatan ini meliputi berbagai tahap, antara lain:  
a. Tahap Penyediaan Bahan Baku 
 Dalam kegiatan ini akan disediakan bahan baku utama yaitu kain dari 

berbagai bahan seperti katun, sifon, tissue, dan sutra. Selain itu kami 
menyediakan pula alat utama berupa  mesin jahit dan mesin obras. Sebagai 
bahan tambahan seperti benang, kain keras, kain setrika, biss, resleting, dan 
kancing. Adapun alat tambahan seperti gunting, pensil biasa, pensil berwarna, 
kertas untuk desain, kertas pola, meteran, penggaris siku, penggaris lengan, 
penggaris panggul, hanger. 

b. Tahap Perancangan Desain 
 Pada tahap perancangan desain dibutuhkan beberapa tahap antara lain: 
 Merancang desain 

 Hal yang dilakukan ketika merancang desain adalah membuat sket 
gambar, kemudian mewarnainya. 

 Membuat pola  sesuai dengan desain 
 Pada saat desain telah siap, tahap yang dilakukan selanjutnya adalah 
membuat pola sesuai dengan desain yang telah dibuat, kemudian 
menggunting kertas pola tersebut   

c. Tahap Pembuatan Produk Hasil Desain 
  Tahap pengguntingan kain sesuai dengan pola 
 Pola ditempel pada kain kemudian digunting lalu dirader sesuai dengan pola 

yang ada. Satu hal yang perlu dicatat  bahwa kain yang digunting adalah  kain 
yang sesuai dengan warna desain.  

  Tahap penjahitan 
 Kain yang telah digunting diobras terlebih dahulu kemudian  disambungkan 

bagian-bagiannya dengan menggunakan jarum pentul atau dengan 
menggunakan jahitan jelujur lalu dijahit dengan menggunakan mesin jahit. 
Penyelesaian Selanjutnya, busana muslim yang telah dijahit dapat diberikan 
hiasan berupa perca,  payet, maupun hiasan sulam dengan mengunakan sesuai 
dengan desain yang telah dibuat. 
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  Tahap merapikan 
 Pakaian yang telah dijahit selanjutnya dirapikan dengan menggunakan 

setrika, bila perlu menggunakan pewangi. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Selama program berlangsung, hasil produk yang telah diproduksi sebanyak 
21 buah desain. Akan tetapi  dari desain yang ada berdasarkan modal yang kami 
miliki, saat ini kami baru mampu membuat 13 pasang busana muslim yang terdiri 
dari 6 pasang busana kerja dan 7 pasang busana pesta. Selain itu pula, saat ini 
kami sedang merintis beberapa produk yang merupakan pesanan dari 
pelanggan/konsumen. Untuk pesanan ini, pelanggan sendiri yang menyediakan 
bahan bakunya (kain). Untuk kelancaran usaha kami melakukan pemasaran 
produkSebagai sebuah usaha yang baru berjalan selama sebulan ternyata 
membutuhkan perjuangan yang cukup untuk bersaing dengan produk lain. Oleh 
karena itu, usaha kami dalam dunia pemasaran belum dapat menembus pasar 
modern seperti supermarket karena adanya beberapa kendala yang kami hadapi 
selama kegiatan. 
 Selama kegiatan berjalan, pemasaran produk usaha kami telah kami 
sosialisasikan di sekitar lokasi kegiatan yaitu dalam kampus UNM pada saat 
Lomba Peragaan Busana dan Pameran Boga Busana Jurusan PKK Fakultas 
Teknik UNM yang berlangsung pada tanggal 14-15 September 2005 yang 
bertempat di Gedung Audiotorium Amanagappa UNM. Selain itu juga kami 
membuka layanan menerima pesanan desain maupun produk hasil desain ataupun 
busana dari pelanggan/konsumen. 
 Harga jual produk bervariasi, mulai dari harga Rp 50.000 sampai dengan 
harga Rp 500.000. Penjualan kami lakukan dengan sistem kredit dan kontan. Ada 
beberapa yang telah membeli dan memiliki hasil design kami maupun produk 
yang kami buat. Di antara 13 produk busana  yang kami buat hingga saat ini yang 
terjual sebanyak 5 buah busana, 2 pasang busana kerja dan 3 pasang busana pesta.  
Berikut adalah beberapa harga dari produk busana kami: 
 
Tabel 1 

No. Jenis Produksi Satuan Harga (Rp) Total Harga Keterangan 
1. Busana Kerja 

a. Orange Muda 
b. Hijau Tua 
c. Hijau Muda 
d. Merah Muda 
e. Hitam 

 
1 
1 
1 
1 
2 

 
Rp. 175.000 
Rp. 150.000 
Rp. 100.000 
Rp. 150.000 
Rp. 100.000 

Rp. 775.000 

 
b. terjual 
b. terjual 
b. terjual 
b. terjual 
b. terjual 

2. Busana Pesta 
a. Putih 
b. Biru Muda 
c. Hijau Muda 
d. Orange 
e. Hitam 

 
1 
1 
1 
1 
3 

 
Rp. 250.000 
Rp. 200.000 
Rp. 200.000 
Rp. 225.000 
Rp.  75.000 

Rp. 1.100.000 

 
b. terjual 
b. terjual 
b. terjual 
b. terjual 
b. terjual 

Total Rp. 1.875.000  
 
 
Tidak dapat kami pungkiri, bahwa kegiatan ini sempat beberapa kali istirahat 
karena faktor akademik di mana kami juga sebagai mahasiswa yang sibuk 
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menyelesaikan tugas-tugas akademik sehingga perhatian kami menjadi bercabang. 
Meskipun demikian kami tetap berusaha untuk memaksimalkan usaha ini. 
 

Keuangan 
Tabel 2. Barang inventaris 

No. 

Hari/ 
Tanggal 
September 
2005 

Nama 
Barang 

Jum 
lah 

Harga Total Harga Penyusutan 

1. 1 / 9 / 2005 Mesin Jahit  1 550.000 550.0000 12.500 

2. 1 / 9 / 2005 Mesin 
Obras 1 430.000 430.000 5.625 

3. 1 / 9 / 2005 Centi  
meter 1 5.000 5.000 187,5 

4. 1 / 9 / 2005 Mistar 
Bentuk 2 30.000 60.000 750 

5. 1 / 9 / 2005 Jarum 
Pentul 10 2.000 20.000 500 

6. 1 / 9 / 2005 Jarum 
Tangan 2 3.000 6.000 150 

7. 1 / 9 / 2005 Jarum 
Mesin Jahit 2 2.000 4.000 100 

8. 1 / 9 / 2005 
Jarum 
Mesin 
Obras 

2 
3.000 6.000 150 

9. 1 / 9 / 2005 Gantungan 
Baju 2 14.400 28.800 2500 

10. 1 / 9 / 2005 Gunting 
Kertas 2 1.000 2.000 750 

11. 1 / 9 / 2005 Gunting 
Kain 2 15.000 30.000 1250 

12. 1 / 9 / 2005 Rader 2 1.500 3.000 75 
13. 1 / 9 / 2005 Pendedel 2 1.500 3.000 75 
Total 1.147.800 30.000 

 
Tabel 3. Barang habis terpakai 

No. Nama Barang Jumlah Harga Total Harga Syarat 
1. Kertas Pola 1 1.000 1.000 Lembar 
2. Kain (u/ desain busana kerja 4 x 3  15.000 180.000 Meter 

3. Kain u/ desain busana pesta  

1 x 8 (Biru) 
1 x 3 (Pth) 
1 x 3 (Pth) 
1 x 3 (Hj) 
1 x 1,5(Og) 
1 x 1,5(Og)  

10.000 
35.000 
10.000 
10.000 
25.000 
25.000 

295.000 

Meter 

4. Karbon Jahit 10 2.000 20.000 Lembar 
5. Kapur Jahit 5 2.000 10.000 Buah 
6. Benang Jahit 10 1.000 10.000 Buah 
7. Benang Obras 2 7.000 14.000 Buah 
8. Spidol 1 8.000 8.000 Set 
9. Pensil warna 1 26.000 26.000 Set 
10. Kertas Desain 1/2 14.000 14.000 Rim 
11. Aksesoris 5 3.000 15.000 Bungkus 
12. Plastik 1 16.800 16.800 Bungkus 
13. Plastik Laundry 2 16.000 32.000 Bungkus 
Total   641.800  
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Tabel 4. Pengeluaran Selama Produksi 

No. 
Hari/ 

Tanggal 
2005 

Keterangan Total Harga 

1. 28 / 8 / 05 Cek Bahan Baku 16.000 
2.  Telepon 50.000 
3.  Komsumsi  149.000 
   215.000 

 
Rekapitulasi Dana 
Biaya yang diterima     Rp. 2.985.850 
Biaya tidak tetap  Rp.     641.800 
Biaya tetap   Rp.     215.000 
Inventaris   Rp. 1. 147.800 + 
    Rp. 2. 004.600 
Total biaya yang dikeluarkan    Rp. 2.004.600- 
Sisa Dana      Rp.    981.250 
 
Analisis Keuangan 
Modal Inventaris 
Modal inventaris berjumlah 13 peralatan dalam jumlah rupiah sebesar Rp 
1.147.800 dan jumlah penyusutan selama pemakaian sebesar Rp 30.000. 
 
Tabel 5. Biaya Tetap 

No. 
Hari/ 

Tanggal 
2005 

Keterangan Total Harga 

1. 28 / 8 / 05 Cek Bahan Baku 16.000 
2.  Telepon 50.000 
3.  Komsumsi  149.000 
   215.000 

 
Biaya Tidak Tetap 
Biaya tidak tetap adalah biaya yang dikeluarkan untuk jenis barang yang satu kali 
dipakai. Jumlah biaya tidak tetap sebesar : Rp 641.800. 
 
Perhitungan titik pulang pokok 
Modal Inventaris (M)   Rp 1.147.800 
Biaya Tetap (T)    Rp    215.000 
Biaya tidak tetap (v)   Rp    641.800 
Hasil Penjualan    Rp 1.875.000 
Harga rata-rata (S)    Rp    150.000 
Jumlah produksi (P)          13 Potong Busana 
V1  = V/P = 641.800/13 =  +  50.000 
Po  = T/(S-V) 
  = 215.000/100.000 
  = + 3 
Ro  = Po x S 
  = 3 x 150.000   
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= + 450.000 
 
Perhitungan laba rugi 
Hasil Penjualan (R)     Rp 1.875.000 
Biaya Tetap (T)   Rp 215.000 
Biaya Tidak Tetap (V)  Rp 641.800 
Total Biaya (T + V)        Rp 856.800 
Laba Bersih [R – (T + V)]    Rp 1.018.200 
Laba Keseluruhan [(R + M) – (T + V)]  Rp 2.166.000 
 
Persentase Laba (x%laba) 

= %51%100
600.004.2
200.018.1

)(
)(

+==
++
+

x
VTM
VTR

 

 
Kelayakan Usaha 
= Persentase laba > bunga bank + resiko 
= 51 % > 0 % + 25 % 
= 26 % 
 Usaha ini layak untuk didirikan. 
 
KESIMPULAN 
 Setelah menjalani usaha ini, kami mencoba mencari ide baru yang dapat 
kami kembangkan baik dari sektor produksi maupun dari sektor teknik pemasaran. 
Di sektor produksi kami berusaha meningkatkan kualitas desain dan produk. 
Sedangkan di sektor pemasaran langkah yang kami lakukan adalah memperkuat 
sosialisasi ke instansi-instansi guna memperkenalkan desain dan produk (busana 
kantor dan busana pesta) yang kami miliki. Mengingat jumlah penduduk muslim 
yang bekerja di beberapa instansi di Makassar sangat banyak.  
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LAMPIRAN   DOKUMENTASI SELAMA KEGIATAN BERLANGSUNG 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Peralatan Mesin Jahit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.   Peralatan Mesin Obras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.   Menggambar Desain 
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Gambar 4. Membuat Pola Pada Kain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Gambar 5. Menggunting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
Gambar 6. Mengobras 
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Gambar 7. Menjahit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8. Merapikan Hasil Jahitan 
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Gambar 9. Produk Hasil Desain 
 

DESAIN BUSANA PESTA  
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DESAIN  BUSANA KERJA  
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PEMANFAATAN KULIT TELUR SEBAGAI BAHAN HIASAN 
PADA PERMUKAAN KAYU UNTUK MEMULIHKAN 

KEPARIWISATAAN BALI 
 

I Nyoman Duwika Adiana, I Putu Saliawan, I Kadek Agus Darmaja Giri 
Jurusan Pendidikan Seni Rupa, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Singaraja 

 
 
ABSTRAK 
Bali sangat identik dengan pariwisata, kehidupan masyarakat Bali sangat 
bergantung pada dunia pariwisata, dunia pariwisatapun erat kaitannya dengan 
bisnis penjualan barang- barang kerajinan. Untuk itu, timbul ide  dengan 
membuat barang kerajinan dengan desain baru dan memanfaatkan limbah rumah 
tangga separti kulit telur. Program Kreatifitas Mahasiswa Kewirausahaan 
(PKMK) adalah program yang dapat memberi pengalaman lebih bagi mahasiswa 
khusus di bidang kewirausahaan. Keinginan penulis untuk memanfaatkan kulit 
telur yang dianggap sampah menjadi sebagai bahan pendukung ukiran Bali untuk 
menjadi suatu barang kerajinan terwujud setelah disetujuinya proposalnya. 
Program yang telah dilaksanakan adalah melatih anak-anak SD Negeri 3 
Pujungan dasar mengukir dan memberi orderan dan bimbingan desain  pada 
pengerajin. Singkatnya waktu PKMK dan dana yang kurang mencukupi maka 
pelatihan akan dilanjutkan oleh pembimbing dan para pengrajin disana. 
Produksi, dikerjakan oleh para pengrajin yang sebelumnya mendapatkan 
bimbingan. Sebelum dipasarkan  produk ini disortir terlebih dahulu.   Sistem 
pemasaran yang dilakukan dengan cara door to door dan kerja sama dengan 
Koprasi Kwera IKIP Negeri Singaraja. Karena produk ini baru, kami tidak bisa 
mencari laba begitu tinggi. Jadi kami memberi harga promosi dengan harapan 
mereka tertarik dan memesan lagi. 
 
Kata kunci:  pariwisata, kulit telur, ornamen Bali 
  

PENDAHULUAN 
Kepariwisataan di Bali ini terganggu oleh beberapa hal, diantaranya kasus 

pengeboman di Kuta dan juga adanya virus sars, terjadi penurunan yang sangat 
drastis di bidang ekonomi Bali. Akibatnya, pengangguran sudah mulai tampak di 
sejumlah tempat, hal ini dikemudian hari akan berdampak kurang baik 
diantaranya, terjadinya banyak tindak kriminal, sehingga mencoreng nama pulau 
seribu pura ini. 

Banyak lahan pertanian yang telah diubah menjadi tempat wisata. 
Masyarakat menghadapi kesulitan jika ingin kembali menggarap lahan pertanian 
mereka. Pariwisata dan segala kegiatan yang terkait dengannya telah menjadi 
pilihan yang dianggap sangat menguntungkan bagi kebanyakan masyarakat di 
Bali. 

Untuk memulihkan kepariwisataan Bali memang sangat sulit banyak fakto-
faktor yang mempengaruhi dunia parawisata,baik dari keamanan, segi promosi, 
kwalitas pelayanan,disini yang dimaksud memulihkan kepariwisataan Bali adalah 
dilihat dari segi kesenian.Pendapatan devisa Bali sebagian besar didapat dari 
penjualan barang-barang kerajinan 
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Atas dasar ini penulis mempunyai ide membuat barang kerajinan dengan 
tidak meninggalkan ciri khas Bali (ornamen Bali) dan memanfaatkan kulit telur 
sebagai penghiasnya. Karena melihat barang kerajinan sudah banyak beredar 
dengan hiasan ornamen Bali. Dari sinilah penulis mempunyai gagasan untuk 
menciptakan produk baru tanpa menghilangkan identitas Bali. Kulit telur yang 
dipakai sebagai hiasan pendukung sehingga membuat produk ini beda.Ornamen 
adalah hiasan yang dibuat dengan cara digambar, dipahat, dicetak untuk 
menambah nilai kualitas suatu barang atau karya seni  (Susanto,Mikke,2002 : 82 ) 
ornamen bali adalah hiasan yang ada khas balinya atau hiasan dengan motif ragam 
hias bali. Setiap daerah memiliki motif ragam hias masing-masing. Kulit telur 
yang dipakai adalah kulit telur ayam dan bebek dimana sebelumnya dianggap 
sampah oleh masyarakat, dan sangat mudah didapat pengolahannyapun tidak 
begitu sulit. 

Keadaan masyarakat bali yang tidak semuanya berada dalam ekonomi 
menengah keatas,namun ada beberapa masyarakat yang tidak dapat melanjutkan 
sekolah ke jenjang yang lebih tinggi,seperti di desa Pujungan, ini menumbuhkan 
keinginan untuk memberikan skill life pada anak-anak di Pujungan apabila 
mereka tidak melanjutktn sekolah. 

Desa Pujungan adalah daerah yang  sebagian besar masyarakatnya seni,seni 
merupakan sesuatu ciptaan manusia yang menampilkan nilai tertentu (antara lain 
keindahan) yang dapat menimbulkan perasaan nikmat pada pengamatnya 
(Soeharjo 1990:5), Desa ini  terletak di kecamatan Pupuan, kabupaten Tabanan 
dimana kehidupan masyarakatnya banyak bergelut dibidang seni seperti kegiatan 
mengukir, membuat kerajinan dari batok kelapa,  menyulam dll, untuk itu banyak 
potensi seni yang patut dikembangkan.  

Progam ini akan diarahkan pada masyarakat di Pujungan khususnya anak-
anak SD 3 Pujungan, sebab diinginkan menanamkan sifat seni dari sejak dini 
terutama ornamen Bali itu, kemudian sasaran yang kedua adalah para pengerajin 
disana mereka akan mengenal desain-desain baru dan menjadi inspirasi mereka 
untuk berkarya, kemudian untuk anak-anak di Pujungan  akan mendapatkan skill 
life apabila mereka tidak melanjutkan. Untuk jangka panjangnya dapat 
melestarikan seni tradisional Bali berupa ornamen bali, dimana sifat dari seni 
tradisional dibuat secara berulang-ulang sesuai dengan pakem dan aturan-aturan 
yang mengikat (Soetjipto,Katjik,1989:17) dengan demikian generasi muda bali 
harus mengetahui kebudayaanya dan dapat mengembangkan kebudayaan itu. 

 

METODE PENELITIAN 
Program ini telah terlaksana, dengan beberapa metode pendekatan sebagai 

berikut : 
1. Persiapan, meliputi pembelian alat-alat dan bahan-bahan yang dibutuhkan 

seperti: pahat, alat-alat tulis ( pensil, buku gambar, penghapus) kertas emas, 
perak, lem dll. 

2. Pelatihan dan pembinaan, meliputi kegiatan pelatihan dan pembinaan 
tentang pengerjaan produk ini untuk anak-anak SD di latih secara khusus 
oleh ketua PKM-K untuk mengetahui dasar-dasar mengukir. 

3. Produksi, meliputi kegiatan membuat produk pembuatan produk dilakukan 
oleh para pengerajin yang sebelumnya mendapatkan pembimbingan dari 
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pembimbing dan ketua PKM-K kemudian diadakan pengecekan atau 
perbaikan jika ada yang tidak layak jual. 

4. Pemasaran, meliputi kegiatan pemasaran hasil produksi dengan cara 
menawarkan ke konsumen (Mahasiswa) atau door to door dan memajang 
karya di Koperasi Kwera IKIP Negeri Singaraja. 

5. Evaluasi, adalah kegiatan mengevaluasi terhadap semua program yang telah 
dilakukan. Pada tahap ini juga dilakukan penyusunan laporan akhir sebagai 
bahan pertanggung jawaban. 

 
Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

No Jenis Kegiatan Waktu Pelaksanaan Tempat 
1 Memesan Pahat 14 Mei 2005 Selan Bawak, 

Tabanan 
2 Mempersiapkan bahan latihan 

ukir untuk anak SD (mengasah 
pahat, menyediakan contoh 
ornamen, menyediakan kertas-
kertas) 

2 – 20 Juni 2005 Pupuan, Tabanan 

3 Melatih siswa SD 3 Pujungan 
mengukir 

4 s/d 30 Juli 2005 Pujungan, Tabanan 

4 Memamerkan hasil karya siswa 
yang ikut pelatihan pemberian 
piagam penghargaan kepada 
siswa dan sekaligus penutupan 
pelatihan, yang mengundang 
Kepala Desa, Kepala Sekolah 
SD Pujungan, dan masyarakat. 

1 Agustus 2005 SD No. 3 Pujungan 
Pupuan, Tabanan 

5 Membuat karya ukiran diberikan 
kepada pengrajin ukir di 
Pujungan 

2 Agustus – 14 
September 2005 

Pujungan, Pupuan, 
Tabanan 

6 Finishing karya tahap pertama 
(mengecat dengan tinta cina dan 
di semir) 

14 September 2005 Liligundi, Singaraja 

7 Fisihing tahap akhir mengecat 
dengan prada warna emas. 

16 September 2005 Liligundi, Singaraja 

8 Tahap pemasaran, ditawarkan ke 
konsumen (Mahasiswa) dan di 
pajang di Koperasi Kwera IKIP 
Negeri Singaraja. 

17 – 30 September 2005 Singaraja 

9 Tahap Evaluasi, belum bisa 
menghitung laba karena belum 
semua barang terjual. 

1 – 5 Oktober 2005 Singaraja  

10 Pembuatan laporan akhir 6 Oktober s/d 5 
Nopember 2005 

Singaraja  

  
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dengan adanya PKM-K ini kami dapat memberikan pelatihan dan skill life 
kepada anak-anak SD No. 3 Pujungan kalau mereka tidak melanjutkan sekolah ke 
jenjang yang lebih tinggi nanti. Disamping itu kami juga dapat belajar 
berwiraswasta. Produk yang dihasilkan dari program ini tidak bisa banyak sebab 
dalam program ini ada 2 kegiatan utama yaitu pelatihan dan membuat produk. 
Jadi dananya pun terbagi. Produk dan hasil pelatihan dari program PKM-K ini 
adalah sebagai berikut : 
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Produk : 
1. Kotak Perhaisan  : 1 buah 
2. Bingkai Foto Kecil : 5 buah 
3. Bingkai Foto yang Sedang : 1 buah 
4. Asbak : 1 buah 
 

Pelatihan 

Peserta pelatihan memiliki kemampuan mendesain atau menggambar 
ornamen Bali dan hasil karyanya dibukukan dan mereka memiliki kemampuan 
“menatah” melubangi kertas yang digambar ukiran terlebih dahulu yang nantinya 
bisa dipergunakan ketika membuat “wadah” (peti mati pada waktu ngaben). 
Disamping itu peserta pelatihan juga diberikan sertifikat sebagai bukti bahwa 
mereka  telah mengikuti pelatihan mengukir PKM-K 2005. 

Pelaksanaan PKM-K ini dapat berjalan lancar dan baik meskipun masih 
banyak kekurangan karena berbagai faktor. Berikut pelaksanaan tahap demi tahap: 

1. Persiapan  
Proses persiapan meliputi kegiatan perencanaan, dan pembelian alat dan 

bahan. Pahat tidak ada di kota Singaraja, jadi kami harus memesan keluar kota 
yaitu di Badung, yang selesai selama 1 minggu, kemudian pembelian bahan-bahan 
seperti kertas HVS, yang kami buat buku gambar dengan kovernya kami desain 
sendiri, dan diisi nama setiap peserta pelatihan agar mereka lebih tertarik. Disini 
agak menyimpang dengan proposal, di proposal tidak tercantum untuk pembelian 
kertas, alat tulis dan lain-lainnya. Jadi dana PKM-K setengahnya habis di 
pelatihan, jadi untuk pembuatan produk kami kurangi. 

2. Pelatihan dan Pembinaan 
Setelah bahan-bahan siap, kami lanjutkan ke tahap berikutnya yaitu 

pelatihan dan pembinaan. Disini kami sepakat dengan Kepala Sekolah SD Negeri 
3 Pujungan untuk mengadakan pelatihan tepat pada liburan kenaikan semester 2 
minggu ditambah 2 minggu lagi setelah mereka sekolah dengan kebijakan kepala 
sekolah, mereka yang ikut pelatihan diizinkan tidak mengikuti pelajaran yang lain, 
artinya 1 bulan penuh mereka mendapatkan pelatihan.  

Untuk pelatihan, rencananya kami menargetkan maksimal 12 orang, tetapi 
ternyata antosias anak-anak sangat tinggi, banyak anak-anak yang ingin ikut, jadi 
pesertanya menjadi 24 orang,dana yang kami anggarkan  sebelumnya otomatis 
bertambah, sehingga sebagian  dana untuk membuat produk kami alihkan ke 
pelatihan anak SD. 

Dalam pelatihan ini kami ajarkan mereka menggambar dasar-dasar 
ornamen, dan tehnik “natah” yaitu melubangi gambar ornamen, yang biasanya 
dipakai dalam membuat “wadah” peti mayat waktu upacara ngaben. 

Setelah 1 bulan pelatihan, kami juga mengadakan pameran, memamerkan 
karya peserta pelatihan, karya mereka kami nilai dan rengking. Yang terbaik kami 
berikan penghargaan dan kenang-kenangan, disamping itu peserta pelatihan yang 
lain semua diberikan sertifikat, sebagai bukti mereka telah mengikuti pelatihan 
PKM-K.  

Untuk para pengerajin kami berikan sedikit pembinaan mengenai desain dan 
bentuk produk. 
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3. Produksi  
Dalam tahap ini, mulai memproduksi produk seperti bingkai foto, asbak dan 

kotak perhiasan. Ada penyimpangan disain pada produk, kami tidak bisa membuat 
sama antara desain di proposal dengan produk yang dibuat, sebab kami kesulitan 
mencari kayu dengan ukuran yang besar, itupun ada tetapi harganya sangat mahal, 
kayu di Bali sangat vital sekali untuk barang kerajinan, banyak yang memesan 
jadi harganya mahal. Produk yang kami hasilkan pun tidak banyak, karena dana 
sisa pelatihan, tidak mencukupi untuk membuat produk banyak. Untuk 
finishingnya kami yang melakukannya, sebab tehnik finishing kami belum 
memiliki tehnik yang tepat  untuk itu belum berani memberikan bimbingan untuk 
itu,setelah kami mencoba-coba kami mendapatkan tehnik finishing menggunakan 
tinta cina dan cat prada 

4. Pemasaran  
Setelah produk jadi, kami langsung memasarkannya dengan menawarkan 

langsung ke konsumen-konsumen (mahasiswa) dan memajang di koprasi Kwera 
IKIP Negeri Singaraja. Kami kesulitan memberi harga produk ini, sebab produk 
ini baru jadi kami . menghargainya dengan harga perkenalan saja dengan harapan, 
masyarakat mengetahui produk kami, dan akan ada pesanan,  di Bali cukup sulit 
bersaing, sebab banyak sekali barang kerajinan yang beredar, tapi karena ini baru 
kemungkinan bisa diterima sebab dibuat dari limbsh dan memiliki nilai estetis 
yang menarik, tapi memerlukan proses 

5.  Evaluasi 
Pada tahap ini, kami tidak begitu memerlukan evaluasi, atau penyortiran 

yang besar, sebab produk yang kami buat tidak begitu banyak,penyortiran yang 
dilakukan hanya memperbaiki ukiran ukiran dan penempelan telur dengan baik, 
jadi bentuknya kami usahakan lebih bagus,dan kami belum bisa memastikan 
untung atau rugi sebab pemasaran belum bisa semuanya, dan dengan kondisi 
harga perkenalan itu kami belum bisa menentukan berhasil atau untung apa tidak, 
karena kami mengharapkan pesanan yang datang, tidak seolah-olah menjual itu 
saja, tetapi tujuan utama dari program ini adalah bagaimana memperkenalkan 
produk ini kepada masyarakat bahwa sesuatu di hadapan kita yang sebelumnya 
dianggap limbah ternyata  dapat digunakan sebagai barang seni,memberikan skill 
pada anak-anak dan menanamkan jiwa bangga terhadap kebudayaan nenek 
moyang dan mampu melestarikannya 

6.  Menyusun Laporan Akhir 
Sebagai bahan pertanggung jawaban kami meyusun laporan, dalam laporan 

akhir ini kami melaporkan semua kegiatan yang telah dilakukan 
 

KESIMPULAN 
Berdasarkan kegiatan PKM-K yang telah dilaksanakan kami mengambil 

beberapa kesimpulan: 
1. Melalui PKM-K ini kami dapat menumbuh kembangkan rasa 

kewirausahaan di kalangan mahasiswa. 
2. Kulit telur ternyata bagus di pakai sebagai bahan hiasan di permukaan 

kayu yang dipadukan dengan ornamen Bali. 
3. Anak-anak SD senang mendapatkan pelajaran Seni terutama 

menggambar ornamen Bali karena kehidupan sehari-hari mereka identik 
dengan Bali. 
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4. menggunakan bahan yang sering dijumpai masyarakat apalagi mereka tau 
itu berupa sampah, sebagai barang kerajinan mendapatkan respon yang 
baik dari masyarakat. 

5. pemasaran dengan system door to door dan memajang karya sangat 
efisien untuk memperkenalkan produk baru. 
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PEMBUATAN SAOS JAMUR TIRAM PUTIH 
 

Fifit Yuniardi, Fredy A Noer, Tri Widyawati, Erma Susanti, Erna S Ningsih 
Politeknik Negeri Lampung, Bandar Lampung 

 
ABSTRAK 
Jamur tiram yang pemasarannya mulai marak dimasyarakat merupakan komoditi 
yang mulai digemari.  Kendala yang ada adalah daya simpan jamur yang rendah, 
sedangkan permasalahan cabe sendiri adalah fluktuasi harga yang lumayan 
tinggi sehingga terkadang petani mengalami kerugian akibat harga jual dan 
pengeluaran yang tidak sebading.  Oleh karena itu untuk mengantifikasi hal 
tersebut maka dilakukanlah suatu terobosan yaitu pembuatan saos jamur tiram, 
dengan begitu diharapkan dapat membuka mata para petani bahwasanya semua 
komoditi tidak hanya dapat dijual dalam bentuk segar saja namun dapat 
dijadikan suatu olahan yang dapat menaikan omset pendapatan. Dalam praktek 
yang telah dilakukan bahan cabe digunakan untuk mendapatkan sedikit rasa 
pedas sehingga terasa lebih enak dikonsumsi, tidak seperti saos yang 
menggunakan fermentasi pepaya.  Kendala yang dirasakan adalah pembuatan 
komposisi yang tepat untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, sehingga kami 
melakukan beberapa kali percobaan. Dari beberapa percobaan tersebut 
diperoleh komposisi yaitu 5 kg jamur dan 2,5 kg cabe dan dapat menghasilkan 35 
botol,  untuk memperpanjang masa simpan kami menambahkan natrium benzoat 
sebagai pengganti formalin mengingat bahaya yang terkandung. 
 
Kata kunci: 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Dalam dunia pemasaran para petani cabe merah (Capsium) sangat terpaku 
dengan harga karena mereka hanya memasarkan hasil panen dalam keadaan segar 
tanpa adanya suatu pemikiran untuk mengolah kembali hasil tersebut menjadi 
produk baru yang dapat meningkatkan pendapatan produksi. 

Sehingga bila fluktuasi atau harga cabe turun secara tajam otomatis petani 
akan mengalami kerugian yang sangat besar.  Oleh karena itu untuk 
mengantisipasi adanya persoalan tersebut maka pemecahannya adalah menjadikan 
kembali suatu produk yang telah dihasilkan menjadi produk yang baru.  
Disamping itu juga cabe sangat rentan terhadap pembusukan sehingga bila cabe 
telah masak dan lama disimpan maka akan rusak sehingga menurunkan nilai 
kualitas produk itu sendiri. 

Jamur tiram putih (Pleoratus  ostreatus) merupakan komoditi hortikultura 
yang dewasa ini marak dipasarkan, hal itu karena jamur tiram putih merupakan 
sayuran non pestisida yang kaya akan vitamin dan mineral.  Di Lampung sendiri 
permintaan akan jamur tiram putih sangat tinggi.  Permasalahan yang dihadapi 
petani jamur sama dengan permasalahan petani cabe yaitu daya simpanyang tidak 
dapat bertahan lama.  Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut perlu adanya 
pengolahan lebih lanjut yang berupa pencampuran atau kombinasi antara cabe dan 
jamur putih sehingga menghasilkan produk baru. 
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Pencampuran atau kombinasi antara cabe dan jamur tiram putih ini 
diharapkan dapat membuka mata masyarakat petani khususnya bahwasanya 
semua produk hortikultura itu tidak hanya dapat dikonsumsi dalam bentuk segar 
namun dapat diolah menjadi produk yang serba guna dan memiliki kandungan 
gizi yang sukup tinggi. 
 Jamur tiram putih mengandung vitamin C, dan B yang cukup tinggi 
disamping mengandung mineral Fe, Ca, Na, dll.  Walau belum pernah terbukti 
secara langsung namun di dalam buku dijelaskan bahwa jamur tiram putih dapat 
menanggulangi kekurangan gizi, mengobati anemia, mencegah diabetes, dan 
menurunkan kadar kolesterol. 
 Dari permasalahan itulah kami mencoba membuat suatu produk yang 
bernilai tinggi dan dapat dikonsumsi masyarakat dengan kandungan vitamin dan 
mineral yang diperlukan oleh tubuh manusia.  Melalui proses pengolahan yang 
profesional diharapkan cabe dan jamur tiram putih mampu mempunyai nilai 
ekonomi tinggi dan dapat diterima masyarakat umum sebagai makanan kesehatan.  
 

Rumusan Masalah 

Kebutuhan akan saos di Lampung sangatlah tinggi, itu bisa dilihat dari 
penggunaan saos mulai dari pedagang kaki lima hingga restoran-restoran masih 
memerlukan saos sebagai bahan baku yang utama.  Sedangkan pembuatan saos 
jamur tiram putih masih langka atau bisa dibilang belum ada yang mencoba.   
Maka peluang masih terbuka lebar untuk pemasaran saos jamur tiram putih ini di 
samping belum banyaknya pesaing dan adanya permintaan yang cukup tinggi dari 
masyarakat. 

Di dalam proses pembuatan saos jamur tiram putih terdapat beberapa hal 
yang menjadi kendala berkaitan dengan pembuatan saos jamur tiram putih agar 
menghasilkan produk yang baik.  Kendala yang dihadapi dalam pembuatan saos 
jamur tiram putih ini adalah bau yang menyengat dari cabe, sehingga perlu adanya 
penambahan bawang putih supaya bau tersebut sedikit berkurang di samping 
dapat menambah khas cita rasa produk tersebut. 
 Dengan adanya produk baru berupa saos jamur tiram putih ini sendiri akan 
menghapus pandangan atau rasa takut masyarakat untuk mengkonsumsi jamur 
tiram putih karena terkadang masyarakt menganggap jamur tiram putih termasuk 
jamur beracun, maka dengan adanya produk ini mereka akan lebih tahu 
bahwasanya jamur tiram putih dapat dikonsumsi dengan aman. 

Sedangkan dalam pembuatannya akan diproduksi oleh mahasiswa dengan 
bantuan dosen pendamping sehingga akan terjamin bahwa pembuatan saos jamur 
tiram ini layak dikonsumsi dan dipasarkan. 
 

Tujuan Program 

Tujuan khusus yang ingin dicapai : 
1)  Meningkatkan atau mengasah kreatifitas dan ketrampilan Mahasiswa dalam       
      rangka menghasilkan produk baru yang bermanfaat bagi masyarakat. 
2)  Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dikalangan Mahasiswa untuk mengelola            
      suatu  usaha dengan memadukan berbagai ilmu pengelolaannya. 
3)  Membuka peluang untuk tumbuh dan berkembangnya wirausahawan baru  
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     dikalangan kampus. 
4)  Memberi kontribusi terhadap kemajuan produksi tanaman pangan khususnya  
     Program Studi Hortikultura. 
 

Luaran Yang Diharapkan 

1)  Terciptanya suatu produk olahan baru yang disukai masyarakat tanpa   
      menimbulkan dampak negatif. 
2)  Terciptanya produk baru yang akan meningkatkan ilmu dan bekal pengalaman   
      bagi Mahasiswa dalam berwirausaha. 
3)  Terciptanya produk olahan baru yang kaya akan vitamin dan mineral. 
 

 Kegunaan Program 

Kegunaan pembuatan produk ini adalah sebagai upaya untuk mencegah 
adanya kerugian besar dari turunnya harga komoditi produk Hortikultura 
dikalangan petani, sekaligus sebagai jembatan membuka peluang wirausahawan 
baru di daerah Lampung. 

Secara khusus produk kami ini akan dirasakan oleh : 
1)  Masyarakat : 
      -    Terciptanya suatu produk yang kaya vitamin dan mineral yang disukai 
            masyarakat. 

- Membuka mata masyarakat bahwasanya tidak semua produk Hortikultura 
harus dijual dan dikonsumsi dalam bentuk segar. 

2)  Pemerintah 
       -    Dapat membuka peluang usaha baru sehingga dapat sebagai penyelesaian      
            akan masalah meningkatnya pengangguran di Indonesia. 
3)  Politeknik Negeri Lampung 
       -    Untuk kemajuan Politeknik Negeri Lampung agar lebih dikenal   
            masyarakat luas. 
 

METODE PENDEKATAN 

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan 

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di Laboratorium Hortikultura Politeknik 
Negeri Lampung.  Pengolahan dilakukan pada saat libur kuliah yaitu pada hari 
sabtu dan minggu. 
 

Bahan dan Alat  

Bahan dan alat yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi : 
         a.   Peralatan yang digunakan pada proses produksi yaitu botol saos steril,   
               tutup  botol, baskom, pisau, bender atau grinder, panci stailess, irik gelas   

         ukur, pengaduk, corong, kompor gas, tabung gas, alat penutup botol ,   
         plastik segel. 
   b.   Bahan yang digunakan pada pembuatan saos jamur tiram putih yaitu 

cabai    
         merah, bawang putih, gula pasir, garam, vetsin, kecap inggris,    
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      cuka, natrium benzoat, tepung maizena dan air.  Bahan baku dibeli dari 
pasar         tradisional, dan langsung dari petani dengan memperhatikan 
bahan baku yang memenuhi syarat produksi.   

 

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 

Dalam pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) memerlukan 
tahapan kegiatan produksi saos jamur tiram putih.  Tahap-tahap pelaksanaannya 
adalah sebagai berikut :   
1.    Melakukan koordinasi tim agar tercipta kerjasama yang baik antar anggota 

tim sehingga dalam pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakankan dengan 
baik 

2.    Untuk mencegah produk yang tidak laku terjual di pasar dan memperkecil 
pengeluaran biaya jika terjadi kerugian, perlu adanya perencanaan produksi 
agar dapat mengetahui jumlah bahan baku yang akan diolah menjadi saos 
jamur tiram putih. 

3.     Perencanaan pemasaran dilakukan untuk mendistribusikan saos jamur tiram 
putih kepada konsumen baik secara langsung maupun melalui perantara.  
Penjualan melalui perantara kami titipkan di tempat gedung pasca panen 
Politeknik Negeri Lampung.  

5.   Melakukan proses pembuatan saos dengan  tahapan pembuatan saos cabe        
      jamur tiram putih sebagai berikut : 
      a.   Menyortasi cabe dan jamur, seperti memilih cabe yang berwarna merah   
      semua,membuang yang busuk, dan memilih jamur yang segar.  Membuang   
      tangkai kedua bahan baku tersebut. 

b.  Mencuci cabe, jamur tiram putih dan bawang putih yang telah di kupas 
dengan air mengalir. 

c.  Menghaluskan semua bahan baku dengan menggunakan blender, kegiatan  
ini dilakukan hingga semua bahan baku hancur tanpa biji-biji cabe yang 
masih utuh.  Saat penghalusan ditambahkan air untuk mempermudah 
hancurnya bahan baku. 

d.  Mencampurkan bahan baku yang telah dihaluskan, kemudian dilakukan 
perebusan bersama gula pasir, garam, vetsin, dan tepung maizena hingga 
mendidih dan mengental. 

e. Selanjutnya mencampurkan bahan ke2 yaitu kecap inggris, cuka dan 
natrium benzoat, aduk hingga rata. 

f.  Setelah mendidih dan mengental, mengangkat saos dan menuangkan saos 
ke dalam botol yang steril dalam keadaan panas.  

g.  Menutup botol dengan menggunakan penutup botol. 
h.  Merebus botol yang telah berisi saos tersebut selama 30 menit agar jamur 

yang masih melekat tidak akan tumbuh dan mati.  Angkat dan dinginkan. 
i.   Memberi label saos yang telah siap dikonsumsi agar lebih menarik     
     konsumen. 
6. Setelah tahapan pelaksanaan produksi saos jamur tiram putih selesai, perlu 

dilakukan pemasaran.  Dalam pemasaran ini, untuk pertama kalinya 
dilakukan dengan kemasan botol 250 ml.  Kemudian botol tersebut diberi 
label dengan bentuk menarik dan disertai tentang informasi saos jamur 
tiram putih tanpa adanya pewarna dan mengandung vitamin dan mineral 
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yang cukup tinggi. Pada saat ini pemasaran masih dilakukan disekitar 
kampus Politeknik Negeri Lampung dengan menawarkan pada teman-
teman, dosen, dan karyawan. 

 

Metodelogi 

Metodelogi diperoleh secara langsung dilapangan, mempelajari dari 
praktek pengolahan produk yang dilakukan selama perkuliahan.  Dari praktek 
pengolahan produk tersebut kami mendapatkan ide untuk membuat suatu produk.  
Disamping wawancara yang kami lakukan dengan dosen. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kendala Dalam Memproduksi Saos Jamur Tiram Putih 
Kendala-kendala yang ada pada saat pembuatan saos jamur tiram putih adalah 
sebagai berikut : 

a. Pengadaan bahan berupa jamur tiram putih yang sulit tercukupi karena 
saat ini permintaan jamur meningkat di masyarakat. 

b. Pembuatan produk yang dilakukan berulang kali untuk mendapatkan rasa 
enak pada saos jamur tiram putih. 

c. Belum terteranya label izin dari Depdiknas sehingga konsumen ragu untuk 
membeli produk yang kami hasilkan ini.  Disamping harga penjualan yang 
lebih mahal dibandingkan dengan saos biasa, dan kurang pahamnya 
masyarakat tentang manfaat saos jamur tiram putih. 

. 
Solusi Atas Kendala Yang Dihadapi 

a.  Menyiasati pengadaan bahan baku dengan memesan jamur tiram putih 
seminggu sebelum pemanenan. 

b.  Untuk mendapatkan rasa yang disukai konsumen kami melakukan 
beberapa kali percobaan yang pertama kami mencoba membuat produk 
dengan menggunakan perbandingan 1 : 1 yaitu jumlah cabe dan jamur 
tiram putih sama ,  tetapi rasa saos yang di dapat lebih dominan rasa cabe 
dibandingkan rasa jamurnya  Percobaan yang ke dua dengan perbandingan 
2 : 1 yaitu dominan cabe hasilnya pedas dan ditenggorokan ada rasa sepat.  
Terakhir membuat perbandingan 1 : 2 yaitu banyaknya jumlah cabe 
setengah dari banyaknya jumlah jamur tiram putih sehingga di dapat rasa 
yang enak dan memiliki aroma yang khas. 

c. Untuk menarik konsumen untuk membeli produk kami membuat kemasan 
dengan mencantumkan kandungan gizi yang terdapat dalam jamur dan 
cabe. 

 
Hasil Kegiatan 
 Dari proses produksi yang dilakukan sampai saat ini telah dibuat saos 
jamur tiram putih yang sudah siap dikonsumsi, dengan menggunakan kemasan 
botol 250 ml yang dijual dengan harga Rp. 7.500,-. 
 Dari pembuatan saos jamur tiram putih yang telah dihasilkan dengan 
perkiraan hasil penjualan diperoleh keuntungan Rp. 108.700,- dengan perhitungan 
2,5 kg cabe dan 5 kg jamur tiram putih, sehingga menghasilkan 35 botol dengan 
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harga penjualan Rp.  7.500,-.  Keuntungan tersebut masih bruto karena belum 
dihitung biaya pembelian investasi barang, penyewaan laboratorium dan honor 
tenaga kerja. 
 
Pemasaran 
 Pada saat ini pemasaran masih dilakukan di sekitar Politeknik Negeri 
Lampung dengan menawarkan saos jamur tiram putih pada teman-teman, dosen, 
dan karyawan.   
 
Peluang Pasar 
 Adanya peluang pasar untuk penjualan saos jamur tiram putih dikarenakan 
belum adanya produk yang sama dengan saos jamur tiram putih.   
 

KESIMPULAN 

Dari hasil yang telah dilakukan didapatkan suatu kesimpulan yaitu : 
1. Dengan adanya saos jamur tiram ini membuktikan bahwasanya dalam diri 

setiap mahasiswa terdapat jiwa kreatifitas untuk menghasilkan produk 
baru yang sebelumnya belum terfikirkan oleh masyarakat.   

2. Dengan adanya proyek kreatifitas mahasiswa dapat menumbuhkan jiwa 
wira usaha pada diri Mahasiswa untuk mempraktekan apa yang telah 
dipelajari dalam lingkungan kampus selama ini. 

3. Bercermin dari itu maka akan tumbuh pikiran untuk dapat 
mengembangkan produk yang telah dibuat, sehingga akan tercipta suatu 
wirausahawan yang baru. 

4. hal ini dapat dipakai sebagai acuan bahwasanya mahasiswa produksi 
tanaman pangan khususnya program studi Hortikultura dapat 
menghasilkan produk yang kreatif sehingga akan melirik masyarakat 
untuk terjun dalam bidang Hortikultura dan menepis bahwasanya 
Hortikultura identik dengan lapangan. 
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PEMBUATAN MINUMAN YOGURT DARI SARI TEMPE 
 

Watumesa Agustina, A Romulo, V Sugiharto, Ivana Francisca, dan C Febrero 
Fakultas Teknobiologi, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta 

  
ABSTRAK 
Tempe adalah makanan tradisional Indonesia yang dibuat dari kedelai yang 
difermentasi oleh kapang Rhizopus oligosporus. Makanan ini telah dikenal dan 
dikonsumsi selama berabad-abad karena rasanya yang enak, harganya yang 
murah, dan gizinya yang tinggi. Keunikan tempe terletak pada kandungan 
isoflavon faktor-2 yang tidak ditemukan pada bahan pangan lain. Walaupun 
demikian, tingkat konsumsi tempe mengalami penurunan akibat adanya asosiasi 
tempe dengan makanan kelas rendah. Oleh karena itu, perlu dicari alternatif 
pengolahan tempe yang dapat menambah nilai jualnya serta menarik masyarakat 
untuk mengonsumsi tempe, salah satunya dengan pengolahan sari tempe menjadi 
yogurt. Yogurt berbahan dasar tempe menggabungkan manfaat tempe dengan 
yogurt yang mengandung probiotik yang baik untuk pencernaan. Produk ini 
dibuat dengan menfermentasi tempe untuk yang kedua kalinya dengan bantuan 
empat spesies bakteri, yaitu Lactobacillus bulgaricus, L. acidophilus, 
Streptococcus thermophilus, dan Bidifobacterium longum. Yogurt tempe yang 
diperoleh dicampur dengan aroma strawberry sehingga berwarna merah muda, 
terasa asam manis, dan teksturnya kental agak kasar. Berdasarkan hasil uji 
organoleptik, secara keseluruhan yogurt tempe dapat diterima dengan baik oleh 
konsumen, kecuali teksturnya yang dianggap mengganggu. Walaupun menurut 
rencana kegiatan program ini belum mencapai tahap penjualan, produk ini sudah 
berhasil dijual. Dengan demikian, yogurt berbahan dasar sari tempe merupakan 
produk yang mempunyai nilai jual, baik dari segi manfaat, rasa dan penampilan, 
maupun keunikannya. 
 
Kata kunci: tempe, yogurt, isoflavon faktor-2, probiotik,  pangan fermentasi  
 
PENDAHULUAN 
     Tempe adalah makanan tradisional Indonesia yang dibuat dari kedelai yang 
difermentasi oleh kapang Rhizopus oligosporus. Makanan ini telah dikenal dan 
dikonsumsi selama berabad-abad karena rasanya yang enak, harganya yang 
murah, dan gizinya yang tinggi. Selain mengandung protein, mineral, dan serat 
yang tinggi, tempe juga mengandung vitamin B12 (Keuth & Bisping 1994). 
Kapang tempe dapat menghasilkan setidaknya delapan jenis antibiotik yang 
berperan sebagai antimikrob sehingga pangan fermentasi ini dapat diaplikasikan 
dalam penanggulangan diare (Kiers et al. 2003). 
     Dalam tempe juga ditemukan genistein, daidzein, glisitein, dan faktor-2 yang 
merupakan senyawa antioksidan (Hu et al. 2004). Oleh karena itu, mengonsumsi 
tempe dapat menurunkan risiko kanker prostat (Mentor-Marcel et al. 2005), 
payudara, dan saluran urin (Wood et al. 2004); mencegah inflamasi (Benjamin et 
al. 1997); serta menjaga kehalusan kulit dan memperlambat penuaan (Kim et al. 
2004). Dalam hal ini, faktor-2 merupakan salah satu keunikan tempe karena 
sampai sekarang senyawa ini tidak ditemukan pada bahan pangan lain 
(Kusumaningrum 2004).  
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     Pada tahun 1999 konsumsi tempe di Indonesia mencapai 6.45 kg 
tempe/orang/tahun (Wikipedia Indonesia 2005). Akan tetapi, pada tahun 2005 
angka ini mengalami penurunan. Hal ini dapat disimpulkan dari hasil survei yang 
dilakukan terhadap 298 orang responden yang tinggal di Jabotabek, umur 14 - 58 
tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagian besar responden hanya 
mengonsumsi tempe sebulan sekali (40.60%) atau bahkan kurang dari sebulan 
sekali (35.91%) walaupun 75.84% di antaranya menyukai rasa.  
     Rendahnya minat masyarakat dalam mengonsumsi makanan sehat seperti 
tempe dapat diakibatkan oleh berbagai hal. Penyebab pertama ialah adanya 
kecenderungan untuk mengonsumsi fast food yang kandungan gizi serta manfaat 
kesehatannya tidak terjamin. Kedua, masyarakat Indonesia cenderung 
menganggap tempe sebagai makanan yang tidak memiliki nilai prestis dan identik 
dengan kalangan ekonomi rendah. Akibatnya, banyak masyarakat di luar kalangan 
tersebut yang lebih memilih makanan lain daripada tempe. 
     Menanggapi hal tersebut, perlu dibuat suatu upaya demi meningkatkan 
ketertarikan konsumen untuk mengonsumsi tempe. Modernisasi pun dapat 
menjadi salah satu pilihan dalam memecahkan masalah ini. 
     Salah satu pangan “modern” yang terkenal dan disukai oleh konsumen ialah 
yogurt. Ada dua jenis yogurt yang beredar di pasaran, yaitu yogurt yang 
mengandung bakteri hidup dan yogurt yang tidak mengandung bakteri hidup 
karena dipasteurisasi sebelum dipasarkan. Jenis yogurt yang pertama tidak hanya 
dapat membantu proses pencernaan, tapi juga meningkatkan sistem imunitas 
tubuh (Reuter 2001).  
     Walaupun bermanfaat bagi kesehatan tubuh, pemasyarakatan yogurt memiliki 
kendala, yaitu dari segi harga. Sebagian besar responden dalam survei menyukai 
rasa yogurt (70.81%) namun menganggap harganya mahal (31.88%) atau agak 
mahal (41.61%). Karena itulah sampai sekarang yogurt hanya banyak dikonsumsi 
oleh kalangan ekonomi menengah ke atas.  
     Melihat fakta-fakta tersebut, pengolahan tempe menjadi yogurt tempe memiliki 
potensi yang baik untuk diterapkan dalam kegiatan wirausaha. Yogurt tempe 
memiliki efek kesehatan yang merupakan kombinasi antara tempe dan yogurt. 
Selain itu, dari segi harga, substitusi susu dengan tempe yang harganya lebih 
murah tentu akan menurunkan biaya produksi sehingga yogurt tempe dapat dijual 
dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan yogurt biasa. Faktor rasa, 
penampilan, aroma, dan tekstur akan diselidiki lebih lanjut dalam program ini.  

      Yogurt tempe kacang kedelai termasuk menu baru yang belum pernah 
diperkenalkan atau diperjualbelikan kepada masyarakat. Hasil kuesioner yang 
diperoleh pun hanya memperlihatkan persentase ketertarikan responden untuk 
mencoba yogurt tempe. Oleh karena itu, perlu dilakukan uji organoleptik untuk 
membuktikan apakah konsumen dapat menerima produk ini, baik dari segi 
penampilan, rasa, aroma, maupun harga. Uji ini dilakukan dengan memberikan 
contoh produk yogurt tempe dengan berbagai rasa secara cuma-cuma di Unika 
Atma Jaya Jakarta, diikuti dengan survei lanjutan.  

      Dalam hal ini ingin diteliti apakah masyarakat cenderung menyukai yogurt 
tempe yang original atau yang diberi aroma tambahan. Bila mungkin, cita rasa 
tempe asli dalam yogurt tempe akan dipertahankan. Penjualan yogurt tempe yang 
beraroma tertentu hanya akan dilakukan apabila hasil uji organoleptik 
menunjukkan bahwa persentase konsumen yang menyukai rasa asli lebih banyak 
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atau tidak kalah banyak dibandingkan dengan persentase konsumen yang 
menyukai aroma tertentu.   

      Skala penjualan yang diterapkan dalam program ini terbatas pada skala kecil 
atau industri rumah tangga, sebanyak kurang lebih 100 – 200 kemasan per kali 
produksi.  
     Program ini bertujuan untuk mengetahui apakah yogurt tempe dapat menjadi 
produk olahan tempe baru yang diterima oleh konsumen. Untuk itu, diusahakan 
agar yogurt tempe yang dihasilkan rasanya enak, penampilannya menarik, serta 
harganya terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal lain yang ditargetkan 
ialah meningkatkan ketertarikan masyarakat Indonesia dalam mengonsumsi 
tempe.      

      Pada akhir program akan diperoleh yogurt tempe dapat dijual dengan harga 
murah serta memiliki rasa, aroma, dan penampilan yang disukai oleh konsumen. 
Yogurt tempe ini akan diperjualbelikan dalam skala rumah tangga. 
     Pengolahan tempe menjadi yogurt tempe yang dapat diterima oleh konsumen 
diharapkan dapat meningkatkan daya tarik tempe. Di sisi lain, adanya yogurt 
tempe yang diterima oleh masyarakat akan membuka peluang baru dalam dunia 
wirausaha. Hal ini diharapkan mampu mendorong kinerja usaha kecil atau industri 
rumah tangga, sekaligus menciptakan suatu menu pangan baru, selaku bagian dari 
keanekaragaman pangan Indonesia, yang tidak hanya bergizi dan menyehatkan 
tapi juga enak dan harganya terjangkau oleh semua kalangan. 
 
METODE PENDEKATAN 
     Program akan berlangsung selama sembilan bulan, tepatnya dari bulan Maret 
hingga November 2006. Lokasi pelaksanaan program keseluruhan terletak di 
Kampus Semanggi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jalan Jenderal 
Sudirman nomor 51, Jakarta 12930, yaitu di laboratorium Fakultas Teknobiologi 
yang terletak di Gedung Yustinus lantai satu dan dua.  
     Program ini dilaksanakan dalam lima tahap, yaitu pengembangan produk tahap 
awal, uji organoleptik, pengembangan produk tahap lanjutan, produksi dan 
penjualan tahap awal, serta produksi dan penjualan tahap akhir. Sebagai tahap 
awal, produk yogurt tempe dikembangkan sedemikian rupa terlebih dahulu, 
dipadukan dengan uji organoleptik hingga diperoleh produk yang sesuai dengan 
selera konsumen dan dapat dijual. Kriteria yang diperhatikan dalam hal ini 
meliputi rasa, aroma, warna, dan tekstur yogurt tempe. Setelah diperoleh produk 
yang memenuhi kriteria di atas, yogurt tempe akan dijual di lingkungan 
universitas (dengan mahasiswa sebagai target penjualan utama). Pada awalnya, 
produksi dan penjualan dilakukan dalam jumlah kecil terdahulu untuk melihat 
respon konsumen terhadap produk ini. Apabila produk dapat laku dijual, 
selanjutnya penjualan akan ditingkatkan kurang lebih hingga dua kali lipat.  
     Modifikasi resep dalam pengembangan produk tahap awal berfokus pada 
perbandingan berat tempe dengan volume air yang diperlukan untuk membuat 
susu tempe, konsentrasi gula, kadar keasaman berdasarkan waktu inkubasi, dan 
konsentrasi essens yang tepat untuk menghasilkan warna dan aroma yang baik. 
Proses inti pembuatan yogurt dilakukan dengan acuan Koswara (1998) dan 
Kusumaningrum (2002; 2004). 
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Gambar 1  Tahap pembuatan yogurt dari sari tempe yang telah dimodifikasi. 
 
    Setelah dimodifikasi, diperoleh resep pembuatan yogurt tempe yang terbaik. 
Proses ini terdiri atas beberapa tahap (Gambar 1). Pertama, tempe dipotong-
potong berbentuk kubus kemudian diblender dengan air panas sebanyak 300 ml 
air per 100 gram tempe. Selanjutnya, hasil blender disaring dengan saringan. Susu 
tempe yang diperoleh dimasak dengan 10% gula dan 2 g/L agar-agar gelatin 
hingga mendidih. Setelah itu, susu tempe manis disaring kembali untuk 
menyisihkan buih yang terbentuk selama pemasakan dan dibiarkan hingga 
mendingin dalam gelas piala berkapasitas satu liter. Setelah mencapai kurang 
lebih 37oC susu tempe manis diberi 2% biakan yogurt yang terdiri atas bakteri 
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Lactobacillus bulgaricus, L. acidophilus, Streptococcus thermophilus, dan 
Bifidobacterium longum. Starter yogurt ini diperoleh dari PT Mbrio Biotekindo, 
Jalan Pajajaran nomor 24, Baranangsiang, Bogor. Setelah itu, gelas piala ditutup 
dengan alumunium foil dan diinkubasi pada suhu 45oC dalam inkubator selama 20 
jam. Yogurt tempe yang diperoleh dicampur dengan 2% sirup stroberi. 
     Uji organoleptik dilakukan dengan menyebarkan 100 lembar kuesioner dan 
sampel yogurt rasa stroberi pada acara Pesta Cendawan di Fakultas Teknobiologi 
UNIKA Atma Jaya. Responden target mayoritas berasal dari kalangan mahasiswa, 
berumur 18 – 25 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, mengingat bahwa 
selanjutnya produk ini akan dijual di kalangan universitas yang mayoritas terdiri 
atas subjek serupa. Fokus dalam kuesioner tersebut meliputi rasa manis dan asam 
yogurt, aroma tempe yang masih tertinggal, tekstur, serta minat responden untuk 
membeli produk ini. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
    Yogurt tempe yang dihasilkan berwarna asli krem, masih memberikan aroma 
tempe yang khas walaupun tidak sekuat susu tempe sebelum fermentasi, terasa 
asam manis, dan bertekstur agak kasar atau berpasir. Sebelum ditambahkan agar-
agar gelatin, pada permukaan yogurt terbentuk lapisan bening (whey). Volume 
lapisan ini berkurang dengan penambahan agar-agar gelatin sebanyak 2 g/L 
selama pemasakan susu tempe dengan gula. 
     Hasil uji organoleptik yang sah diperoleh dari kuesioner 80 responden. Sebesar 
13% responden merasa bahwa rasa yogurt kurang manis, 40% agak kurang manis, 
41% sudah merasa pas, 5% terlalu manis, dan 1% agak terlalu manis (Gambar 2). 
Sebanyak 16% responden merasa bahwa rasa yogurt kurang asam, 16% agak 
kurang asam, 48% sudah pas, 25% agak terlalu asam, dan 5% terlalu asam 
(Gambar 3). 
     Gambar 4 turut memperlihatkan bahwa mayoritas responden menyatakan 
bahwa warna yogurt sudah menarik hingga sangat menarik (73% dan 18%), 9% 
diantaranya menyatakan kurang menarik, dan tidak ada yang merasa bahwa warna 
yogurt tidak menarik. Hanya 1% responden yang merasa bahwa aroma tempe 
yang masih terasa sangat mengganggu dan 9% merasa terganggu, sedangkan 24% 
merasa agak terganggu dan 66% tidak terganggu sama sekali (Gambar 5). 
Mayoritas responden, yaitu sebesar 56% merasa terganggu dengan tekstur tempe 
yang kasar dan 44% tidak merasa terganggu (Gambar 6). Sebesar 64% responden 
menyatakan ketertarikan untuk membeli yogurt tempe dan 36% tidak mau 
membelinya (Gambar 7). 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2  Pendapat responden mengenai rasa manis yogurt tempe. 
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Gambar 3  Pendapat responden mengenai rasa asam yogurt tempe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4  Pendapat responden mengenai warna yogurt tempe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5  Pendapat responden mengenai aroma tempe pada yogurt tempe. 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6  Pendapat responden mengenai tekstur yogurt tempe yang kasar. 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7  Ketertarikan konsumen untuk membeli yogurt tempe. 
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     Produksi yogurt tempe plain dibatalkan karena asam yang dihasilkan selama 
fermentasi masih belum cukup kuat untuk menutupi aroma tempe. Akan tetapi, 
setelah ditambahkan dengan sirup stroberi aroma ini tidak terlalu tercium lagi. 
Hingga sekarang rasa yogurt tempe yang dapat diterima dengan baik oleh indera 
pengecapan hanya rasa stroberi dan selanjutnya akan terus dicari rasa-rasa lain 
yang sesuai. 
     Berdasarkan hasil uji organoleptik, rasa manis dan asam yogurt tempe sudah 
dapat diterima oleh konsumen. Aroma tempe yang masih agak terasa pun tidak 
mengganggu konsumen, bahkan berdasarkan hasil wawancara langsung 
kebanyakan tidak merasakan aroma tempe lagi. Tekstur yogurt perlu diperhalus 
lagi karena hampir separuh responden merasa terganggu dengan kekasarannya. 
Hal ini mungkin dapat diatasi dengan penggunaan saringan yang lebih kecil atau 
dengan kain kasa. Di luar hal tersebut, secara garis besar produk ini sudah dapat 
diterima oleh konsumen, yang terlihat pada ketertarikan konsumen yang cukup 
besar untuk membeli produk ini.  
 
 
KESIMPULAN 
     Yogurt tempe yang telah diproduksi ialah yogurt rasa stroberi, berwarna merah 
muda, terasa asam manis, dan bertekstur agak kasar. Tekstur yogurt ini masih 
perlu diperbaiki namun secara garis besar sudah dapat diterima oleh konsumen. 
Bahkan, produk ini sudah dapat dijual. Dengan demikian, yogurt berbahan dasar 
sari tempe merupakan produk yang mempunyai nilai jual, baik dari segi manfaat, 
rasa dan penampilan, maupun keunikannya. 
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PENINGKATAN PRODUKTIVITAS AYAM BURAS MELALUI 
PENERAPAN TEKNOLOGI  SAPTA  USAHA  DI  TENGAH   

WABAH  FLU  BURUNG 
 

Kiswandi, Wibowo Purwo Kusumo, Slamet Riyadi, Agus Trianto, Sriyono 
Jurusan Produksi Ternak Akademi Peternakan Aranganyar, Karanganyar 

 
ABSTRAK  
Program Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa bertujuan untuk:  
(1) Mewujudkan  keinginan usaha bagi mahasiswa, (2) Meningkatkan daya juang 
dan motivasi berwirausaha (3) Memperbaiki tata laksana Usaha pemeliharaan 
ayam buras. Manfaat dari kegiatan ini adalah : (1) Mendapatkan keuntungan 
dari usaha budidaya ayam buras, (2) Teladan bagi mahasiswa lain maupun 
masyarakat bahwa intensifikasi ayam buras merupakan peluang usaha yang 
prospektif dan bernilai ekonomi tinggi (3) Peningkatan keterampilan praktek dari 
implikasi kegiatan akademik, dan (4) Upaya menciptakan lapangan kerja menjadi 
wirausaha di bidang peternakan.  Metode penerapan sapta usaha adalah 
melaksanakan 7 komponen usaha yang meliputi : pemilihan bibit melalui 
penetasan, perkandangan, pakan yang memenuhi kualitas dan kuantitas, tata 
laksana pemeliharaan dengan sistem intensif, pengendalian penyakit dengan 
program vaksinasi, pengolahan hasil dan pemasaran.  Target usaha adalah 
memelihara 350 ekor, dengan omset penjualan Rp 3.484.000, 00 BEP harga = Rp 
8.989,00 BEP produksi 186 ekor. Modal usaha sebesar Rp 2.606.950. usaha ini 
mendapatkan laba Rp 877.050,00. Pelaksanaan usaha diawali dengan pelatihan 
Kewirausahaan dan pelatihan teknis penerapan teknologi sapta usaha. Kegiatan 
produksi diawali persiapan DOC, pemeliharaan selama 3 bulan, membuat 
jaringan pemasaran selanjutnya menjual ayam.  Kesimpulan yang dapat 
disampaikan adalah (1) Usaha beternak ayam buras terbukti merupakan usaha 
yang prospektif dengan keuntungan sebesar Rp 877.050,00 selama satu periode 
(3 bulan) dengan volume produksi 350 ekor, (2) Diperoleh ayam yang sehat 
dengan bobot relatif seragam yaitu 0,8 – 1,2 kg. 
 
Kata kunci :Sapta Usaha, Ayam Buras 
 
PENDAHULUAN 

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa jiwa, sikap dan minat bidang 
kewirausahaan masyarakat pada umumnya dan para pengusaha kecil pada 
khususnya cenderung masih sangat rendah. Sementara terbukti bahwa selama 
goncangan krisis ekonomi hanya para pengusaha kecil yang mampu eksis dan 
bertahan hingga sekarang. Sikap dan perilaku kewirausahaan mutlak diperlukan 
sebagai seorang pengusaha sukses, sehingga pada gilirannya dapat berperan besar 
dalam perekonomian nasional secara signifikan. Karakteristik kualitas SDM 
pelaku ekonomi kita masih jauh dari sikap dan perilaku tersebut. Untuk 
peningkatan karakteristik pada SDM tersebut, pemerintah mengembangkan 
program kewirausahaan di berbagai sektor. Untuk itu program pengembangan 
kewirausahaan memegang peranan yang sangat penting dan harus mendapatkan 
perhatian yang serius. 
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Dengan dikeluarkannya Inpres No. 4/1995 tanggal 30 Juni 1995 tentang 
Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan 
(GNMMK), merupakan bukti nyata tekad pemerintah untuk mengembangkan 
program-program kewirausahaan di Indonesia. 

Untuk menjadi wirausaha yang sesungguhnya, mahasiswa tidak cukup 
hanya belajar secara tekstual (teoritik) melainkan perlu belajar secara kontekstual 
(praktik langsung dalam dunia riil). Dalam pendidikan tradisional di Indonesia, 
kegiatan kewirausahaan telah dibuktikan sebagai kekuatan indigenous bangsa 
Indonesia yang dapat menumbuhkembangkan sumber daya manusia Indonesia. 

Pertumbuhan penduduk Indonesia adalah 1,8% per tahun. Dengan 
pertumbuhan penduduk sedemikian, dalam waktu 40 tahun lagi jumlah penduduk 
menjadi dua kali lipat (kurang lebih 400 juta) dan konsumsi per kapita dua kali 
lipat saat sekarang. Daging ayam merupakan bahan pangan sumber protein 
hewani yang murah dan mudah diperoleh sehingga diharapkan dapat memenuhi 
kecukupan gizi masyarakat dalam menuju swasembada daging tahun 2005. Oleh 
karena itu perlu ada upaya-upaya yang signifikan dalam meningkatkan populasi 
ternak. Khususnya ayam buras yang merupakan ayam asli Indonesia, agar daging 
impor tidak akan mendominasi kebutuhan daging masyarakat Indonesia. 

Selama kurun waktu lima tahun terakhir perkembangan konsumsi protein 
hewani terus meningkat, walaupun belum memenuhi sasaran yang ditetapkan 
yaitu baru mencapai 3,09 gram/kapita/hari. Ini baru mencapai 51,5% dari sasaran 
Widya Pangan dan Gizi Nasional sebesar 6 gram/kapita/hari. Dibandingkan 
negara Asia Tenggara yang lain misalnya Kamboja 5,46 gram/kapita/hari, 
Myanmar 6,07 gram/kapita/hari, Vietnam 6,28 gram/kapita/hari dan Laos 7,80 
gram/kapita/hari (Sudradjat S., 2000). Tantangan yang penting saat ini adalah 
belum tercukupinya ketersediaan pangan hewani yang dikarenakan belum 
optimalnya tingkat produksi dan produktivitas ternak. 

Populasi jumlah ayam buras pada pertengahan tahun 90–an mencapai lebih 
dari 250 juta ekor (Mulyono, 1996) dan terus berkembang secara pesat. Dari 
jumlah tersebut mampu menyumbang penyediaan telur secara nasional sekitar 
15,7 persen dan penyediaan daging mencapai 22 persen. Dengan kata lain 
produksi ayam buras memberikan sumbangan terhadap pangan sumber protein 
hewani cukup besar. Terlebih lagi pada akhir tahun 90–an ada dukungan 
pemerintah untuk mengembangkan peternakan ayam buras melalui pencanganan 
Intab (intensifikasi ayam buras) untuk meningkatkan kesejahteraan peternak. 

Masalah-masalah mendasar di bidang peternakan ayam buras yang belum 
bisa teratasi antara lain : a) belum berimbangnya antara biaya produksi dan harga 
jual ayam; b) adanya wabah flu burung yang melanda hampir seluruh peternakaan 
yang ada di Indonesia sehingga ratusan ribu ayam mati; c) organisasi bidang 
peternakan belum tangguh, menyebabkan peternak belum merasa terlindungi oleh 
kehadiran organisasi, peternak tidak dapat sejajar sebagai pihak pelaku 
pemasaran; d) peternak belum menguasai manajemen dan teknologi (Suharno, 
2000). 

Sejak pertengahan tahun 2002 hingga saat ini masalah flu burung (Avian 
Influenza) telah menghancurkan peternakan di Indonesia khususnya ayam ras. 
Bahkan telah menelan korban belasan manusia, sehingga pemerintah menetapkan 
keadaan luar biasa untuk kasus flu burung. Akibat wabah flu burung harga 
komoditas ayam ras menurun drastis hingga menembus titik terendah. Namun 
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kondisi ini tidak berpengaruh pada ayam buras, bahkan harganya semakin mahal 
untuk setiap ekornya. 

Beberapa kelebihan ayam buras antara lain : (a) rasanya belum tertandingi 
oleh unggas lainnya; (b) mempunyai pangsa pasar tersendiri; (c) budi dayanya 
tidak memerlukan modal yang besar dan teknologi tinggi dan (d) tidak rentan 
(lebih tahan) terhadap cuaca dan wabah penyakit (Mulyono, 1996). 

Kelebihan dari karakteristik rasa ayam buras telah memicu perkembangan 
usaha warung makan, restoran seperti Mbok Berek, Mbok Sabar, Nyonya Suharti, 
Wong Solo yang saat ini merebak di kota-kota besar yang harganya lebih mahal 
dibandingkan ayam ras. Untuk wilayah Surakarta saja kebutuhan ayam buras 
bobot 0,8 – 1,2 kg lebih 600 ekor/hari. Namun sementara ini kebutuhan tersebut 
baru terpenuhi 300 ekor per hari. Dampak dari wabah flu burung ini lebih 
memprihatinkan lagi dengan semakin berkurangnya populasi ayam buras sedang 
di sisi lain kebutuhan akan jenis komoditas ini semakin meningkat dari tahun ke 
tahun. Kondisi ini membuka peluang usaha budidaya ayam buras untuk 
memproduksi ayam buras sesuai kebutuhan pasar dengan kualitas yang baik serta 
higienis. 

Sebagian besar permintaan ayam buras untuk kota-kota besar seperti 
Jakarta dipenuhi dari penjualan ayam buras (kampung) yang umur dan bobot 
badannya tidak seragam. Untuk restoran dan warung-warung makan di kota-kota 
besar umumnya menghendaki ayam yang mempunyai bobot badan berkisar antara 
0,8 – 1,2 kg dan kontinuitasnya terjamin. Hal inilah yang  belum dapat dipenuhi 
oleh para peternak ayam buras yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan 
mereka tentang program intensifikasi ayam buras. Di samping itu pola 
pemeliharaan ayam buras masih bersifat ekstensif – tradisional belum dilakukan 
secara komersial, sehingga produktivitasnya rendah. 

Peningkatan produktivitas ayam buras dapat dilakukan dengan perbaikan 
sistem pemeliharaan dari ekstensif menjadi semi intensif bahkan intensif. 
Perbaikan pola pemeliharaan intensif yang dimaksudkan adalah dengan penerapan 
teknologi sapta usaha meliputi : pemeliharaan bibit yang baik melalui teknologi 
penetasan, pemberian pakan yang berkualitas dan yang dapat memenuhi 
kebutuhan ayam, perkandangan yang tepat, pengendalian kesehatan secara 
intensif, tata laksana pemeliharaan yang baik, penanganan pasca panen dengan 
peningkatan nilai tambah, serta manajemen jaringan pemasaran hasil yang mapan 
(Kartadisastra, 1994 dan Mulyono, 1996). Berdasarkan hasil pengamatan di 
lapangan hasil budidaya ayam buras secara semi intensif dan intensif dapat 
menghasilkan ayam dengan bobot 0,8 – 1,2 kg selama 2,5 – 3 bulan dengan harga 
yang cukup stabil antara Rp 15.000,00 – Rp 20.000,00 per ekor. 

Berdasarkan uraian di atas kiranya menarik untuk melaksanakan usaha 
budidaya ayam buras sebagai peluang kerja dan peluang usaha untuk 
meningkatkan penghasilan. 
 
Tujuan Program 

Program ini bertujuan untuk : 
a. Mewujudkan kegiatan kewirausahaan mahasiswa di bidang budidaya ayam 

buras. 
b. Memperbaiki pola pemeliharaan ke arah sistem intensif, sehingga 

diperoleh efisiensi biaya produksi serta dapat mencapai target produksi 
dan pemasaran yang optimal. 
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c. Menghasilkan produk ayam buras siap jual yang berkualitas dan higienis 
dengan bobot 0,8 kg – 1,2 kg selama 3 bulan pemeliharaan. 

 
Luaran Yang Diharapkan 

Dengan terselesaikannya program ini akan diperoleh bentuk usaha 
produktif yang sangat prospektif di masa yang akan datang yang dapat 
diaplikasikan pada masyarakat khususnya petani peternak. Keberhasilan 
penerapan Sapta Usaha peternakan ini dapat dijadikan model pola beternak 
bibit unggas maupun ternak lainnya untuk mendorong tumbuhnya 
wirausahawan bidang peternakan di desa-desa sehingga pemberdayaan Usaha 
Kecil Menengah dan Mikro (UMKM) dapat terlaksana dengan baik sesuai 
dengan harapan pemerintah. 

 
Kegunaan Program 

a. Memperoleh keuntungan dari usaha beternak ayam buras melalui 
penerapan teknologi sapta usaha. 

b. Memberikan gambaran dan wacana dalam memilih jenis usaha produktif 
yang menguntungkan, sehingga dapat mengurangi pengangguran. 

c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam berwirausaha 
sehingga mampu menghadapi persaingan bebas. 

d. Menjadi teladan pola beternak ayam buras bagi masyarakat sehingga 
terbina hubungan sinergis antara mahasiswa (Perguruan Tinggi) dan 
masyarakat. 

 
METODE PELAKSANAAN PROGRAM 

Untuk  melaksanakan program ini melalui beberapa tahapan sebagai 
berikut : 

a. Membuat perencanaan usaha (analisis usaha) budidaya ayam buras jenis 
potong untuk skala pemeliharaan 300 ekor. 

b. Menyusun tahapan praktek budidaya ayam buras secara intensif 
1) Tahap pertama tanggal 5 Maret 2006 : mempersiapkan kandang yang 

akan digunakan untuk budidaya ayam buras. Kandang menyewa dari 
APEKA JAYA FARM selama 4 bulan. Seminggu sebelum DOC (Day 
Old Chick) atau anak ayam umur sehari datang dilakukan sanitasi 
kandang, menutup kandang dengan tirai, persiapan tempat pakan dan 
minum dan brooder alat pemanas), serta alas kandang. 

2) Tahap kedua tanggal 13 Maret 2006 : Pemesanan DOC dari pusat 
pembibitan yang telah bersertifikat atau terjamin kualitasnya. Sebelum 
DOC masuk kandang, dipersiapkan larutan gula untuk minum ayam. 
Selanjutnya memberikan alas kandang dengan koran untuk minggu 
pertama, dan mengganti alas (litter) pada minggu kedua dan seterusnya 
dengan sekam serta memasukkan brooder yang telah disiapkan ke 
dalam kandang. 

3) Tahap ketiga : membuat program vaksinasi standar untuk ayam buras 
selama 3 bulan pemeliharaan serta melaksanakan program vaksinasi 
secara tertib sesuai dengan ketentuan vaksinasi. 

4) Tahap keempat : menyusun ransum ayam mulai umur sehari sampai 
umur siap jual (3 bulan). 
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5) Tahap kelima : memberikan pakan dan minum setiap hari serta 
pelaksanaan vaksinasi secara terprogram. 

6) Tahap keenam : membuat jaringan pemasaran, rekapitulasi data 
penjualan ayam, membuat laporan keuangan (aliran kas, neraca laba – 
rugi, cash flow). 

c. Evaluasi hasil program kegiatan 
d. Pelaporan : menyusun pelaporan, penggandaan dan pengiriman. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tidak berimbangnya antara biaya produksi dan harga jual komoditas 
unggas khususnya ayam membuat usaha ini menjadi lesu. Ditambah lagi 
merebaknya wabah flu burung semakin menjadikan usaha bidang peternakan 
semakin terpuruk. Di sisi lain, ayam buras memegang peranan penting dalam 
pemenuhan kecukupan protein hewani masyarakat Indonesia karena keberadaan 
ayam buras merupakan komponen utama dalam usaha tani. Sumbangan ayam 
buras dalam penyediaan telur secara nasional sekitar 15,7 persen dan penyediaan 
daging mencapai 22 persen (Mulyono, 1996). Namun demikian produktivitas 
ayam buras masih rendah yang disebabkan pola pemeliharaannya masih bersifat 
ekstensif – tradisional dan belum dilakukan secara komersial. Hal ini dikarenakan 
kurangnya pengetahuan petani peternak untuk melaksanakan program 
intensifikasi ayam buras (Intab). 

Solusi untuk memperbaiki pola pemeliharaan dan meningkatkan 
produktivitas ayam buras adalah dengan penerapan teknologi sapta usaha. 
Kebutuhan akan ayam buras yang selalu menunjukkan peningkatan setiap 
tahunnya merupakan peluang usaha tersendiri. Berdasarkan hasil temuan di 
lapangan kebutuhan ayam buras potong setiap hari untuk wilayah Solo dan 
sekitarnya sekitar 600 ekor per hari. Saat ini kebutuhan ayam buras baru dipenuhi 
300 ekor/hari. Dengan menerapkan teknologi sapta usaha akan diperoleh ayam 
yang sehat dengan bobot badan seragam (0,8 – 1,2 kg) dengan harga berkisar 
antara Rp 15.000,00 – Rp 20.000,00 waktu pemeliharaan 2,5 – 3 bulan. Teknologi 
sapta usaha ini tidak sulit, para peternak dengan mudah dapat melaksanakannya 
asal ada kemauan untuk merubah pola beternaknya, sehingga kontinuitas 
ketersediaan ayam buras ini dapat terjamin dan dapat memperoleh keuntungan 
yang signifikan. 

 
Analisa Usaha 

Biaya pengeluaran untuk 350 ekor 
a. DOC 350 ekor x @ Rp 2.750  Rp 962.500,00 
b. Pakan   

1) BR 1 600 kg Rp 978.000,00 
2) Bekatul 300 kg Rp 300.000,00 
3) Aking 80 kg Rp 80.000,00  

c. Vaksin 15 ampul Rp 72.000,00 
d. Obat dan vitamin 3 set Rp 60.450,00 
e. Sekam 6 karung Rp 6.000,00  
f. Listrik / lampu 10 buah Rp 20.000,00 
g. Tirai 8 meter Rp 8.000,00 
h. Sewa kandang 350 ekor Rp 105.000,00 
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i. Koran bekas 2 kg Rp 3.000,00 
j. Rafia 5 roll Rp 5.000,00 
k. Batu kapur 20 kg Rp  7.000,00 

Total Pengeluaran Rp 2.606.950,00 
 
Pemasukan  
a.  Penjualan ayam 

1) 50 ekor ayam x 14.000,00 Rp 700.000,00 
2) 80 ekor ayam x 13.050,00 Rp 1.044.000,00 
3) 80 ekor x 11.600,00 Rp 928.000,00 
4) 80 ekor x 10.150,00 Rp 812.000,00 

Jumlah Rp 3.484.000,00 
b.  Keuntungan  = Pemasukan – Pengeluaran 

= Rp 3.484.000,00 – Rp 2.606.950,00 
= Rp 877.050,00 

c. Break Even Point (BEP) 

1) BEP Harga = 
ProduksiJumlah 

nPengeluara Total  

= 
290

002.606.950, Rp  

= Rp 8.989 

2) BEP Produksi = 
Harga

nPengeluara Total  

= 
14.000,00

002.606.950, Rp  

= 186 ekor 
 

Dengan demikian bahwa usaha ini akan mengalami titik impas saat harga 
per ekor ayam Rp 8.989,00 dan titik impas produksi 186 ekor. Usaha ini 
untung karena harga jual ayam di atas titik impas dan jumlah produksi 
sejumlah 290 ekor. 

Pemasaran 
Pemasaran yang kami lakukan adalah dengan menjual kepada pedagang 

pengepul yang langsung dikirim ke Jakarta untuk pasukan rumah makan.  
 
KESIMPULAN  
1. Gambaran Teknologi Sapta Usaha Peternakan 

Sapta Usaha Peternakan meliputi program intensifikasi dan medikasi 
yang meliputi 7 aspek usaha yaitu : 
a. Pemeliharaan bibit yang berkualitas melalui penetasan. 
b. Pemberian pakan yang memenuhi persyaratan kualitas dan kuantitas. 
c. Perkandangan yang tepat. 
d. Pengendalian kesehatan secara intensif melalui vaksinasi standar yang 

terprogram. 
e. Tata laksana pemeliharaan atau manajemen pemeliharaan. 
f. Penanganan pasca panen yang berorientasi peningkatan nilai tambah. 
g. Manajemen pemasaran hasil. 
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2. Kelebihan Teknologi Sapta Usaha 
a. Menghasilkan ayam yang berkualitas dengan bobot badan yang seragam 

dalam jumlah yang banyak. 
b. Menghasilkan produk ayam yang sehat bebas dari flu burung dan penyakit 

unggas yang lain. 
c. Terbentuknya jaringan penyediaan DOC sampai pemasaran hasil ternak. 
d. Manajemen pemeliharaan yang tertata baik sehingga dapat diperoleh 

keuntungan yang signifikan. Contoh untuk usaha 350 ekor diperoleh 
keuntungan sebesar Rp 877.050,00/periode meskipun kematian sebesar 60 
ekor. 

3. Rekomendasi 
Berdasarkan kelebihan Teknologi Sapta Usaha Peternakan maka Tim 

PKM – Kewirausahaan APEKA merekomendasikan kepada para peternak 
ayam buras khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Karanganyar untuk 
melaksanakan sapta usaha dalam budidaya ayam buras untuk meningkatkan 
keuntungan. 
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MENUMBUH KEMBANGKAN JIWA KEMANDIRIAN DAN 
PROFESIONALISME MAHASISWA MELALUI 

KEGIATAN BERBASIS AGRIBISNIS 
 

Parmita Sandri, Abd Rouf, Hardian Prasetyo 
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Surabaya 

 
ABSTRAK 
 
Kata kunci: 
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INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN BERBASIS BENGKUANG 
 

Widia Alina,Chytra Bertdiana Ersa, Desi Fitrianti, Apriyanti, Rini Lestari 
PS Farmasi, Fakultas MIPA, Universitas Andalas, Padang 

 
ABSTRAK 
Bengkuang merupakan sumber daya alam yang potensial di kota Padang. Akan 
tetapi pemanfaatan bingkuang selama ini hanya sebatas sebagai buah segar. 
Padahal bengkuang memiliki prospek pengembangan yang sangat luas, baik 
dalam bentuk makanan, minuman, kosmetika maupun souvenir. Oleh karena itu 
dilakukan pengolahan bengkuang yang bertujuan memanfaatkan sumber daya 
alam yang tersedia menjadi produk yang mempunyai nilai tambah yang tinggi. 
Kegiatan  ini diawali dengan pencarian literatur dan informasi mengenai 
pengolahan makanan dan minuman serta hasil pertanian  bengkuang di kota 
Padang.  Kemudian dilakukan persiapan, tahap produksi dan tahap pemasaran. 
Selama kegiatan juga telah diperoleh izin Depkes untuk produk dodol, kerupuk 
dan nata bengkuang dengan nomor izin kemasan plastik P IRT No. 
214137101315 dan kemasan kertas : P  IRT No. 314137102315. Juga telah 
diadakan pertemuan untuk membahas mengenai kerjasama pemasaran dengan 
DEKRANAS, kerjasama dengan Dinas Perindustrian kota Padang dalam hal 
penyuluhan kepada petani bengkuang untuk dapat memproduksi aneka olahan 
bengkuang dan PKMK Bengkuang sebagai pemasaran serta pertukaran informasi 
mengenai teknologi perbaikan produk dari Badan Riset  dan Standarisasi Industri 
dan Perdagangan (BARISTAND INDAG). Dari pelaksanaan program ini selama 
3 bulan diperoleh hasil penjualan sebesar Rp.1.050.900, dengan keuntungan 
sebesar 51,06% dari modal bergerak. Dari sini dapat disimpulkan bahwa 
bengkuang memiliki prospek yang sangat potensial untuk dikembangkan lebih 
lanjut 

 
Kata kunci: bengkuang, kerupuk, dodol, nata de pachy. 
 
PENDAHULUAN 

Kota Padang merupakan Ibukota propinsi Sumatera Barat, memiliki 
potensi sumber daya alam yang tidak kalah pentingnya dengan kota-kota lainnya 
di Sumatera. Salah satu sumber daya alam yang cukup melimpah di Kota Padang 
ialah bengkuang. . Buah ini mudah ditemukan di sepanjang jalan by pass, terminal 
bis, dan pasar-pasar tradisional. Menurut data yang didapat dari Dinas pertanian 
Kota Padang dinyatakan bahwa lebih dari 1/3 bagian kecamatan Kota Padang 
merupakan daerah perkembangan bengkuang. 

Istilah ”Padang Kota Bengkuang” sudah dikenal sejak lama oleh 
masyarakat Sumatera Barat sehingga bengkuang dijadikan maskot kota ini, akan 
tetapi pemanfaatan bengkuang baru sebatas buah segar yang belum diolah. 
Padahal jika diolah buah ini akan menghasilkan makanan dan minuman yang 
memiliki nilai jual yang tinggi. Dengan pemanfaatan bengkuang dengan 
mengolahnya menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat juga akan meningkatkan 
pendapatan petani bengkuang.          

Semua bagian dari tanaman bengkuang bisa dikembangkan 
pemanfaatannya. Bagian umbinya dapat diolah menjadi bentuk makanan, 
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minuman, bunga, kosmetik, dan bentuk souvenir lainnya, bagian kulitnya dapat 
dijadikan bunga, kalung, gelang, kertas dan bagian batangnya dapat dijadikan 
anyaman yang dapat membentuk sebuah benda yang bagus diantaranya tas, 
bijinya dapat digunakan sebagai insektisida sedangkan daunnya dapat digunakan 
sebagai pupuk dan makanan ternak. Dalam hal ini pengembangan potensi 
bengkuang difokuskan pada makanan dan minuman. Bentuk makanan dan 
minuman yang dapat dibuat adalah dodol, karamel, kerupuk,  lepat berserat, 
bakwan, nugget/perkedel syrup, ”nata de pachy”, anggur dan jus Diantara bentuk 
makanan dan minuman yang diproduksi adalah dodol bengkuang, kerupuk 
bengkuang, nata bengkuang, karamel bengkuang, lepat berserat, jus bengkuang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar. Pemanfaatan Bengkuang di bidang makanan dan minuman 
 

Gambar 1 memperlihatkan bagan mengenai pemanfaatan bingkuang dalam 
bidang makanan dan minuman .   

Kegiatan ini bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia 
yaitu bengkuang dan mengolahnya menjadi suatu produk yang mempunyai nilai 
tambah tinggi sehingga  dari kegiatan ini diharapkan : 

• Nilai tambah bengkuang meningkat 
• Dapat meningkatkan pendapatan Mahasiswa pada khususnya dan petani 

bengkuang di Kota Padang pada umumnya. 
• Dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka 

pengangguran di Kota Padang. 
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Program kewirausahaan Pengolahan Bingkuang di Kota Padang ini berguna : 
• Membantu memberi kemudahan bagi petani Bingkuang untuk 

menyalurkan hasil taninya untuk diolah menjadi produk bernilai tambah 
• Membantu memberi kontribusi positif bagi Pemerintah dalam rangka 

usaha pengembangan Pariwisata sebagai salah satu potensi daerah dimana 
aneka produk makanan dan minuman dengan hasil sampingnya dapat 
dijadikan cinderamata bagi para wisatawan Kota Padang 

• Menumbuhkan jiwa kreatif dan mandiri mahasiswa pengelola, sehingga 
diharapkan program ini menjadi pembelajaran dan pengalaman yang 
berguna dalam memasuki dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan di 
Perguruan Tinggi 

 
METODE PENDEKATAN 

Kegiatan dimulai dengan penelusuran data mengenai tanaman bengkuang, 
meliputi hasil pertanian bengkuang hingga luas areal pertanian bengkuang di kota 
Padang melalui Dinas Pertanian kota Padang.  Dilanjutkan dengan penelusuran 
data mengenai kandungan, sifat-sifat, serta pengolahan bengkuang yang pernah 
dilakukan sebelumnya melalui internet. Penelusuran data melalui buku dan 
referensi mengenai makanan dan minuman olahan dari buah segar lainnya juga 
dilakukan untuk mengetahui prospek pengembangan pengolahan bengkuang 
menjadi produk bernilai tambah. 

Disamping itu dilakukan beberapa wawancara dengan pedagang maupun 
petani bengkuang di beberapa lokasi di kota Padang. Ini bertujuan untuk memberi 
gambaran mengenai keadaan ekonomi petani maupun pedagang bengkuang 
dimana bengkuang dijual masih dalam bentuk buah segar tanpa pengolahan.  

Setelah kegiatan pengumpulan informasi mengenai bengkuang, maka 
dirancang suatu gambaran umum tentang prospek pengembangan bengkuang. 
Dari gambaran yang telah dibuat, dilakukan beberapa pengujian sebelum produksi 
berupa uji formulasi bahan, uji ketahanan produk hingga rancangan kemasan yang 
menarik dan khas kota Padang. Dari beberapa uji yang dilakukan produk yang 
dinilai memiliki potensi kemudian diproduksi dalam jumlah besar. 

Seluruh kegiatan penelusuran literature, pengumpulan informasi dan 
pengujian pra-produksi ini dilakukan selama lebih kurang satu bulan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Dari seluruh program yang telah direncanakan, program-program yang 
telah berhasil dilakukan adalah : 

1. Produksi skala kecil 
      kegiatan ini hanya memproduksi makanan dan minuman dari bengkuang 

dalam jumlah kecil, produk yang dibuat yaitu lepet berserat, kue parem 
bengkuang, jus bengkuang, serta onde-onde bengkuang. 

2. Produksi skala menengah 
      Keigatan ini memproduksi makanan dan minuman dari bengkuang yang 

mempunyai ketahanan yang cukup lama yang jumlahnya masih dalam 
skala menengah 

3. Pengurusan izin Depkes 
      Telah dilakukan pengurusan izin Depkes terhadap makanan dan minuman 

dari bengkuang dengan nomor izin : 
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Kemasan plastik : P  IRT No. 214137101315 
Kemasan kertas  : P  IRT No. 314137102315 

4. Promosi produk di areal kampus seperti bursa, tempat fotocopy, dan kafe, 
juga dengan memasarkan produk di daerah sekitar kampus seperti warung, 
minimarket hingga toko-toko di pasar raya Padang. 

5. Pertemuan membahas kerjasama dengan BARISTAND INDAG (Badan 
Riset dan Standarisasi Industri dan Perdagangan) dalam hal peningkatan 
mutu produk bengkuang. 

6. Pertemuan membahas kerjasama dengan DEKRANAS (Dewan Kerajinan 
Nasional) dalam hal perluasan pemasaran di Minang Craft Center yang 
bertempat di Jl. Khatib Sulaiman dan Bandar Udara Ketaping. 

7. Pertemuan membahas kerjasama dengan Dinas Perindustrian kota Padang 
dalam hal peningkatan kuantitas produksi dengan menswadayakan petani 
dan pedagang bengkuang. 

8. Bekerja sama dengan Aromavita dan PKM Herbal Café Kebun Tumbuhan 
Obat  Farmasi Universitas Andalas dalam penyewaan tempat usaha dan 
pemasaran yaitu di Jalan H. Agus Salim no. 14 . 

9. Bekerja sama dengan Asosiasi Mahasiswa Pengusaha Sumatera Barat dan 
Cyber Moslem Food dalam hal pemasaran produk bengkuang 

Perincian Rugi Laba 
No. Tgl Penjualan Modal yang terpakai Laba/rugi 
1. 27/02 Rp.   8.000,- Rp.   5.500,- + Rp.   2.500,- 
2. 29/02 Rp.   8.000,- Rp.   6.300,- + Rp.   1.700,- 
3. 01/03 Rp. 10.000,- Rp. 11.500,- -  Rp.   1.150,- 
4. 03/03  Rp. 52.850,- Rp. 32.500,- + Rp. 20.350,- 
5. 06/03 Rp. 10.000,- Rp.   8.600,- + Rp.   1.400,- 
6. 07/03 Rp. 20.300,- Rp. 15.700,- + Rp.   4.600,- 
7. 08/03 Rp. 50.550,- Rp. 38.050,- + Rp. 12.500,- 
8. 09/03 Rp. 12.100,- Rp. 14.800,- -  Rp.   2.700,- 
9. 10/03 Rp. 10.500,- Rp.   5.200,- + Rp.   5.300,-  

10. 13/03 Rp. 17.400,- Rp. 18.500,- - Rp.    1.100,- 
11. 20/03 Rp. 72.500,- Rp. 80.500,- - Rp.    8.050,- 
12. 24/03 Rp. 65.700,- Rp. 41.400,- + Rp. 24.300,- 
13. 27/03 Rp. 17.000,- Rp. 11.700,- + Rp.   5.300,- 
14 02/04 Rp. 63.000,- Rp. 38.400,- + Rp. 24.600,- 
15 03/04 Rp. 48.000,- Rp. 21.000,- + Rp  27.000,- 
14. 05/04 Rp.   9.000,- Rp.   6.000,- + Rp.   3.000,- 
15. 08/04 Rp. 137.000,- Rp. 67.000,- + Rp. 69.250,- 
16 14/04 Rp    37.000,- Rp. 19.500,- + Rp. 17.500,- 
17 16/04 Rp    22.800,- Rp. 15.500,- + Rp    7.300,- 
18 17/04 Rp.   14.000,- Rp.  7.000,- + Rp.   7.000,- 
19 04/05 Rp.   43.300,- Rp. 22.500,- + Rp. 20.800,- 
20 08/05 Rp.   60.000,- Rp. 34.500,- + Rp. 25.500,- 

21 15/05 Rp.   44.700,- Rp. 24.500,- + Rp. 20.200,- 
22 24/05 Rp.   43.200,- Rp  17.500,- + Rp. 25.700,- 
23 01/06 Rp.   82.100,- Rp. 70.000,- + Rp. 12.100,- 
24 03/06 Rp.   39.600,- Rp. 22.000,- + Rp. 17.600,- 
25 06/06 Rp.   52.300,- Rp  40.000,- + Rp. 12.300,- 
TOTAL Rp. 1.050..900,- Rp. 695. 650,- + Rp. 355. 250,- 
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                                                                   Rp.355.250,- 
Persentase (%) keuntungan  periode I  =                            X 100 %  = 51,06 %  
                       Rp.695. 650,- 
 

Dari pelaksanaan program ini selama 3 bulan diperoleh hasil penjualan 
sebesar Rp.1.050.900, dengan keuntungan sebesar 51,06% dari modal bergerak. 
Dari seluruh produk yang telah dihasilkan oleh PKMK ini meliputi dodol, 
caramel, nata de pachy, kerupuk, lepet berserat, jus, kue parem yang mengalami 
sirkulasi pemasaran yang cukup signifikan adalah nata de pachy dan kerupuk 
bengkuang. Hal ini terlihat dari tingginya minat konsumen terhadap produk ini, 
dari 420 buah nata de pachy yang diproduksi terjual 395 buah, sedangkan kerupuk 
yang diproduksi sebanyak 100 buah telah terjual 75 buah masingmasing dengan 
harga Rp 1.000,- dan Rp. 3.500,-. Produk-produk makanan dan minuman dari 
bengkuang pada                                                     umumnya  dikemas dengan 
kemasan plastik seperti kerupuk dan nata bengkuang, sedangkan untuk dodol 
bengkuang dikemas dalam kemasan kotak. Semua Produk bengkuang diberi 
merek ”PACHY” ,kata ini berasal dari nama latin bengkuang yaitu Pachyrrizus 
erosus. 
 

            
 
Gambar.  Sebagian produk bengkuang, kerupuk ”PACHY” dan nata de pachy 

 
 Pengembangan yang direncanakan adalah peningkatan kualitas dan 
kuantitas produk. Untuk meningkatkan kualitas produk telah dilakukan kerjasama 
dengan BARISTAND INDAG (Badan Riset dan Standarisasi Industri dan 
Perdagangan) yang telah berpengalaman dalam riset berbagai jenis produk olahan. 
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Kerjasama ini dalam bentuk konsultasi mengenai peningkatan kualitas produk 
bengkuang baik dalam hal ketahanan maupun organoleptis produk. Selain itu, 
untuk meningkatkan keyakinan konsumen terhadap produk bengkuang, juga telah 
dilakukan pengurusan izin Depkes di Dinas Kesehatan Kota Padang dengan 
nomor izin kemasan plastik P IRT No. 214137101315 dan kemasan kertas : P  
IRT No. 314137102315. 

Kendala yang ditemui selama kegiatan adalah sulitnya meningkatkan 
kuantitas produksi disebabkan waktu yang dimiliki pelaksana program tidak 
memadai. Padahal masih banyak pasar potensial lainnya yang dapat dimasuki 
seperti Bandara Ketaping, toko-toko penjual makanan khas kota Padang, 
minimarket, swalayan, hotel-hotel dan kantor pemerintahan kota Padang melalui 
kerjasama pensosialisasian produk olahan bengkuang.  

Untuk mengatasi hal diatas kami saat ini sedang mengadakan kerjasama 
dengan Aromavita (produk aroma terapi) dan PKMK Herbal Cafe untuk membuat 
cafe bersama dan mengusahakan tenga kerja dalam usaha peningkatan produksi 
dan pemasaran. PKMK Bengkuang saat ini juga telah mengaadakan promosi-
promosi kepada instansi pemerintahan dan lembaga terkait lainnya seperti 
DEKRANAS ( Ibu Gubernur propinsi Sumatera Barat sebagai ketua), Dinas 
Perindustrian, Dinas Perdagangan, dan Walikota Padang. Instansi instansi tersebut 
sangat menyambut baik kegiatan ini. Dan tim dari DEKRANAS pun bersedia 
mengadakan kerjasama dengan PKMK bengkuang ini. Demi tetap tejaganya 
semangat dan jiwa berwirausaha, maka mahasiswa PKMK Bengkuang, telah 
melakukan konsolidasi untuk membentuk sebuah asosiasi yang bergerak di bidang 
kewirausahaan. Asosiasi tersbebut bernama Asosiasi Pengusaha Mahasiswa 
dengan di bawah pembinaan seorang praktisi ekonomi Sumatera Barat,  H. 
Irfianda Abidin, SE. 
 
Analisis Ekonomi Produk Bengkuang 
Satu kali produksi pengolahan bengkuang dapat menghasilkan kerupuk dan dodol 
(bagian ampas),nata de pachy (bagian air), bedak dingin (pati) 
 
Biaya produksi (untuk  100 buah bengkuang/minggu): 

• Nata de pachy 
- bengkuang   Rp.   65.000,- 
- Bahan                         Rp    50.000,- 
- listrik, air, BBM  Rp.   15.000,- 
- sewa rumah   Rp.   10.000,- 
- kemasan   Rp. 140.000,- 
- upah/gaji   Rp. 100.000,- 
- operasional   Rp.   35.000,- 
  Total    Rp. 415.000,- 
100 buah bengkuang = 800 kemasan 
Biaya produksi  = Rp. 415.000,- /800 kemasan 
    = Rp.518,75/ kemasan 
Harga jual  = Rp. 900,- 
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Laba yang diperoleh = Rp. 381,25/ kemasan 
• Kerupuk pachy 

- bengkuang   Rp.   50.000,- 
- Bahan                         Rp    50.000,- 
- listrik, air, BBM  Rp.   15.000,- 
- sewa rumah   Rp.   10.000,- 
- kemasan   Rp.   60.000,- 
- upah/gaji   Rp. 120.000,- 
- operasional   Rp.   35.000,- 
  Total    Rp. 350.000,- 
100 buah bengkuang = 175 kemasan 
Biaya produksi  = Rp. 350.000,- /175 kemasan 
    = Rp.2.000,-/ kemasan 
Harga jual  = Rp. 3.500,- 

Laba yang diperoleh = Rp. 1.500,-/ kemasan 
 

KESIMPULAN 
Pelaksanaan program telah dilaksanakan selama 3 bulan dengan hasil 

penjualan sebesar Rp. 1. 050.900,- dengan keuntungan yang diperoleh sebesar 51,06 
%. Dari gambaran yang telah kami berikan tersebut, dapat diambil kesimpulan 
bahwa usaha ini sangat potensial dan memiliki prospek yang sangat besar untuk 
dikembangkan lebih lanjut. Hal ini terlihat dari banyaknya dukungan dari berbagai 
pihak serta permintaan konsumen terhadap produk ini. Dengan demikian tujuan 
dari pendirian usaha ini dan luaran yang diharapkan sudah menunjukkan 
keuntungan yang cukup berarti. 
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USAHA PENGEMBANGAN MAKANAN KHAS LAMPUNG 
DODOL PISANG KEPOK 

 
Umayyah Sopha Syari, Febriana Muchsin W, Fatha Perdana P 

Ilmu Administrasi Niaga FISIP Universitas Lampung Bandar Lampung 
 

ABSTRAK 
Dodol merupakan salah satu makanan khas derah provinsi Lampung. Dodol yang 
berkembang di masyarakat saat ini sebagian besar terbuat dari bahan baku tradisional 
yaitu tepung ketan dan gula pasir saja dan atau dibuat dari bahan baku buah durian. 
Dan ternyata dimasyarakat Lampung sendiri tidak hanya membuat dodol dengan bahan 
tradisional tersebut  kerna seirang dengan perkembangan waktu keberadaan dodol 
tidak hanya menjadi produk bernilai khas saja tapi mampu menjadi produk bernilai 
jual cukup tinggi. Dengan sedikit kreativitas dan inovasi ternyata dodol mampu dibuat 
dengan bahan dasar buah pisang kepok. Dan belum berkambagnnya usaha ini 
membuat kami tertarik untuk melakukan usaha pengembangan makanan khas Lampung 
Dodol Pisang Kepok. 
 
Key word : dodol, pisang, kepok. 

 
PENDAHULUAN 
1. Latar Belakang Masalah 

Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki 
beragam kebudayaan yang menjadi ciri khas tersendiri bagi Lampung dan telah di kenal 
oleh banyak orang di Indonesia bahkan di mancanegara. Tapi dari beberapa kebudayaan 
Lampung yang telah di ketahui oleh masyarakat umum, masih ada beberapa ciri khas 
Lampung yang belum di ketahui secara luas oleh masyarakat. Salah satunya adalah 
kebudayaan dalam hal makanan khas Lampung berupa Dodol Pisang Kepok. 

Dodol merupakan salah satu makanan khas daerah Provinsi Lampung. Di 
sebagian besar masyarakat yang masih menjunjung tinggi budayanya, keberadaan jenis 
makanan dodol sangatlah penting. Dodol dijadikan salah satu makanan utama di 
berbagai kegiatan tertentu. Dodol yang berkembang di masyarakat saat ini sebagian 
besar terbuat dari bahan baku tradisional yaitu tepung ketan dan gula pasir saja dan atau 
di buat dari bahan baku Buah Durian. Dan ternyata dimasyarakat Lampung sendiri tidak 
hanya membuat dodol dengan bahan dasar tepung ketan dan gula aren dan atau durian 
saja melainkan dapat dibuat juga dengan bahan dasar buah Pisang Kepok. Belum 
berkembangnya makanan dodol Pisang Kepok inilah yang membuat kami untuk 
mendirikan suatu usaha Dodol Pisang Kepok. 

Dengan adanya usaha ini kami harapkan dapat bermunculan jiwa-jiwa wirausaha 
baru yang mampu melihat, menilai dan mengambil kesempatan-kesempatan bisnis yang 
tersebar begitu banyak disekitar kita. Selain itu dapat mengumpulkan juga 
memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada untuk memperoleh keuntungan darinya 
dan dapat mengambil tindakan yang tepat dalam menjalankan usaha untuk terus meraih 
kesuksesan dalam berbisnis. 

 
2. Perumusan Masalah 
Rumusan masalah yang kami bahas adalah : 

a. Bagaimana cara membuat makanan khas Lampung Dodol Pisang Kepok? 
b. Bagaimana kelayakan bisnis dari usaha Dodol Pisang Kepok? 
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3. Tujuan Program 
Tujuan yang akan kami capai adalah : 

a. Mengetahui cara pembuatan makanan khas Lampung Dodol Pisang Kepok 
b. Memberikan kemampuan lifeskills dalam pembuatan Dodol Pisang Kepok 
c. Mengetahui kelayakan bisnis dari usaha Dodol Pisang Kepok 

4. Luaran yang Diharapkan 
Keluaran yang kami harapkan dari PKMK ini adalah : 

a. Terbentuknya kelompok usaha mahasiswa 
b. Terciptanya produk Dodol Pisang Kepok sebagai makanan khas Lampung 

5. Kegunaan Program 
Kegunaan Program Kreativitas Mahasiswa dalam Bidang Kewirausahaan kami adalah : 

a. Membantu memperkenalkan makanan khas Lampung yang merupakan 
kebudayaan daerah agar tetap dilestarikan dan dikembangkan agar tidak hilang 

b. Dapat meningkatkan jiwa usaha mahasiswa 
c. Melatih kerja sama kelompok agar bisa menjadi tim yang handal dalam 

mengelola sebuah usaha. 
 

GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
Buah pisang banyak terdapat di berbagai daerah di Indonesia termasuk di 

Provinsi Lampung. Sejak dulu masyarakat dapat menggunakan buah pisang sebagai 
salah satu pelengkap makanan sehari-hari atau mengolahnya menjadi suatu makanan. 
Ada banyak jenis pisang yang dihasilkan di berbagai daerah, seperti pisang ambon, 
pisang lilin, pisang sereh, pisang kepok dan sebagainya. Semua jenis pisang tersebut 
mampu diolah oleh masyarakat menjadi jenis makanan yang cukup disukai oleh banyak 
orang serta menjadi salah satu jenis usaha sebagian masyarakat yang cukup 
menjanjikan. Tapi walaupun terdapat berbagai jenis pisang, tidak semua jenis pisang 
mampu diolah menjadi sebuah makanan.  

Pisang kepok merupakan jenis pisang yang memiliki keunggulan tersendiri 
untuk dijadikan suatu jenis makanan. Pisang kepok memiliki tekstur buah yang padat, 
kandungan air yang sedikit dan memiliki rasa khusus yaitu tidak terlau manis ataupun 
asam. Tekstur buah yang padat mampu membuat pisang kepok lebih mudah untuk 
diolah dan tidak mudah hancur. Cita rasa makanan yang dihasilkan dari pengolahan 
pisang kepok lebih enak dari pada menggunakan jenis pisang yang lain. Keberadaanya 
yang cukup tersebar dibeberapa tempat tidak mampu membuat harga jual pisang kepok 
lebih murah dibandingkan dengan jenis pisang yang lain. Karena keunggulannya 
tersebut harga jual pisang kepok relatif lebih mahal dari jenis pisang yang lain.       

Berbagai macam hasil makanan yang berbahan dasar pisang kepok ternyata 
belum mampu memenuhi kegunaan pisang kepok itu sendiri. Keberadaan pisang kepok 
mampu dijadikan sebagai bahan baku untuk membuat jenis makanan yang lain, yaitu 
dodol pisang kepok. Berbagai usaha yang memperjualkan hasil olahan pisang kepok 
telah banyak berkembang dimasyarakat, tapi usaha yang menjual dodol pisang kepok 
sampai saat ini belum berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dijadikan suatu 
peluang yang sangat menjanjikan. 

 
METODE PELAKSANAAN PROGRAM 
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 
Uraian kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut : 

1. Pembuatan konsep  
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Waktu   : Tanggal 20-25 Februari 2006 
Tempat : FISIP  Universitas Lampung 

2. Pelaksanaan Kegiatan 
Waktu  : Tanggal 27 Februari 2006 – 30 April 2006  
Tempat : 1. Labotorium Bisnis FISIP Universitas Lampung 
    2. Jalan Nunyai No.13 Rajabasa Bandar Lampung 
    3. Jalan Perintis Kemerdekaan No.56 Tanjung Raya 
        Bandar Lampung 
 

3. Tahap Laporan 
Waktu  : Tanggal 24-30 Mei 2006  
Tempat : Jalan Nunyai No. 13 Rajabasa Bandar Lampung 

2. Tahapan Pelaksanaan  
Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : 

1. Kegiatan Achievment Motivation Training (AMT)  
2. Pelatihan Pengolahan Dodol Pisang Kepok 
3. Kegiatan Produksi 
4. Kegiatan Pemasaran 
5. Kegiatan Evaluasi 
6. Kegiatan Pelaporan 

3. Instrumen Pelaksanaan 
Berbagai kegiatan yang telah kami laksanakan menggunakan instrumen sebagai berikut: 

1. Ruang Labotoriun Bisnis FISIP Universitas Lampung 
2. Kamera 
3. Peralatan produksi seperti kompor, wajan, nampan, pisau, sutil, baskom, blender 
4. Disket dan CD 
5. Pamflet sebagai instrumen promosi 
6. Plastik mixa dan kertas duplek sebagai bahan pengemasan 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Perencanaan Usaha 

a. Rencana Bisnis 
Disini kami membahas hal-hal mengenai ; 
1) Profil Konsumen, yaitu mengenai siapa konsumen dan target kita. 
2) Potensi pasar serta prospek pertumbuhannya di masa yang akan datang.  
3) Penetapan pembagian kerja, yaitu kami sebagai tim pelaksana kegiatan 

melakukan job description kepada masing-masing individu agar 
pelaksanaan kegiatan menjadi jelas.  

b. Analisis Pasar dan Produk 
Disini kami melakukan analisis mengenai Kekuatan, Kelemahan, Peluang 
dan Ancaman (SWOT) yang dilihat dari segi pasar dan produknya, yaitu: 
1. Kekuatan 

a. Bahan baku pisang kepok yang melimpah 
b. Rasa dan tekstur pisang kepok yang baik  
c. Dukungan masyarakat sekitar 
d. Respon konsumen yang positif 
e. Harga jual produk dodol pisang yang relatif murah 
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2. Kelemahan 
a. Harga bahan baku yang relatif mahal 
b. Proses produksi yang cukup lama 

3. Peluang 
a. Merupakan jenis produk baru 
b. Sasaran penjualan sudah jelas yaitu khususnya mahasiswa FISIP  

UNILA  
c. Kesempatan memasuki pasar lebih terbuka luas 
d. Mampu menarik sejumlah sumber daya manusia sebagai tenaga 
       kerja usaha 

4. Ancaman 
a. Persaingan dari usaha jenis dodol yang telah ada 
b. Adanya peniruan jenis produk 

c. Strategi Pemasaran 
Agar produk dapat di terima oleh target pasar maka kami menetapkan bahwa 
akan mendukung produk dengan menerapkan beberapa strategi pemasaran, 
yaitu  
1) Penerapan harga yang terjangkau target pasar 
2) Promosi secara direct marketing 
3) Mengikuti kegiatan bazar atau pameran yang diadakan di kampus 

Universitas Lampung. 
2. Achievment Motivation Training (AMT) 

Tujuan di laksanakannya pelatihan ini adalah untuk menumbuhkan self motivation 
pada diri mahasiswa sebelum melaksanakan usaha. Pada kegiatan ini sasaran yang 
di tuju adalah pekerja yang dalam hal ini adalah mahasiswa yang mempunyai 
motivasi tinggi. 

3. Pelatihan Pengolahan Dodol Pisang Kepok 
Tujuan pelatihan ini adalah memberikan keterampilan dalam mengolah pisang 
kepok menjadi dodol pisang kepok. Pelatihan ini melibatkan 8 mahasiswa yang 
diharapkan dapat memiliki kemampuan mengolah dan membuat dodol pisang 
kepok. 

4. Kegiatan Produksi 
Berikut rincian jadwal produksi : 

a. Produksi I tanggal 3-5 Maret 2006 
Produksi ini menghasilkan 60 kemasan dodol pisang kepok. Hasil 
produksi I ini tidak dijual dan digunakan sebagai sarana promosi.  

b. Produksi II tanggal 10-12 Maret 2006  
menghasilkan 100 kemasan dodol pisang kepok. Sama halnya dengan 
produksi I, hasil produksi II ini juga tidak dijual dan digunakan sebagai 
sarana promosi. 

c. Produksi III tanggal 17-19 Maret 2006 
Produksi III ini pun masih digunakan sebagai percobaan untuk 
memperbaiki hasil produk dodol pisang kepok yang sesuai harapan dan 
menghasilkan 100 kemasan dodol pisang kepok. Dari hasil tersebut 
diketahui terjadi peningkatan hasil produk yang dibuat.  

d. Produksi IV tanggal 24-26 Maret 2006    
Hasil dari produksi IV ini sudah mulai di jual kepada konsumen tapi 
tetap melihat tanggapan pasar terhadap produk yang di tawarkan dan 
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produksi ini menghasilkan 100 kemasan dengan harga jual dodol pisang 
kepok per kemasan adalah : 
1) Kemasan kotak plastik kecil Rp 2.000,- 
2) Kemasan kotak plastik besar Rp 2.500,- 
Pendapatan hasil penjualan : 
   1) 30 kemasan kotak plastik kecil  = Rp   60.000,- 
  2) 70 kemasan kotak plastik besar  = Rp 175.000,- 
Total Pendapatan    = Rp 235.000,- 

e.  Produksi V tanggal 31 Maret – 2 april 2006  
Hasil dari produksi V ini juga di jual kepada konsumen tapi tetap melihat 
tanggapan pasar terhadap produk yang di tawarkan dan kami 
mendapatkan 100 kemasan dodol pisang kepok dalam ukuran kotak 
besar. Kami menjual produk ini pada acara Business Fair Niaga 2006 
dengan mengikuti salah satu stand Business Expo. Disini kami 
menerapkan harga jual per kemasan adalah Rp 2.500,- dan pendapatan 
dari hasil penjualan adalah Rp 250.000,- 

f. Produksi VI tanggal 14-16 April 2006  
Pada produksi kali ini, kami tetap mempertahankan bahan baku yang di 
gunakan dan cara memproses adonan.  
Dengan menghasilkan 100 kemasan terdiri dari :  
1) 30 buah kemasan kotak kecil, harga jual Rp 2.000,-   
2) 70 buah kemasan kotak besar, harga jual Rp 2.500,- 
Sehingga pendapatan penjualan kami adalah : 
1) 30 kemasan kotak kecil  = Rp   60.000,- 
2) 70 kemasan kotak besar   = Rp 175.000,- 
Total Pendapatan    = Rp 235.000,- 

g.  Produksi VII tanggal 21-23 April 2006  
Produksi VII ini kami tetap menggunakan standar bahan-bahan yang 
digunakan pada produksi sebelumnya.  
Produk Menghasilkan 100 kemasan dengan harga jual yang diterapkan : 
1) Kemasan plastik kecil Rp 2.000,- 
2) Kemasan plastik besar Rp 2.500,- 
Pendapatan penjualan : 
1) Kemasan plastik kecil 37 buah  = Rp   74.000,- 
2) Kemasan plastik besar 63 buah  = Rp 157.500,- 
Total Penjualan    = Rp 231.500,- 

h. Produksi VIII tanggal 28-30 April 2006 
Kegiatan produksi ini menggunakan bahan baku yang sama dengan 
produksi ke VII namun terjadi perbedaan dalam kemasan. Disini kami 
mengemas seluruh dodol pisang kepok dengan kemasan plastik 
berukuran besar dan menghasilkan 100 kemasan dengan harga jual tiap 
kemasan adalah  
Rp 2.500,- dan pendapatan penjualan Rp 250.000,- 

i. Produksi IX tanggal 5-7 Mei 2006 
Kegiatan produksi kali ini tetap menggunakan bahan baku yang sama 

dengan produksi sebelumnya, tapi kemasan produksi ke IX ini berbentuk 
kotak kertas. Dari kegiatan produksi ke IX ini, menghasilkan 100 kotak 
dodol pisang  kepok. Pada penjualan produk ini, kami menaikkan harga 



 PKMK-4-2-6

jual dodol pisang kepok menjadi Rp 3.000,- per kemasan. Penjualan 
yang di dapat sebesar Rp 300.000,- 

j. Produksi X tanggal 12-14 Mei 2006  
Produksi ke X ini, kami menggunakan bahan baku, bahan pendukung 
dan proses produksi yang sama dengan proses produksi ke XI. Bentuk 
kemasan dodol pisang kepok pun sama dengan produksi sebelumnya. 
Tetap dengan menghasilkan 100 kemasan kotak kertas dengan harga jual 
Rp 3.000,- dengan penjualan Rp 300.000,- 

 
Bahan-bahan dodol pisang kepok : 
1. Bahan Baku, yaitu : 
     a. 3 sisir pisang kepok 
     b. 3 kg gula pasir 
     c. ½ kg gula merah 
     d. ½ kg tepung ketan 
     e. 4 bungkus agar-agar 
2. Bahan Pendukung, yaitu : 
    a. 4 bungkus Vanili 
    b. ½ botol pasta pisang ambon 
    c. Air secukupnya 
    d. Garam secukupnya 
    e. 2 liter minyak tanah  
 
Cara membuat dodol pisang kepok : 
1.Pisang Kepok di potong kecil-kecil kemudian di haluskan dengan Blender 
2.Masukkan gula pasir, gula merah, agar-agar,vanili, garam dan air kemudian 
   masak hingga larut 
3.Setelah mendidih, masukkan pisang yang telah dihaluskan dan aduk sampai  
   rata  
4.Masukkan pasta dan essen, aduk sampai rata dan kalis selama 3 jam 
5.Setelah matang, tuang adonan ke dalam cetakan 
6.Setelah adonan dingin, dodol dapat di potong-potong sesuai dengan bentuk 
   yang diinginkan. 
7.Dodol yang telah dipotong dibungkus dengan kertas roti dan dimasukan dalam 
   kemasan 
8.Dodol siap dipasarkan. 
 
Pelaksanaan kegiatan produksi di lakukan selama 3 hari, dengan pembagian 
sebagai berikut : 

a. Kegiatan pembuatan dodol pisang kepok dilakukan pada hari Jumat 
b. Kegiatan packing dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu 

 
Pada kegiatan produksi melibatkan 5 orang pekerja yang terbagi dalam 2 bagian, 
yaitu : 

a.   Bagian produksi dengan 2 pekerja 
b.   Bagian packing dengan 3 orang pekerja 

Setiap produksi menghasilkan 100 kemasan dodol pisang kepok dengan harga 
jual berkisar dari Rp 2.000,00 sampai dengan Rp 3.000,00. 
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5.  Kegiatan Pemasaran 
Berikut  rincian kegiatan pemasaran yang telah dilakukan : 

a. Kegiatan Promosi I tanggal 6-9 Maret 2006  
b. Kegiatan Promosi II tanggal 13-16 Maret 2006 
c. Kegiatan Promosi III tanggal 20-23 Maret 2006  
d. Kegiatan Penjualan I tanggal 27-30 Maret 2006 
e. Kegiatan Penjualan II  tanggal 3-6 April 2006  
f. Kegiatan Penjualan III tanggal 17-20 April 2006  
g. Kegiatan Penjualan IV tanggal 24-27 April 2006 
h. Kegiatan Penjualan V tanggal 1-4 Mei 2006  
i. Kegiatan Penjualan VI tanggal 8-11 Mei 2006  
j. Kegiatan Penjualan VII tanggal 15-18 Mei 2006  

 
Pada kegiatan ini merekrut 2 orang pekerja yang bergerak di bidang promosi dan 
penjualan produk dodol pisang kepok. 
Laba penjualan : 
a. produksi IV adalah Rp 30.500,- 
b. produksi X adalah  Rp 64.000,- 
c. produksi VI adalah Rp 49.000,-  
d. produksi VII adalah Rp 41.425,- 
e. produksi VIII adalah Rp 61.500,- 
f. Produksi XI adalah Rp 114.000,- 
g. produksi X adalah Rp 114.000,- 

6. Kegiatan Evaluasi 
Kegiatan ini dilakukan oleh tim pelaksana dan dibantu oleh dosen pembimbing. 
kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengetahui tanggapan pasar mengenai produk 
dodol pisang kepok setiap minggunya. 

7. Kegiatan Pelaporan 
Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai bentuk hasil setiap kegiatan yang telah kami 
lakukan. Disini setiap minggunya kami saling memberikan laporan berbagai 
kegiatan yaitu laporan kegiatan perencanaan, kegiatan Achievment Motivation 
Training, kegiatan pelatihan pembuatan dodol pisang kepok, kegiatan produksi, 
kegiatan pemasaran dan kegiatan evaluasi.  

 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
1. Kesimpulan 

Dari semua program kegiatan yang telah tim pelaksana lakukan dapat di 
simpulkan bahwa program usaha ini telah mampu mencapai tujuan program yang telah 
direncanakan. Tim pelaksana dan para mahasiswa yang terlibat sebagai pekerja melalui 
pelatihan dan kegiatan produksi yang dilakukan kini telah mengetahui cara pembuatan 
makanan khas Lampung dodol pisang kepok serta mengerti dan mampu membuat dodol 
pisang kepok secara mandiri. Dan dari perkembangan kegiatan yang dilakukan, 
diketahui juga bahwa usaha dodol pisang kepok ini dapat diterima oleh target pasar 
yang telah direncanakan sebelumya serta memiliki kemampuan untuk terus berkembang 
hingga dapat diterima oleh masyarakat umum. 
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2. Saran 
Agar usaha dodol pisang kepok ini dapat terus berkembang dan bertahan maka 

perlu dilakukan berbagai hal berikut, yaitu : 
1. Memperbanyak jumlah produksi diikuti dengan efisiensi biaya produksi 
2. Menambah jumlah pekerja agar kegiatan produksi berjalan dengan lebih   cepat 
3. Memperluas wilayah pemasaran 
4. Terus melakukan perbaikan dalam proses produksi 
5. Melakukan inovasi bentuk dodol pisang kepok 
6. Melakukan inovasi kemasan dodol pisang kepok    
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PRODUKSI OBAT SARIAWAN KAMBUHAN (STOMATITIS AFTOSA 
REKUREN / SAR) DENGAN BAHAN AKTIF DAUN JAMBU BIJI 

 
Taufan Bramantoro, Nailur Rahmy W, Kurnia Ayu Lestari 

PS Pendidikan Dokter Gigi, Universitas Airlangga, Surabaya 
 
ABSTRAK 
SAR atau sering dikenal dengan sariawan adalah penyakit mulut berupa ulser 
yang kambuhan pada mukosa mulut yang etiologinya multifaktorial. Menurut 
beberapa peneliti mikroba telah terbukti sebagai salah satu etiologi. Pengobatan 
SAR saat ini umumnya menggunakan kortikosteroid, antiseptik, atau astringen 
dari bahan kimia sintetik yang harganya mahal dan efek sampingnya cenderung 
besar. Oleh karena itu perlu ditemukan obat alternatif lain yang lebih aman dan 
efektif. Daun Jambu Biji mengandung tanin yang berkhasiat sebagai astringent 
dan styptic yang kuat. Pada membran mukosa yang mengalami peradangan, tanin 
mengkoagulasi protein dan membentuk antiseptik, lapisan pelindung terletak di 
bawah luka yang memungkinkan terjadinya regenerasi dari jaringan baru, serta 
menarik dan memperkuat jaringan. Penelitian ini betujuan memproduksi obat 
sariawan yang murah dan efektif dengan bahan utama ekstrak Daun Jambu Biji. 
Metode kerja yang dilakukan adalah membandingkan diameter SAR antara 
responden setelah memakai salep obat sariawan yang mengandung ekstrak Daun 
Jambu Biji dengan salep placebo. Penelitian ini diujikan pada dua kelompok, 
yaitu kelompok perlakuan terdiri dari 10 orang yang diterapi dengan Daun 
Jambu biji dan 10 orang yang menggunakan placebo sebagai kontrol. Pengujian 
ini menunjukkan bahwa terapi dengan salep ekstrak Daun Jambu Biji 
memperkecil diameter lesi dan mengurangi rasa nyeri. Kesimpulan dari 
penelitian adalah ekstrak Daun Jambu Biji efektif sebagai obat sariawan. Hasil 
dari penelitian ini adalah produksi salep obat sariawan yang murah dan efektif 
dengan bahan ekstrak Daun jambu Biji yang selanjutnya dipasarkan kepada 
pasien sariawan di klinik Oral Medicine Rumah Sakit Gigi dan Mulut Fakultas 
Kedokteran Gigi Universitas Airlangga di mana diperoleh respon positif dari 
pemakai salep tersebut. 
 
Kata kunci: SAR, Daun Jambu Biji, dan  salep 
 
PENDAHULUAN 
 Pada awalnya ‘apthous’ ditemukan oleh Hipocrates pada tahun 460 – 370 
SM dan disebut kerusakan dalam mulut. Pada umumnya, kata ‘apthae’ berarti 
datangnya ulser asing besar. Menurut Lynch (1994), SAR adalah penyakit mulut 
yang mempunyai ciri ulser yang kambuhan pada mukosa mulut pasien yang tidak 
mempunyai penyakit lain. Haskel (1999) mengatakan bahwa SAR adalah ulser 
pada mukosa mulut yang terjadi secara kambuhan dan etiologinya belum 
diketahui. Di seluruh dunia, kurang lebih 15-20% penduduk terkena SAR. 
Walaupun pengobatan untuk gejala tersedia, tetapi apthous tidak dapat dicegah. 
Sejak etiologi ulser apthous tidak ditemukan, penelitian difokuskan pada jenis  
faktor pendukung. Telah diidentifikasi faktor pemercepat SAR, diantaranya: 
stress, kekurangan nutrisi, trauma, pergantian hormon, diet, dan kerusakan sistem 
kekebalan tubuh ( Tillis and McDowell, 2002 ).   
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Faktor penyebab SAR belum dapat diketahui dengan pasti. Pada umumnya 
tidak hanya satu penyebab saja melainkan multifaktorial. Menurut beberapa 
peneliti ternyata mikroba telah terbukti sebagai salah satu etiologi multifaktorial 
dan mempunyai peran sekunder setelah faktor pencetus. 

Pengobatan SAR saat ini umumnya menggunakan kortikosteroid, anti 
septik, atau astringen dari bahan kimia sintetik.Bahan kimia sintetik harganya 
relatif mahal dan efek sampingnya cenderung lebih besar. Karena itu masyarakat 
cenderung mencari alternatif pengobatan yang murah, mudah didapat namun tetap 
efektif.   

Daun Jambu Biji merupakan sumber daya alam yang mudah didapat dan 
dapat dimanfaatkan sebagai obat sariawan dengan harga relatif murah namun 
tetap efektif. Zat berkhasiat yang terkandung dalam Daun Jambu Biji adalah tanin, 
minyak atsiri, tri terpinoid, leukosianidin, kuersetin, asam arjulonat, resin, dan 
minyak lemak.sehingga Daun Jambu Biji berkhasiat sebagai anti inflamasi, 
hemostatik, astringen, anti diare, anti bakteri dan anti septik (Moeryati, 1998; 
Farida, 1995; Silva et al, 1995). 
 Tanin merupakan astringent dan styptic yang kuat. Ketika digunakan pada 
permukaan kulit ataupun membran mukosa yang mengalami peradangan, tanin 
mengkoagulasi protein dan membentuk antiseptik, lapisan pelindung terletak 
dibawah luka yang memungkinkan terjadinya regenerasi dari jaringan baru, serta 
menarik dan memperkuat jaringan, membuat kaku lidah dan mengurangi 
kepekaan indera perasa. 
 Terdapat acuan pada hasil penelitian sebelumnya yang mendapatkan 
bahwa ekstrak daun jambu biji dengan kadar 0,1% telah mampu menghambat 
pertumbuhan S. sanguis pada penderita SAR. 
 Penelitian ini bertujuan memformulasikan ekstrak Daun Jambu biji menjadi 
produk obat sariawan  sehingga dihasilkan produk obat sariawan yang berkualitas 
dengan harga terjangkau. Selain itu bertujuan mensosialisasikan dan memasarkan 
produk obat sariawan dari Daun Jambu biji kepada masyarakat. Dari 50 responden 
yang ditawari salep ini, 91% menyatakan tertarik untuk membeli karena produk 
berasal dari bahan alami, bentuk sediaan salep, serta harga yang relatif lebih 
terjangkau. 

Salep obat sariawan mempunyai khasiat antibakteri, astringents (pengerutan 
luka), antiinflamasi (antibengkak), dan hemostatik (pembekuan darah). Oleh 
karena itu, salep tersebut mampu memperkecil diameter lesi dan mengurangi 
bahkan menghilangkan rasa nyeri. Bahan aktif salep ini berasal dari kandungan 
Daun Jambu Biji, sehingga mempunyai efek samping yang minimal. Dari segi 
harga, relatif lebih murah dan kompetitif dengan harga obat sariawan atau obat 
kumur yang saat ini beredar di pasaran. 

 
METODE PENDEKATAN 
 Program Kreativitas Mahasiswa bidang Kewirausahaan ini mulai 
dilaksanakan pada bulan Januari 2005. Keseluruhan waktu yang dibutuhkan 
sampai produk siap dipasarkan adalah satu bulan. Sedangkan waktu untuk 
memasarkan produk sekitar tiga bulan. Keseluruhan waktu mengolah Daun Jambu 
Biji menjadi produk salep obat sariawan selama empat bulan. 
 Daun Jambu Biji muda dan segar dipetik lalu dibuat simplisia kering 
dengan cara dikeringkan secara tidak langsung di bawah sinar matahari agar 
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bahan berkhasiat yang terkandung tidak menguap. Waktu yang dibutuhkan untuk 
mengeringkan selama empat hari. Setelah kering, Daun Jambu Biji dihaluskan 
kemudian dibuat ekstrak kental. Daun Jambu Biji diperoleh dari pohon di 
lingkungan kampus Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga.  
 Pembuatan ekstrak Daun Jambu biji menggunakan bahan penarik etanol 
96% dengan proses selama tujuh hari. Ekstrak Daun jambu Biji diolah di 
Laboratorium Bahan Alam Fakultas Farmasi Universitas Airlangga.  
 Pengolahan ekstrak Daun Jambu biji menjadi sediaan salep menggunakan 
bahan pengisi khusus untuk dalam mulut (oral base) dengan cara mencampurkan 
0,1 g ekstrak Daun Jambu biji dengan 0,02 g Propylparaben ditambahkan dalam 
basis yang terdiri dari glycerin, NaCMC (Sodium Carboksi Metil Celulosa)  
sampai beratnya menjadi 100 g. Campuran ini diaduk sampai homogen kemudian 
dimasukkan dalam tube. Pengolahan ekstrak Daun jambu Biji menjadi salep 
dilakukan di  Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. 
   
Grafik 1. Proses Produksi 

Pengadaan Bahan Baku 
 
 

Formulasi & Produksi 
 

 
Produk Ruahan 

 
 

Evaluasi Sediaan 
 

   
Pengemasan 
Produk Jadi 

 
 
 
Analisis pasar dilakukan dengan metode pengambilan data dengan cara 

survey melakukan pengisian kuisioner secara closed question, responden pria 
maupun wanita yang berusia 17 sampai 40 tahun yang pernah atau sedang 
mengalami sariawan sejumlah 50 orang  dengan lokasi di Rumah Sakit Gigi dan 
Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. 
 Dari pengambilan data tersebut, didapatkan hasil, 92% responden 
menggunakan obat untuk menyembuhkan sariawan, dari jumlah tersebut 44% 
menggunakan obat kumur, sebagian besar karena praktis dan relatif murah, tetapi 
terasa agak lama kesembuhannya, 36% obat salep, sebagian besar karena terasa 
lebih cepat sembuh, tetapi harganya relatif lebih mahal, hal ini yang menjadi 
asumsi penggunaannya yang masih lebih rendah dari obat kumur, 20% obat seduh 
atau minum, dengan sebagian besar alasan yang sama dengan obat kumur. 92% 
responden menyukai penggunaan bahan alam sebagai bahan utama obat sariawan, 
sebagian besar karena cenderung tidak ada efek samping serta lebih alami. Dari 
50 responden yang ditawarkan salep obat sariawan, 91% menyatakan tertarik 
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untuk membeli karena penggunaan bahan yang alami, bentuk sediaan salep, serta 
harga yang relatif lebih terjangkau. 

Pemasaran salep obat sariawan ditujukan pada pasien sariawan yang 
datang ke klinik Oral Medicine Rumah Sakit Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran 
Gigi Universitas Airlangga. Hasil dari pemasaran ini diketahui bahwa masyarakat 
menerima dengan baik alternatif pengobatan yang alami dan memberikan respon 
yang positif terhadap produk salep obat sariawan dengan bahan aktif Daun Jambu 
Biji. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Pada salep Daun Jambu biji untuk obat sariawan dilakukan uji klinis. 
Efektifitas obat sariawan dengan Daun Jambu biji. Efektifitasnya diujikan 
langsung ke penderita SAR yang memenuhi kriteria berikut : laki-laki atau wanita 
(sebelum atau sesudah menstruasi / tidak hamil), berusia 17-40 tahun, lokasi lesi 
pada mukosa bibir atau pipi, penderita tidak sedang menjalani terapi antibiotik, 
dengan diameter 1-5 mm, umur lesi tidak lebih dari 3 hari, lesi tunggal, serta 
keadaan oral hygiene yang baik.  
 Sampel uji klinis hanya terdiri dari 2 kelompok, yaitu kelompok perlakuan 
terdiri dari 10 orang yang diterapi dengan Daun Jambu biji dan 10 orang yang 
menggunakan placebo sebagai kontrol. 
 Sebelum pengujian dilaksanakan, penderita mengisi informed consent 
terlebih dahulu. Kemudian dilakukan anamnesa dan pemeriksaan rongga mulut 
yang meliputi diameter ulser dan daerah sekitar ulser. Setelah dilakukan 
pemeriksaan intra oral, diberikan instruksi pemakaiannya, yaitu obat dioleskan 3 
kali dalam sehari setelah makan pagi, siang dan malam dengan pemakaian 
minimal pada saat sebelum tidur malam. Kontrol pada penderita dilakukan pada 
hari ke-3 setelah diperiksa dan hari ke-3 setelah kontrol pertama, tetapi dengan 
keterbatasan waktu, maka hanya dilakukan kontrol setelah 3 hari pertama.  
 Hasil pengujian dianalisa dengan menggunakan uji paired samples T Test 
untuk diameter dan rasa sakit, dilanjutkan dengan proses pengemasan produk 
ruahan. 
 Bedasarkan hasil pemeriksaan pada pasien SAR yang terdiri dari 1 
kelompok sampel yaitu kelompok perlakuan dengan menggunakan salep ekstrak 
Daun Jambu Biji didapatkan hasil seperti paparan pada tabel 1 untuk variabel 
diameter dan tabel 2 untuk variabel rasa sakit. 
 
Tabel 1. Perbedaan diameter ulser sebelum dan sesudah perlakuan. 

Sampel Diameter sebelum Diameter sesudah Hasil uji 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 

6 mm 
3 mm 
4 mm 
5 mm 
3 mm 
5 mm 
3 mm 
3 mm 
6 mm 
4 mm 

4 mm 
2 mm 
2 mm 
3 mm 

1,5 mm 
2,5 mm 
1,5 mm 
2 mm 
4 mm 

2,5 mm 

P=0,01 
Berbeda nyata 
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Tabel 2. Perbedaan diameter ulser sebelum dan sesudah perlakuan ( Placebo ) 

Sampel Diameter sebelum Diameter sesudah Hasil uji 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 

5 mm 
4 mm 
3 mm 
6 mm 
3 mm 
6 mm 
3 mm 
4 mm 
5 mm 
3 mm 

5 mm 
4 mm 
2 mm 

5,5 mm 
3 mm 
6 mm 

2,5 mm 
3,5 mm 
5 mm 
3 mm 

P=0,01 
Berbeda nyata 

 
 
Tabel 3. Perbedaan kualitas rasa nyeri sebelum dan sesudah perlakuan. 

Sampel Sensasi sebelum Sensasi sesudah Hasil uji 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 

-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 

1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
1 

P=0,01 
Berbeda nyata 

 
 
Tabel 4. Perbedaan kualitas rasa nyeri sebelum dan sesudah perlakuan (Placebo) 

Sampel Sensasi sebelum Sensasi sesudah Hasil uji 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 

-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 

-1 
-1 
0 
-1 
0 
-1 
-1 
-1 
0 
1 

P=0,01 
Berbeda nyata 

 
Keterangan : 
-1 = terasa nyeri bila digunakan untuk makan dan berbicara. 
0 = terasa nyeri bila digunakan berbicara tetapi tidak bila untuk makan 
1 = tidak terasa nyeri atau normal 
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Tabel 5. Perbandingan selisih diameter antara perlakuan dengan placebo. 

No. Perlakuan Placebo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

2 mm 
1 mm 
2 mm 
2 mm 

1,5 mm 
2,5 mm 
1,5 mm 
1 mm 
2 mm 

1,5 mm 

0 mm 
0 mm 
1 mm 

0,5 mm 
0 mm 
0 mm 

0,5 mm 
0,5 mm 
0 mm 
0 mm 

 
 

Bedasarkan pada tabel 1 dapat dilihat bahwa terapi dengan salep ekstrak 
daun jambu biji memperkecil diameter lesi yang diukur dari satu sisi ke satu sisi 
yang lain pada daerah yang terluas. Bedasarkan hasil perhitungan menggunakan 
uji paired samples T Test didapatkan hasil yaitu p = 0,01 (p<0,05) yang berarti 
ada perbedaan yang bermakna diameter antara sebelum dan sesudah 
menggunakan salep ekstrak daun jambu biji secara topikal. 
 Bedasarkan pada tabel 2 dapat dilihat bahwa terapi menggunakan salep 
ekstrak daun jambu biji mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri yang 
ditimbulkan ulser SAR saat makan maupun berbicara. Bedasarkan hasil 
perhitungan menggunakan uji paired samples T Test didapatkan hasil yaitu p = 
0,01 (p<0,05) yang berarti ada perbedaan yang bermakna sensasi rasa nyeri antara 
sebelum dan sesudah menggunakan salep ekstrak daun jambu biji secara topical 
pada permukaan lesi. 
 Efektivitas obat adalah waktu yang diperlukan untuk kesembuhan luka 
SAR dengan memperhatikan variabel diameter lesi serta sensasi rasa nyeri yang 
ditimbulkan oleh SAR. Sampel yang digunakan dalam penelitian tahap awal ini 
sebanyak 20 penderita yang telah memenuhi kriteria sampel penelitian dengan 
maksud untuk mendapatkan sampel penelitian yang homogen serta 
mengendalikan variabel penelitian. 
 Dalam penelitian ini sebanyak 10 penderita diberi salep ekstrak daun 
jambu biji yang kemudian digunakan secara topikal pada permukaan ulser SAR 3 
kali dalam sehari sesudah makan agar penetrasi salep tersebut dapat berlangsung 
lebih cepat, tetapi 10 penderita pada penelitian ini menggunakan dengan aturan 
pemakaian minimal, yaitu pada saat sebelum tidur malam. Sedangkan 10 
penderita lainnya digunakan placebo sebagai kontrol.  

Sebagai sampel penelitian digunakan penderita laki-laki maupun wanita. 
Untuk penderita wanita dibatasi tidak dalam keadaan menstruasi atau hamil, 
dengan pertimbangan untuk menghindari kemungkinan factor hormonal yang 
dapat berpengaruh terhadap proses kesembuhan SAR (Wray, 1999). 

Pada evaluasi ini usia penderita dibatasi antara 17 – 40 tahun, sehingga 
diharapkan pada usia tersebut respon kesembuhan terhadap lesi SAR relatif sama, 
karena pada usia dibawah 17 tahun diperkirakan masih ada pengaruh hormon 
pertumbuhan yang dapat mempengaruhi proses penyembuhan SAR, sedangkan 
pada usia diatas 40 tahun diperkirakan sudah mulai banyak perubahan proses 
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metabolisme dalam tubuh yang dapat mempengaruhi proses penyembuhan SAR 
(Sonis, 1995). Dalam hasil penelitian ini, baik jenis kelamin maupun usia 
penderita tidak berpengaruh terhadap proses penyembuhan SAR. 
 Setelah dilakukan analisa statistik dengan menggunakan uji “paired 
samples T Test” didapatkan ada perbedaan yang bermakna diameter lesi dan 
sensasi rasa nyeri yang timbul antara sebelum dengan sesudah perlakuan, hal ini 
menunjukkan bahwa salep ekstrak daun jambu biji berpotensial mempercepat 
penyembuhan SAR karena kandungan tanin yang merupakan astringent dan 
styptic kuat, serta terdapat eugenol yang merupakan minyak esensial dengan sifat 
sedatif dan meredakan sakit sehingga berpengaruh pada sensasi rasa nyeri yang 
timbul. Pada permukaan kulit ataupun membran mukosa yang mengalami 
peradangan, Tanin mengkoagulasi protein dari larutan dan dapat bergabung 
dengan protein, menjadi tahan terhadap enzim proteolisis, juga merupakan 
antiseptik seperti fenol, yang akan mengkoagulasi bakteri dan menghambat 
pertumbuhannya bahkan pada dosis tertentu akan membunuhnya, lapisan 
pelindung terletak dibawah tempat yang memungkinkan terjadinya regenerasi dari 
jaringan baru, serta menarik dan memperkuat jaringan, secara kimiawi merupakan 
substansi kompleks yang tersebar dan ditemukan secara umum pada tanaman, 
umumnya sulit untuk dipisahkan karena tidak terkristalisasi karena berbentuk 
sebagai campuran dari polifenol (James ER, 1996).  

Pemasaran salep obat sariawan ditujukan pada pasien sariawan yang 
datang ke klinik Oral Medicine Rumah Sakit Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran 
Gigi Universitas Airlangga. Hasil dari pemasaran ini diketahui bahwa masyarakat 
menerima dengan baik alternatif pengobatan yang alami dan memberikan respon 
yang positif terhadap produk salep obat sariawan dengan bahan aktif Daun Jambu 
Biji. Harga salep obat sariawan relatif sangat murah, sehingga masyarakat lebih 
tertarik pada produk ini. Adapun rancangan keuangan dari pemasaran ini adalah 
sebagai berikut: 
 
Rancangan keuangan 
Biaya produksi / item 

•  Obat sariawan salep Rp. 7543,45 
Harga produk 

•  Obat sariawan salep Rp. 12.500,00 
Untuk produksi 100 buah/bulan 
Laba bersih : Laba kotor – Biaya operasional  = Rp.1.250.000 – 754.345 
       = Rp.495.655/ bulan 
 
KESIMPULAN 

Daun jambu biji dapat diformulasikan menjadi suatu produk yang diberikan 
secara topical,efektif dalam mempercepat waktu sembuh SAR dan dapat 
digunakan sebagai pengobatan alternatif dari SAR yang lebih murah dan dapat 
digunakan oleh semua penderita SAR dengan mudah dan aman,dan aseptabel. 
Produk obat sariawan berbentuk salep ekstrak daun jambu biji daya saing tinggi 
sehingga layak untuk dipasarkan. 
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PENGEMBANGAN INDUSTRI BUMBU BAWANG INSTANT 
BERBENTUK PASTA 

 
Irawan, Galuh Purnomo, M.Chaerul Umam, Muhammad Iqro, dan Neisya Solaita 

PS Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian,  
Institut Pertanian Bogor, Bogor. 

 
ABSTRAK 
Bawang merah dapat diolah menjadi bawang goreng, tepung bawang, dan 
bawang giling. Pengolahan tersebut bertujuan untuk mengawetkan dan 
mempertahankan mutu bawang. Pemanfaatan bawang merah melalui diversifikasi 
produk olahan seperti tersebut diatas sudah tersedia di pasaran. Salah satu 
alternatif produk olahan bawang merah yang belum banyak dikembangkan 
adalah pasta bawang merah. Mengingat bahwa intensitas penggunaan bawang 
merah yang cukup besar maka salah satu solusi alternatif penanganan pasca 
panen adalah pembuatan pasta bawang merah. Tujuan dari program ini adalah 
untuk mengembangkan jiwa kreativitas dan kewirausahaan mahasiswa, 
meningkatkan nilai tambah bawang merah dengan upaya diversifikasi olahan, 
dan memanfaatkan peluang usaha bumbu bawang berbentuk pasta.  
Mengembangkan usaha kecil dan menengah pembuatan bumbu bawang 
pastaPasta Bawang Merah merupakan suatu kreasi dan inovasi baru dari olahan 
bawang merah yang mempunyai komposisi gizi yang cukup lengkap dibandingkan 
produk olahan bawang lainnya. Pasta Bawang merah mengandung lemak, 
protein, karbohidrat, dan vitamin C.  Tingkat keawetan dan kepraktisan serta 
harga yang terjangkau menjadikan produk ini sangat kompetitif dengan produk 
olahan bawang merah lainnya. Pangsa pasar pasta bawang merah ini pun cukup 
luas, diantaranya adalah para ibu rumah tangga, para juru masak, dan para 
pedagang masakan termasuk rumah makan dan hotel.   Pendirian industri pasta 
bawang merah memberikan nilai kelayakan berupa IRR sebesar 73 % atau 58% 
lebih besar dari bunga bank yang hanya 15%.  Kenaikan produksi sebesar 100 
gram mengakibatkan kenaikan biaya produksi sebasar Rp 144,50 dengan asumsi 
kenaikan harga bahan baku sebesar Rp. 1000,-. 

 
Kata kunci : Diversifikasi produk, komposisi gizi, pendirian industri  
 
PENDAHULUAN 

Bawang merah merupakan salah satu hasil pertanian yang sering 
digunakan sebagai bahan penyedap masakan. Bawang merah memiliki sifat 
perishable dan mudah mengalami kerusakan seperti kebusukan dan pelunakan 
umbi yang dapat mengakibatkan penurunan mutu. Selain itu produksi yang tidak 
stabil karena ketergantungan terhadap iklim, menyebabkan harga bawang merah 
berfluktuatif. Untuk itu perlu dilakukan suatu penanganan pasca panen seperti 
mengolah bawang merah menjadi produk yang lebih tahan lama dan bernilai 
ekonomis tinggi.  

Produk bawang merah olahan yang belum banyak dikembangkan adalah 
pasta bawang merah. Pembuatan Pasta Bawang Merah menjadi salah satu 
alternatif pengolahan yang menarik. Tingkat keawetan dan kepraktisan serta harga 
yang terjangkau menjadikan produk ini sangat kompetitif dengan produk olahan 
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bawang merah lainnya seperti bawang goreng atau tepung bawang merah. Pasta 
Bawang Merah juga memberikan kemudahan bagi pengguna karena langsung 
dapat digunakan sebagai bumbu tanpa harus dikupas, diiris atau dihaluskan 
terlebih dahulu. 

Pasta Bawang Merah diolah dengan menambahkan bahan-bahan lain yang 
bersifat alami seperti lemak nabati, garam, pengelmulsi dan inactive enzime agent. 
Bahan tambahan tersebut dimaksudkan untuk (i) menambah daya awet, (ii) 
meningkatkan nilai nutrisi, (iii) mempertahankan aroma khas bawang merah. 
Mengingat kelebihan dan daya saing produk pasta bawang merah cukup tinggi, 
maka pengembangan industri bumbu bawang instant berbentuk pasta layak untuk 
dikaji.  

Dalam pengajuan proposal ini dirumuskan beberapa masalah, yaitu : 
1. Belum berkembangnya unit-unit usaha kecil bagi mahasiswa  
2. Belum optimalnya pemanfaatan bawang merah sebagai produk olahan/awetan  
3. Belum berkembangnya usaha pembuatan bumbu bawang instant berbentuk 

pasta 
 

Adapun tujuan dari program ini adalah sebagai berikut : 
1. Mengembangkan jiwa kreativitas dan kewirausahaan mahasiswa. 
2. Meningkatkan nilai tambah bawang merah dengan upaya diversifikasi olahan  
3. Memanfaatkan peluang usaha bumbu bawang berbentuk pasta. 
4. Mengembangkan usaha kecil dan menengah pembuatan bumbu bawang pasta. 

 
Beberapa kegunaan dari program ini adalah sebagai berikut: 

1. Sarana pembelajaran dan pengembangan teknologi terapan. 
2. Melatih kemampuan kewirausahaan 
3. Meningkatkan kemampuan kerjasama tim dan 
4. Menunjang pengadaan produk alternatif 
 
METODE PENDEKATAN 

Program ini dilaksanakan di Laboratorium Penyimpanan, Departemen 
Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian 
Bogor. Waktu efektif pelaksanaan program ini dimulai pada bulan Februari  
hingga bulan Mei 2006. Adapun instrumen yang digunakan meliputi peralatan 
mekanik yang umum terdapat pada industri rumah tangga yaitu : pisau, wajan, 
kompor, baskom plastik, sendok makan, blender, mixer, pengaduk dari kayu, kain 
blacu, saringan dari logam, referigerator, plastik, dan gelas jar. Timbangan dan 
sealer digunakan  dari peralatan yang tersedia di laboratorium. Bahan-bahan yang 
digunakan dalam  membuat produk pasta bawang ini yaitu: bawang  merah, lemak 
nabati, air, pengemulsi dan garam.  

Proses produksi pasta bawang merah meliputi : 
1. Bawang merah segar dikupas kulitnya, lalu ditimbang sesuai dengan kapasitas 

produksi. Dalam waktu yang sama, juga dilakukan pelarutan pengemulsi 
dengan air sesuai dengan formulai produksi yang telah ditetapkan. 

2. Bawang merah kupas direndam dengan air yang telah ditambahkan inactive 
enzyme agent selama 15 menit. Setelah itu bawang dicuci (dibilas) sampai 
bersih dengan air lalu ditiriskan. 
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3. Bawang merah yang telah ditiriskan, dihancurkan menggunakan blender, 
sehingga didapatkan bubur bawang merah. Pada saat yang bersamaan, lemak 
nabati yang telah ditimbang sesuai dengan formulasi produksi, dipanaskan 
sampai mencair.  

4. Bubur bawang dan lemak nabati cair dicampur (mixing) dan diaduk secara 
perlahan-lahan hingga merata.  

5. Bubur bawang dan lemak nabati dipanaskan pada suhu 800C sambil diaduk.  
Pemanasan dihentikan jika timbul letupan-letupan (gelembung udara) yang 
menandakan bahwa bubur bawang telah mendidih. 

6. Bubur bawang hasil proses diatas didinginkan sesaat, pengemulsi yang telah 
dilarutkan dicampukan ke dalam bubur bawang merah sampai merata 
sehingga didapatkan bubur bawang dengan viskositas yang lebih tinggi. 

7. Garam dengan jumlah yang telah ditentukan dilarutkan ke dalam air dan 
ditambahkan kedalam campuran bubur bawang merah. Penambahan larutan 
garam ini bertujuan untuk memberikan daya tahan atau umur simpan yang 
lebih lama terhadap produk bawang tersebut. 

8. Bubur bawang hasil produksi diatas siap dikemas.  Ada dua macam kemasan, 
yaitu kemasan jar dan kemasan plastik. 
Produk baru pasta bawang merah perlu dikaji nilai kandungan gizinya, yang 

meliputi kadar air, kadar abu, kadar lemak, kadar protein, kadar karbohidrat, dan 
kadar vitamin C. Kandungan gizi yang tersedia akan lebih meyakinkan konsumen 
terhadap kelayakan nilai nutrisi produk ini. 

Adapun nilai kandungan gizi pasta bawang merah yang disajikan pada tabel 
berikut. 
 

Tabel 1.  Kandungan gizi pasta bawang merah per 100 gram 

No Parameter Satuan  Hasil Pemeriksaan Metode 
1 Kadar Air % b.b 86 Destilasi  
2 Kadar Abu % b.b 0.9 AOAC, 1999 
3 Lemak  % b.b 12.2 AOAC, 1999 
4 Protein  % b.b 0.54 AOAC, 1999 
5 Kadar Vitamin C mg/100g 1.1 Yacobs 
6 Karbohidrat  % b.b 0.37 By Difference  
 
 

Kandungan gizi diatas telah tersertifikasi oleh Laboratorium Pengawasan 
Mutu, Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, 
Institut Pertanian Bogor dengan No. 001/05/06.   

Pasta bawang merah merupakan produk olahan berbahan baku bawang 
merah dengan bahan tambahan lain untuk memberikan efek cita rasa dan aroma 
khas pada makanan. Aroma dari bawang merah merupakan ciri khas yang 
menonjol dari produk ini. Pasta Bawang Merah diproduksi dengan warna putih 
kecoklatan dan berbentuk pasta. Adapun komposisi produk ini adalah sebagai 
berikut :  
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Tabel 2. Komposisi pasta bawang merah per 100 gram 

Komposisi  Satuan (gram) 
Bawang merah                                     62,00 gr 
Shortening 24,80 gr 
CMC   0,39 gr 
Air  12,32 gr 
Garam dapur (NaCl)   0,49 gr 

 
Produk pasta bawang merah akan mempermudah konsumen untuk 

menggunakannya sebagai bumbu tambahan sehingga konsumen tidak perlu 
mengupas dan menumbuk (mengulek). Pasta bawang merah berfungsi sebagai 
penambah cita rasa dan aroma pada makanan yang berperan sebagai bahan 
tambahan pada makanan.  

Sebagai produk baru, strategi memasuki pasar dapat menjadi penentu 
kesuksesan atau kegagalan pemasaran. Strategi yang kami terapkan adalah first in 
strategy yaitu pasta bawang merah menjadi pioneer dengan jalan memasuki pasar 
pertama kali atau dengan kata lain menjadi produk inovatif yang belum ada 
produk yang menyerupainya. Sebenarnya, produk serupa telah ada di pasar luar 
negeri namun belum atau sedikit sekali dipasarkan di Indonesia atau hanya 
ditujukan untuk segmen pasar tertentu seperti restoran mewah dan hotel. 

Strategi ini memiliki prinsip bahwa lebih baik menjadi yang pertama 
daripada menjadi yang lebih baik. Karena jauh lebih mudah menjadi yang 
pertama masuk kedalam ingatan daripada harus meyakinkan orang lain bahwa 
produk ini lebih baik daripada produk lain. Hasil strategi ini diharapkan dapat 
menurunkan biaya, memperluas pangsa pasar, dan meningkatkan laba. Namun 
resiko kegagalan dapat terjadi jika produk tidak memiliki keunggulan komparatif 
dalam hal teknologi dan finalsial. Resiko yang dihadapi meliputi (i) pengenalan 
produk baru, (ii) biaya riset & pengembangan yang besar, dan (iii) menciptakan 
permintaan primer. 

Sebagai barang tidak tahan lama, pasta bawang merah sebaiknya 
dikonsumsi cepat dengan frekuensi pembelian tinggi maka strategi yang tepat 
adalah menyediakan produk di banyak lokasi, iklan secara gencar untuk 
merangsang orang agar mencoba dan membeli. Iklan juga berfungsi membentuk 
preferensi dan image konsumen. 

Pasta bawang merah adalah produk basah dengan tingkat kedaluwarsa 2 
minggu pada suhu ruang atau 1 bulan pada suhu 10oC. Oleh karena itu strategi 
lain dirancang untuk mengurangi ketidakawetan produk dengan menjajakan atau 
menjalin kerjasama sebagai pemasok pada rumah makan, warung dan lokasi lain 
dengan tingkat permintaan yang dapat diperkirakan. 

Dalam pemilihan target pemasaran produk, dilakukan segmentasi pasar. 
Hasil yang diperoleh kemudian dipilih satu atau lebih segmen (multi segment 
strategy) yang dianggap paling potensial dan menguntungkan. Kemudian 
pegembangan produk dan program pemasaran dirancang khusus untuk segmen-
segmen terpilih. 

Multisegment strategy memberikan beberapa manfaat ganda yaitu volume 
penjualan yang tinggi, laba yang besar dan pangsa pasar yang luas. Resiko yang 
ada antara lain biaya desain produk, biaya produksi, biaya promosi, biaya 
persediaan dan biaya riset pemasaran. 
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Dari analisis diatas, segmentasi pasta bawang merah lebih condong 
menerapkan strategi multisegmen. 

Sebagai produk alternatif pengganti bawang merah, sangat jelas bahwa 
pesaing utama produk pasta bawang merah adalah bawang merah itu sendiri. 
Perubahan prefrensi konsumen dari sebagai pengguna bawang merah segar 
menjadi sebagai pengguna pasta bawang merah perlu dilakukan.  Walaupun itu 
sangat sulit namun dengan menerapkan multi segment strategy diharapkan produk 
bawang merah pasta dapat merebut sebagian kecil marketshare.  

Produk lain yang menjadi pesaing adalah bumbu siap saji. Bumbu siap saji 
merupakan olahan berbagai macam bumbu dasar menjadi bumbu praktis. 
Segmentasi produk pasta bawang merah berbeda karena tingkat kepraktisan kedua 
produk ini sangat berbeda. Produk pasta bawang merah memiliki label ”semi 
praktis” yang masih memungkinkan konsumen untuk berkreasi dengan masakan 
yang akan diolah sedangkan bumbu siap saji tidak memberikan konsumen pilihan 
lain untuk menentukan citarasa masakannya sendiri. 

Produk pasta bawang menjadi suatu produk yang memiliki nilai tambah 
tinggi karena praktis dan mudah dipakai. Pola pengembangan usaha pasta bawang 
dilakukan dengan sistem kemitraan dengan para pedagang di pasar tradisional 
sebagai penyedia bahan baku. Sistem pemasaran dengan pola hubungan kemitraan 
dengan para pedagang masakan, warung-warung, hotel dan rumah makan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Formulasi dilakukan untuk mendapatkan hasil yang terbaik pada produk 
Pasta Bawang, sehingga produk ini dapat disukai oleh konsumen, tahan lama, dan 
berkualitas tinggi. Formulasi yang digunakan pertama kali dalam pembuatan 
produk ini  adalah formulasi yang terdapat dalam metode awal pembuatan Pasta 
Bawang yaitu: sortasi bawang merah, pengupasan dan penggilingan, pencampuran 
dengan lemak nabati, penambahan emusifier, pemanasan, dan pengemasan 
menggunakan kemasan plastik dan jar.  

Kendala yang dihadapi adalah tidak tercampurnya air yang terdapat pada 
bawang merah dengan lemak nabati, sehingga terlihat ada bintik-bintik putih 
lemak yang tidak tercampur. Hal ini menyebabkan penampilan produk ini menjadi 
tidak menarik. Permasalahan ini dapat diatasi dengan menambahkan bahan 
pengemulsi sehingga tercipta sistem emulsi antara lemak dengan air 
(Winarno,1991).  

Kendala lain adalah ketahanan umur simpan produk. Jika pada percobaan  
pertama produk langsung dikemas pada suhu yang masih panas, maka pada 
percobaan kedua, pengemasan dilakukan pada saat suhunya sudah hampir dingin, 
karena pengemulsi yang ditambahkan kedalam formulasi ini tidak tahan terhadap 
pemanasan yang tinggi. Protein bahan pengemulsi akan terdenaturasi jika 
dipanaskan pada suhu yang tinggi. Kondisi ini memudahkan terkontaminasinya 
produk oleh mikroba sehingga terjadi kerusakan pada produk berupa pembusukan 
dan tumbuhnya kapang diatas permukaan produk (Weiss, 1983). Oleh sebab itu 
pada proses produksi selanjutnya, untuk mencegah terjadinya kontaminasi oleh 
mikrobai maka proses produksi dijaga selalu aseptis dan garam dengan 
konsentrasi 0,5 % ditambahkan sebagai bahan pengawet.  

 
 



 6

 
 

                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.  Diagram alir pembuatan pasta bawang merah 
 
Penentuan umur simpan produk ini masih dilakukan sampai saat ini dengan 
memakai formula yang telah diperbaiki. Pada laporan ini data-data aktual umur 
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simpan belum tertampilkan, namun demikian secara umum bawang merah pasta 
hasil produksi diprediksikan akan bertahan selama 2 minggu pada suhu kamar dan 
1 bulan pada suhu refrigerator. Diagram alir formulasi produk pasta bawang 
merah yang telah diperbaiki diperlihatkan pada Gambar 1. 

Pada perkembangan lebih lanjut, tim PKMK Pasta Bawang Merah 
melakukan suatu inovasi baru dengan membuat produk pasta bawang merah 
dalam bentuk kemasan plastik dengan teknik pengemasan vacuum. Produk pasta 
bawang merah yang dikemas dalam kemasan plastik memiliki dua keuntungan 
dibandingkan dengan kemasan jar yaitu harga yang lebih murah dan isi yang lebih 
banyak. Pada kemasan plastik, berat bersih produk adalah 300 gram dan pada jar 
adalah 200 gram. Adapun kendala yang ditemui dalam proses pengemasan ini  
adalah pemberian segel plastik pada tutup kemasan jar. Dengan adanya segel ini 
diharapkan tutup pada jar lebih rapat sehingga bahaya kontaminasi mikroba dapat 
ditanggulangi (Smith, 1991). Bentuk kemasan jar dan plastik dari produk pasta 
bawang merah terlihat pada Gambar 2.  

Analisis senitivitas dilakukan untuk mengetahui seberapa besar biaya 
kenaikan produksi yang akan terjadi jika terjadi kenaikan harga bahan baku. Hasil  
analisis sensitivitas menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan harga bahan baku 
sebesar Rp. 1000, maka akan menyebabkan terjadinya kenaikan biaya produksi  
per 100 g senilai Rp 144,50. Analisis sensitivitas produk ini terlampir pada 
Lampiran 10. 

 

  
Kemasan Jar 200 g Kemasan Plastik 300 g 
 

Gambar 2.  Pasta bawang merah dalam kemasan 
 
KESIMPULAN 

Pembuatan pasta bawang merah menjadi salah satu alternatif pengolahan 
pasca panen yang menarik. Tingkat keawetan dan kepraktisan serta harga yang 
terjangkau menjadikan produk ini sangat kompetitif dengan produk olahan 
bawang lainnya. Pasta Bawang Merah merupakan suatu kreasi dan inovasi baru 
dari olahan produk bawang merah yang mempunyai komposisi gizi lengkap 
dibandingkan produk olahan bawang lainnya, diantaranya adalah kandungan 
lemak, protein, karbohidrat, dan kandungan vitamin C. Pangsa pasar pasta bawang 
merah adalah para ibu rumah tangga, para juru masak, dan para pedagang 
masakan. Oleh karena itu prospek pengembangan pasta bawang merah sangat 
prospektif untuk direalisasikan kedepannya. 

Produk pasta bawang merah dikemas dalam kemasan plastik (300 gram) 
dan jar (200 gram) dengan harga masing-masing Rp 3500,- dan Rp. 4000,-. 
Produk ini mempunyai umur simpan 2 minggu pada suhu kamar dan 1 bulan pada 
suhu refrigerator. 



 8

Promosi produk dilakukan dengan penyebaran pamflet, leaflet, launching, 
demo dan wawancara di radio RRI. Kerja sama dijalin dengan para pedagang 
masakan dan warung-warung.  Wilayah pemasaran produk adalah Bogor dan 
sekitarnya.  

Pendirian industri pasta bawang merah memberikan nilai kelayakan 
berupa IRR sebesar 73 % atau 58% lebih besar dari bunga bank yang hanya 15%.  
Kenaikan produksi sebesar 100 gram mengakibatkan kenaikan biaya produksi 
sebasar Rp 144,50 dengan asumsi kenaikan harga bahan baku sebesar Rp. 1000,-. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Smith JM. 1991. Food Additive User’s Handbook. AVI Publishing : New York. 
Weiss TJ. 1983. Food Oils and Their Uses. AVI Publishing : Wesport.  
Winarno FG. 1991. Kimia Pangan dan Gizi. PT Gramedia: Jakarta. 
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ABSTRAK 
Pewarna merupakan bahan yang sangat berpengaruh terhadap penampakan 
produk dan daya tarik konsumen. Pewarna makanan yang digunakan oleh suatu 
perusahaan sulit untuk dideteksi secara langsung. Umumnya untuk mendeteksi 
pewarna digunakan analisis skala laboratorium, sehingga sulit dilakukan. Untuk 
itu, sangat diperlukan alat atau bahan yang dapat mendeteksi pewarna makanan 
yang mudah dilakukan dan murah.  Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji 
peluang penggunaan bunga sedap malam (Polianthes tuberose L.) sebagai 
pendeteksi (biodetektor) awal pewarna makanan, serta mengkaji karakteristik dan 
faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan pewarna oleh bunga.  Metode 
penelitian yang dilakukan adalah karakterisasi bunga dan pewarna, serta 
pengkajian mekanisme dan penentuan faktor-faktor yang mempengaruhi 
penyerapan pewarna oleh bunga sedap malam. Faktor-faktor tersebut diketahui 
dengan melakukan pengukuran terhadap waktu naiknya larutan pewarna, laju 
penyerapan larutan pewarna, perubahan konsentrasi setelah pencelupan, 
intensitas warna yang terbentuk, kandungan logam, kelarutan, dan pengaruh 
bobot molekul  Bunga sedap malam berpeluang untuk menjadi biodetektor 
pewarna makanan. Mekanisme naiknya pewarna pada bunga disebabkan oleh 
transpirasi, absorbsi, respirasi, dan potensial air. Pewarna dapat naik pada 
bunga karena beberapa proses yang terjadi pada jaringan pengangkut, yaitu 
kapilaritas, kohesi, difusi, dan osmosis.  Larutan pewarna dengan konsentrasi 0.8 
gram/liter mempunyai waktu naik tercepat. Konsentrasi larutan sisa menjadi 
lebih rendah dibandingkan konsentrasi larutan awal. Konsentrasi dan lama waktu 
pencelupan tidak mempengaruhi nilai intensitas warna yang terbentuk pada 
mahkota bunga. Kandungan logam mercury dan arsenic dari pewarna 
nonmakanan (Rhodamin B) lebih besar daripada pewarna makanan (Sunset 
Yellow). Kelarutan pewarna makanan dalam air lebih tinggi daripada pewarna 
nonmakanan. Penyerapan pewarna oleh bunga tidak dipengaruhi oleh bobot 
molekul pewarna. 

 
Kata kunci: pewarna makanan, biodetektor, bunga sedap malam 
 
PENDAHULUAN 

Makanan dan minuman yang ada saat ini sangat beragam. Keberagaman 
ini dipengaruhi oleh penambahan zat-zat tertentu yang dikenal sebagai bahan 
tambahan makanan (BTM). Diantara berbagai jenis bahan tambahan makanan 
yang ada, pewarna merupakan bahan yang sangat berpengaruh terhadap 
penampakan produk dan daya tarik konsumen.  
 Pewarna makanan terbagi dalam dua kelompok, yaitu uncertified color 
dan certified color. Kelompok uncertified color (pewarna alami) aman 
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dikonsumsi oleh manusia, tetapi untuk certified color (pewarna sintetis) ada yang 
berbahaya bagi kesehatan dan ada yang tidak. Bahaya penggunaan pewarna 
sintetis antara lain menimbulkan alergi, kanker hati, hypertrophy, hyperplasia, dan 
carcinomas kelenjar tiroid. Contoh pewarna yang dapat menimbulkan penyakit 
tersebut adalah Rhodamin B dan Metamil Yellow. Berdasarkan PerMenKes RI No. 
239/MenKes/Per/V/1985 dan PerMenKes RI No. 472/MenKes/Per/V/1996, kedua 
zat warna tersebut termasuk dalam zat warna yang dinyatakan sebagai bahan 
berbahaya. Produsen makanan dan minuman ada yang masih menggunakan zat 
warna tersebut, padahal sudah dinyatakan sebagai zat warna berbahaya.  

Penggunaan pewarna sintetis yang berbahaya bagi kesehatan untuk 
mewarnai makanan disebabkan oleh pewarna tersebut memiliki harga yang 
murah. Dilain pihak, pada umumnya pewarna makanan memiliki harga yang 
mahal. Bahaya yang ditimbulkan oleh pewarna sintetis tersebut disebabkan oleh 
kandungan logam berat yang terdapat di dalamnya. Logam berat tersebut bersifat 
mutagenik dan karsinogenik bagi tubuh manusia jika sampai terkonsumsi. 
 Pewarna makanan yang digunakan oleh suatu perusahaan sulit untuk 
dideteksi secara langsung berdasarkan sifat fisik dan kimianya. Umumnya untuk 
mendeteksi pewarna yang digunakan oleh suatu perusahaan digunakan analisis 
laboratorium. Analisis tersebut sulit dilakukan karena membutuhkan keterampilan 
khusus dan alat analisisnya sangat mahal. Untuk itu, sangat diperlukan suatu alat 
atau bahan yang dapat mendeteksi pewarna makanan yang mudah dilakukan dan 
murah agar dapat digunakan oleh suatu industri kecil.  

Bunga berwarna putih dapat menyerap pewarna makanan. Bunga berwarna 
putih yang dapat digunakan antara lain adalah mawar putih, anggrek, anyelir, 
krisan, dan sedap malam. Dalam penelitian ini, bunga sedap malam dipilih 
sebagai pendeteksi pewarna makanan karena memiliki karakteristik yang lebih 
baik dibandingkan dengan bunga yang lain. Selain itu, bunga sedap malam  
mudah didapat dan murah. Dalam penggunaan bunga sedap malam (Polianthes 
tuberose L.) sebagai pendeteksi pewarna makanan penting untuk diketahui 
karakteristik penyerapan pewarna oleh bunga sedap malam (Polianthes 
tuberoseL.). 

 Tujuan dari program ini adalah : 
1. Mengkaji peluang penggunaan bunga sedap malam (Polianthes tuberose L.) 

sebagai pendeteksi (biodetektor) awal pewarna makanan.  
2. Mengkaji karakteristik penyerapan pewarna oleh bunga sedap malam 

(Polianthes tuberose L.).  
3. Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan pewarna oleh bunga 

sedap malam (Polianthes tuberose L.).  
Program kreativitas mahasiswa ini sangat berguna bagi mahasiswa dan 

masyarakat, antara lain : 

1. Memberikan cara yang mudah dalam mendeteksi pewarna makanan. 
2. Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi Lembaga Penelitian dan 

Pengembangan, LSM, pemerintah (Badan POM), dan industri yang 
menggunakan pewarna makanan. 

 
METODE PENDEKATAN 

Program kreativitas mahasiswa ini dilaksanakan mulai tanggal 10 Februari 
2006 sampai 28 Mei 2006. Penelitian dilakukan di Laboratorium Pengawasan 
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Mutu, Departemen TIN, FATETA, IPB, laboratorium penunjang (Laboratorium 
Instrumen, Laboratorium Teknik Kimia, Laboratorium Pengemasan, dan 
Laboratorium DIT di Departemen TIN FATETA IPB), dan Laboratorium Kimia 
Terpadu, FMIPA, IPB.  

Peralatan yang digunakan adalah neraca analitik, sudip, gelas kimia, AAS, 
pengaduk, pisau, stopwatch, kuvet, colortec, dan spektrofotometer. Bahan yang 
digunakan adalah pewarna makanan (Carmoisine, Brilliant Blue, Sunset Yellow, 
Green S, dan Tartrazine), pewarna nonmakanan (Rhodamin B, Metanil Yellow, 
dan Malachite Green), bunga sedap malam (Polianthes tuberose L.) dengan 
panjang tangkai dan tingkat kesegaran yang sama, dan aquades.  

Penelitian dibagi atas tiga tahap. Tahap pertama adalah karakterisasi bunga 
dan pewarna. Tahap berikutnya adalah pengkajian mekanisme penyerapan 
pewarna oleh bunga sedap malam (Polianthes tuberose L.). Selanjutnya adalah 
penentuan faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan pewarna oleh bunga 
sedap malam (Polianthes tuberose L.).  Sistematika penelitian dapat dilihat pada 
Gambar 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 1. Sistematika penelitian 
 

Karakterisasi bunga dilakukan dengan mengamati morfologi bunga, antara 
lain jumlah mahkota dalam satu bunga, jumlah bunga dalam satu tangkai, aroma 
bunga, dan kondisi bunga. Karakterisasi pewarna dilakukan dengan mengamati 
karakteristik fisik pewarna yang digunakan. Pengkajian mekanisme penyerapan 
pewarna oleh bunga sedap malam (Polianthes tuberose L.) dilakukan dengan 
mencari literatur mekanisme penyerapan pewarna oleh tanaman dan proses yang 
terjadi pada jaringan pengangkut. Penentuan faktor-faktor yang mempengaruhi 
penyerapan pewarna oleh bunga sedap malam (Polianthes tuberose L.) meliputi 
jenis pewarna, konsentrasi pewarna, dan lama waktu pengujian. Faktor-faktor 
tersebut dapat diketahui dengan melakukan pengukuran terhadap waktu naiknya 
larutan pewarna, laju penyerapan larutan pewarna, perubahan konsentrasi setelah 
pencelupan, intensitas warna yang terbentuk, kandungan logam, kelarutan, dan 
pengaruh bobot molekul. 

Mulai

Selesai

Karakterisasi bunga dan pewarna

Pengkajian mekanisme penyerapan pewarna oleh bunga sedap malam (Polianthes tuberose L.)

Penentuan faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan pewarna oleh bunga sedap malam 
(Polianthes tuberose L.) 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penyerapan zat warna makanan (Brilliant Blue, Carmoisin, Tartrazine, 
dan Sunset Yellow) oleh bunga sedap malam (Polianthes tuberose L.) memberikan 
respon positif. Di lain pihak, penyerapan pewarna nonmakanan (Rhodamin B, 
Methanil Yellow, dan Malachite Green) memberikan respon negatif. 

 
A. KARAKTERISASI BAHAN 

1. Bunga Sedap Malam (Polianthes tuberose L.) 
Bunga sedap malam diperoleh dari petani bunga di Sukabumi yang 

dipesan melalui toko bunga di Pasar Bogor. Bunga sedap malam (Polianthes 
tuberose L.) termasuk bunga hias berbunga dan bunga potong nonanggrek. 
Mahkota bunga sedap malam berwarna putih. Rata- rata jumlah mahkota sedap 
malam tiap bunga adalah 16. Dalam satu tangkai terdapat bunga antara 10 – 20 
kuntum bunga. Bunga sedap malam mempunyai aroma yang menonjol 
terutama pada malam hari. Tangkai bunga sedap malam berbuku- buku.  Letak 
kuntum bunga dalam satu buku  selalu berpasangan.  
 
2. Pewarna 

Pewarna yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, 
yaitu pewarna makanan dan pewarna nonmakanan. Pewarna makanan yang 
diuji adalah Brilliant Blue, Sunset Yellow, Carmoisin, dan Tartrazine, 
sedangkan pewarna nonmakanan yang diuji adalah Rhodamin B, Methanil 
Yellow, dan Malachite Green. Sebelum digunakan dalam penelitian, pewarna-
pewarna tersebut diamati karakteristik fisiknya.  

 
Tabel 1. Karakteristik fisik beberapa jenis pewarna 

Nama Pewarna Warna Bentuk Fisik Berat Jenis 
Brilliant Blue Biru Tua Serbuk 0.96877 
Sunset Yellow Oranye Serbuk 1.0098 
Tartrazine Kuning Serbuk 1.0010 
Carmoisine Merah Marun Serbuk 1.0077 
Green S Hijau  Serbuk 1.04633 
Rhodamin B Merah Serbuk 1.02611 
Methanil Yellow Oranye Serbuk 1.03948 
Malachite Green Hijau Kebiruan Kristal 0.959 

Dilihat dari kelarutan pewarna dalam air, pewarna nonmakanan 
memiliki kelarutan yang rendah dalam air. Hal tersebut ditunjukkan oleh 
adanya endapan pada saat pewarna nonmakanan dilarutkan dalam air, 
sedangkan untuk pewarna makanan tidak terbentuk endapan. 

 
B. MEKANISME NAIKNYA LARUTAN PEWARNA PADA BUNGA 

SEDAP MALAM (Polianthes tuberose L.) 

Mekanisme naiknya pewarna pada bunga disebabkan oleh beberapa 
faktor, yaitu transpirasi (Marimore, 1998), absorbsi (Marimore, 1998), respirasi 
(Suryanto, 2002), dan potensial air (Tjondronegoro et al., 1999).  

Adanya proses transpirasi pada bunga, dimana air pada bunga menguap 
atau hilang melalui pori-pori yang terdapat pada permukaannya, menyebabkan 
bunga kekurangan air. Untuk memenuhi kebutuhan air (agar bunga tetap segar), 
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maka bunga akan menyerap air atau larutan pewarna yang digunakan untuk 
mencelupnya (Marimore, 1998).  

Proses absorpsi merupakan proses penyerapan air dan zat-zat yang 
dibutuhkan oleh tumbuhan dari lingkungannya (Marimore, 1998). Komoditi 
bunga pada kenyataannya tetap hidup meskipun telah dipanen (dipetik) sehingga 
tetap mengalami proses respirasi (Suryanto, 2002). Respirasi yang berlangsung 
cepat akan mengurangi cadangan karbohidrat yang dapat menyebabkan kelayuan.  

Potensial air digunakan untuk menyatakan status air dalam tumbuhan. 
Semakin rendah potensial air dari suatu sel atau jaringan tumbuhan akan semakin 
besar kemampuannya untuk mengabsorbsi air, sebaliknya semakin tinggi 
potensial air semakin besar kemampuan jaringan tersebut untuk memberi air 
kepada sel atau jaringan tumbuhan yang kandungan airnya lebih rendah 
(Tjondronegoro et al., 1999).  

Potensial air murni sama dengan nol. Dengan adanya zat terlarut dalam air, 
potensial air akan menjadi negatif. Namun nilai potensial air larutan tersebut lebih 
besar (kurang negatif) jika dibandingkan dengan potensial air sel. Jika sel 
tumbuhan direndam dalam larutan hipotonik terhadap cairan sel, air akan mengalir 
dari daerah dengan potensial air kurang negatif (larutan) ke daerah dengan 
potensial air yang lebih negatif (cairan sel).  

Pewarna dapat naik pada bunga karena beberapa proses yang terjadi pada 
jaringan pengangkut di bunga, yaitu kapilaritas (Salisbury dan Ross, 1995), kohesi 
(Salisbury dan Ross, 1995), difusi, dan osmosis. Kapilaritas merupakan interaksi 
antara permukaan singgung dari suatu bahan cair dan bahan padat, sehingga 
permukaan zat cair tersebut berubah bentuk dari bentuk datar menjadi agak 
mengerut. Kapilaritas menyebabkan naiknya cairan ke dalam jaringan pembuluh 
tumbuhan yang sempit yang terjadi karena zat cair tersebut membasahi dinding sel 
jaringan pembuluh (dengan daya adhesi) lalu tertarik ke atas (Salisbury dan Ross, 
1995).  

Kohesi adalah daya tarik menarik antara molekul sejenis yang terjadi 
akibat adanya ikatan hidrogen. Di dalam jaringan pembuluh, daya kohesi sangat 
tinggi karena air mempunyai daya ikat yang besar. Bila air tertarik oleh osmosis 
dan penguapan dari titik tertentu pada tumbuhan, tarikan tersebut berlanjut sampai 
ke bagian bawah dari tumbuhan (Salisbury dan Ross, 1995).  

Difusi adalah perpindahan molekul atau ion sebagai akibat gerak acak dari 
daerah berkonsentrasi tinggi ke daerah berkonsentrasi rendah. Osmosis adalah 
difusi air melalui selaput yang permeable secara diferensial dari suatu tempat 
berkonsentrasi tinggi ke tempat berkonsentrasi rendah. Konsentrasi di sini adalah 
konsentrasi pelarutnya yaitu air dan bukan konsentrasi dari zat yang larut 
(molekul atau ion) dalam air itu (Kimball, 1983). Dalam larutan pewarna, air naik 
ke bunga secara osmosis sedangkan pewarna naik secara difusi. 

 
C. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN 

PEWARNA OLEH BUNGA SEDAP MALAM (Polianthes tuberose L.) 

1. Waktu Naiknya Larutan Pewarna pada Bunga Sedap Malam 
(Polianthes Tuberose L.) 

Tumbuhan hanya dapat menyerap bahan-bahan yang dibutuhkan untuk 
pertumbuhannya. Bahan-bahan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu 
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makronutrien dan mikronutrien. Bahan-bahan yang termasuk dalam 
makronutrien diantaranya adalah karbon, oksigen, hidrogen, nitrogen, sulfur, 
fosfor, kalium, kalsium, dan magnesium, sedangkan bahan-bahan yang 
termasuk dalam mikronutrien adalah besi, klorida, tembaga, mangan, seng, 
molibdenum, boron, dan nikel (Campbell et al., 2003). Sebagian besar bahan 
yang terkandung dalam pewarna makanan merupakan bahan-bahan yang 
dibutuhkan oleh tumbuhan, baik makronutrien maupun mikronutrien. Oleh 
karena itu, bunga menyerap larutan pewarna untuk memenuhi kebutuhannya 
akan mikronutrien dan makronutrien. Hasil pengamatan waktu naiknya larutan 
pewarna pada bunga pada berbagai konsentrasi pewarna dapat dilihat pada 
Tabel 2.  

 
Tabel 2. Waktu naiknya larutan pewarna pada berbagai konsentrasi 

Jenis Pewarna Konsentrasi (gram/liter) Waktu Naiknya Larutan Pewarna (Menit) 
Brilliant Blue 1 15.165 
 0.8 13.565 
 0.6 10.51 
 0.4 13.45 
 0.2 21.78 
Carmoisin 1 17.6 
 0.8 16.16 
 0.6 21.505 
 0.4 20.54 
 0.2 26.235 
Tartrazine 1 18.46 
 0.8 11.71 
 0.6 16.21 
 0.4 18.855 
 0.2 26.69 
Sunset Yellow 1 14.715 
 0.8 14.095 
 0.6 19.83 
 0.4 20.55 
 0.2 22.775 

 
Berdasarkan hasil pengujian statistik diperoleh bahwa konsentrasi dan 

jenis pewarna berpengaruh nyata terhadap waktu naiknya larutan pewarna pada 
bunga. Pewarna jenis Brilliant Blue dan Carmoisin memiliki waktu naik yang 
berbeda nyata. Hal ini dikarenakan setiap pewarna mempunyai sifat dan 
kandungan yang berbeda. Dari nilai konsentrasi pewarna, konsentrasi 0.2 
gram/liter memberikan waktu naik yang berbeda nyata dengan konsentrasi-
konsentrasi yang lain. Kecilnya nilai konsentrasi pewarna menunjukkan 
sedikitnya pewarna yang terdapat pada larutan tersebut. Hal tersebut 
mengakibatkan semakin lamanya warna muncul pada mahkota bunga. 

Berdasarkan pengamatan, larutan pewarna dengan konsentrasi 0.8 
gram/liter mempunyai waktu naik tercepat dibandingkan dengan konsentrasi-
konsentrasi yang lain. Hal ini diduga diakibatkan oleh potensial air larutan pada 
konsentrasi tersebut sesuai untuk tumbuhan. Oleh karena itu, pada pendeteksian 
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pewarna sebaiknya menggunakan konsentrasi 0.8 gram/liter agar waktu yang 
dibutuhkan dalam pengujian tidak terlalu lama. 

 
2. Laju Peyerapan Larutan Pewarna pada Bunga Sedap Malam 

(Polianthes Tuberose L.) 
Laju penyerapan pewarna oleh bunga dapat dihitung dari hasil 

pengujian jumlah larutan yang diserap oleh bunga sedap malam (Polianthes 
tuberose L.) dalam waktu 30 menit. Hasil pengamatan laju penyerapan pewarna 
makanan oleh bunga sedap malam (Polianthes tuberose L.) dapat dilihat pada 
Gambar 2.  
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Gambar 2. Laju penyerapan pewarna pada bunga sedap malam (Polianthes 

tuberose L.) 
 

Dari hasil pengujian statistik diperoleh bahwa laju penyerapan tidak 
dipengaruhi oleh konsentrasi dan jenis pewarna. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa jumlah larutan pewarna yang diserap oleh bunga sedap malam hampir 
sama untuk setiap konsentrasi dan jenis pewarna. Hal ini dikarenakan pengujian 
dilakukan pada kondisi bunga dan lingkungan yang sama. Oleh karena itu, laju 
transpirasi dari bunga sedap malam yang digunakan untuk pengujian juga sama. 

Laju transpirasi tumbuhan biasanya menunjukkan siklus harian. Pada 
hari yang cerah, terjadi peningkatan transpirasi yang cepat di pagi hari dan 
mencapai puncaknya pada lewat tengah hari. Kemudian diikuti penurunan pada 
sore dan malam harinya (Tjondronegoro et al., 1999). Hasil pengamatan waktu 
naiknya pewarna pada pagi, siang, sore, dan malam hari dapat dilihat pada 
Tabel 3. Berdasarkan pengamatan tersebut, maka sebaiknya pengujian pewarna 
dilakukan pada siang hari. 

 
Tabel 3. Waktu naiknya pewarna pada pagi, siang, sore, dan malam hari 

Pembagian Waktu Waktu Naiknya Pewarna 
(Menit) 

Pagi Hari 28.38 
Siang Hari 20.47 
Sore Hari 68 
Malam Hari 110 

 
3. Perubahan Konsentrasi Setelah Pencelupan 

Konsentrasi larutan pewarna dapat diukur dengan menggunakan 
spektrofotometer pada panjang gelombang tertentu. Panjang gelombang yang 
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digunakan diperoleh dengan mencari nilai absorbansi maksimum untuk setiap 
pewarna. Dengan panjang gelombang tersebut dibuat kurva standar untuk 
masing-masing pewarna. Larutan pewarna yang telah diserap oleh bunga diukur 
absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometer sesuai panjang 
gelombangnya.  

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa konsentrasi larutan sisa menjadi 
lebih rendah dibandingkan konsentrasi larutan awal yang digunakan untuk 
pencelupan. Hal ini menunjukkan bahwa pewarna yang merupakan zat terlarut 
di dalam air diserap oleh bunga. Hasil pengamatan perubahan konsentrasi 
larutan pewarna setelah pencelupan dapat dilihat pada Tabel 4.  

 
Tabel 4. Perubahan konsentrasi larutan pewarna  

Jenis Pewarna Konsentrasi Awal (gram/liter) Konsentrasi Akhir (gram/liter) 
Brilliant Blue 0.2 0.1709 
 0.4 0.34321 
 0.6 0.48391 
 0.8 0.60868 
 1 0.79832 
Carmoisin 0.2 0.17143 
 0.4 0.37654 
 0.6 0.57634 
 0.8 0.71882 
 1 0.94874 
Tartrazine 0.2 0.202 
 0.4 0.39439 
 0.6 0.48096 
 0.8 0.77435 
 1 0.85371 
Sunset Yellow 0.2 0.17029 
 0.4 0.40032 
 0.6 0.57341 
 0.8 0.78695 
 1 0.96346 
 

Penyerapan larutan pewarna oleh bunga terjadi melalui proses difusi 
osmosis. Perubahan konsentrasi larutan sisa menunjukkan bahwa penyerapan 
air dan pewarna berbeda. Pewarna lebih banyak diserap oleh bunga daripada 
air, karena konsentrasi larutan menjadi lebih rendah. Perbedaan penyerapan 
tersebut dikarenakan oleh laju difusi lebih besar daripada laju osmosisnya. 
 
4. Intensitas Warna yang Terbentuk pada Bunga Sedap Malam 

(Polianthes Tuberose L.) 
Intensitas warna ditunjukkan dengan nilai Chroma dimana semakin 

rendah nilai Chroma maka semakin tinggi intensitas warna. Hipotesis untuk 
pengujian ini adalah semakin lama waktu pencelupan bunga sedap malam maka 
intensitas warna yang terbentuk pada mahkota bunga semakin meningkat. 
Namun, berdasarkan uji statistik yang dilakukan terhadap data-data yang telah 
diperoleh, konsentrasi dan lama waktu pencelupan tidak mempengaruhi nilai 
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intensitas warna yang terbentuk pada mahkota bunga. Hal tersebut dikarenakan 
pengujian hanya dilakukan dalam waktu 30 menit, dimana selama waktu 
tersebut bunga belum terwarnai seluruhnya. Akibatnya nilai intensitas warna 
yang terbaca tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. 

 Dilihat dari jenis pewarnanya, nilai Chroma Brilliant Blue berbeda 
nyata dengan ketiga jenis pewarna yang lain (Carmoisin, Tartrazine, dan Sunset 
Yellow). Hal tersebut terjadi karena Carmoisin, Tartrazine, dan Sunset Yellow 
memiliki warna yang lebih cerah, sedangkan Brilliant Blue memiliki warna 
yang gelap. Grafik nilai Chroma untuk masing-masing pewarna dapat dilihat 
pada Gambar 3-6. 
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Gambar 3. Nilai Chroma pewarna 
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Gambar 4. Nilai Chroma pewarna 

Carmoisin 
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Gambar 5. Nilai Chroma pewarna 

Sunset Yellow 
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Gambar 6. Nilai Chroma pewarna 

Tartrazine 
 
5. Kandungan Logam dari Pewarna 

Logam yang digunakan dalam pembuatan pewarna akan membentuk 
senyawa kompleks, sehingga warna yang terbentuk akan lebih tegas. Pada 
pewarna nonmakanan, logam yang digunakan dalam pembuatannya lebih 
banyak dibandingkan pewarna makanan.  

Pada pengujian kandungan logam hanya satu pewarna makanan, yaitu 
Sunset Yellow dan satu pewarna nonmakanan yang diuji, yaitu Rhodamin B. 
Kandungan logam dari kedua pewarna dapat dilihat pada Tabel 5. 

 
Tabel 5. Kandungan logam pewarna Rhodamin B dan Sunset Yellow 

Kandungan Logam  Parameter Rhodamin B Sunset Yellow 
Iron, Fe 0.329 ppm 57.11 ppm 
Manganese, Mn 0.040 ppm 2.99 ppm 
Cadmium, Cd 0.77 ppm 1.29 ppm 
Mercury, Hg 394.44 ppb 227.58 ppb 
Arsenic, As 28.86 ppb 24.18 ppb 
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Kandungan mercury dan arsenic dari pewarna nonmakanan (Rhodamin 

B) lebih besar daripada pewarna makanan (Sunset Yellow). Tumbuhan tidak 
dapat menyerap logam berat (Darmono, 1995). Mercury dan arsenic merupakan 
contoh logam berat yang dapat menghambat jaringan pembuluh dari bunga.  

 
6. Kelarutan Pewarna dalam Air 

Kelarutan menunjukkan banyaknya zat yang dapat larut pada volume 
tertentu dari pelarut, sehingga pelarut tidak mampu malarutkan lagi (larutan 
sudah jenuh) (Nur et al., 2003). Data kelarutan beberapa jenis pewarna dapat 
dilihat pada Tabel 6. 

 
 

Tabel 6. Kelarutan pewarna dalam air 

Nama Pewarna Kelarutan dalam Air 
Briliant Blue 180 gram/liter 
Carmoisin 120 gram/liter 
Tartrazine 140 gram/liter 
Sunset Yellow 120 gram/liter 
Rhodamin B 34 gram/liter 
Metanil Yellow 54 gram/liter 
Malachite Green Sangat rendah 

 
Kelarutan pewarna makanan dalam air lebih tinggi daripada pewarna 

nonmakanan. Hal tersebut dibuktikan bahwa pewarna nonmakanan (terutama 
Malachite Green) dengan konsentrasi 1 gram/liter meninggalkan endapan pada 
dinding wadah, sedangkan pewarna makanan tidak.  

Nilai kelarutan suatu zat menunjukkan tingkat kepolarannya. Semakin 
tinggi kelarutan zat dalam air (pelarut polar), maka semakin tinggi pula 
kepolaran zat tersebut. Pelarut polar (air) dapat diserap dengan baik oleh 
tumbuhan. Adanya pewarna terlarut dalam pelarut polar yang digunakan 
sebagai larutan pencelup bunga mengakibatkan terjadinya proses osmosis, 
dimana larutan pewarna akan masuk ke pembuluh xilem dan akan terus naik 
menuju mahkota bunga. Proses osmosis tersebut mengakibatkan mahkota 
bunga memiliki tekanan turgor yang tinggi. Oleh karena itu, mahkota bunga 
memiliki kekuatan untuk mengangkut larutan pewarna ke mahkota bunga. 

 
7. Pengaruh Bobot Molekul Pewarna dengan Kemudahan Naiknya 

Pewarna pada Bunga Sedap Malam (Polianthes tuberose L.) 
Membran sel tumbuhan hanya dapat dilewati oleh senyawa dengan 

partikel kecil. Selain itu, jaringan pembuluh pada tanaman memiliki lebar atau 
luas tertentu. Lebar jaringan pembuluh yang tertentu tersebut menyebabkan 
perbedaan penyerapan pewarna oleh bunga. Bobot molekul dan rumus bangun 
beberapa jenis pewarna dapat dilihat pada Tabel 7. 
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Tabel 7. Bobot molekul dan rumus bangun beberapa jenis pewarna 

Nama Pewarna Rumus Molekul Bobot 
Molekul Rumus Bangun 

Briliant Blue C37H34N2Na2O9S3 792.84 

 
Carmoisine C20H12N2Na2O7S2 502.44 

 
Tartrazine C16H9N4Na3O9S2 534.37 

 
Sunset Yellow C16H10N2O7S2Na2 452.37 

 
Rhodamine B C28H31N2O3Cl 479.02 

 
Methanil Yellow C18H14N3O3SNa 375.391 

 
Malachite Green C23H25N2Cl 365 

 
 
Berdasarkan data tersebut, penyerapan pewarna oleh bunga tidak 

dipengaruhi oleh bobot molekul pewarna. Pewarna makanan (Brilliant Blue) 
yang memiliki bobot molekul paling besar dapat diserap oleh bunga. 

 
KESIMPULAN 

Bunga sedap malam berpeluang untuk menjadi biodetektor pewarna 
makanan. Hal tersebut diakibatkan oleh penyerapan zat warna makanan (Brilliant 
Blue, Carmoisin, Tartrazine, dan Sunset Yellow) oleh bunga sedap malam 
(Polianthes tuberose L.) memberikan respon positif. Di lain pihak, penyerapan 
pewarna nonmakanan (Rhodamin B, Methanil Yellow, dan Malachite Green) 
memberikan respon negatif. 

Mekanisme naiknya pewarna pada bunga disebabkan oleh transpirasi, 
absorbsi, respirasi, dan potensial air. Pewarna dapat naik pada bunga karena 
beberapa proses yang terjadi pada jaringan pengangkut di bunga, yaitu kapilaritas, 
kohesi, difusi, dan osmosis. 

Waktu naiknya larutan pewarna pada bunga adalah waktu yang terukur 
mulai tangkai bunga dicelupkan ke dalam larutan pewarna sampai warna pertama 
kali muncul pada mahkota bunga. Berdasarkan pengamatan, larutan pewarna 
dengan konsentrasi 0.8 gram/liter mempunyai waktu naik tercepat. 

Laju penyerapan cairan oleh tanaman bergantung pada laju transpirasi. 
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa laju penyerapan pewarna hampir sama 
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untuk setiap konsentrasi dan jenis pewarna. Pewarna lebih cepat diserap oleh 
bunga ketika siang hari dibandingkan dengan pagi, sore, dan malam hari.  

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa konsentrasi larutan sisa menjadi 
lebih rendah dibandingkan konsentrasi larutan awal yang digunakan untuk 
pencelupan. Perubahan konsentrasi larutan sisa menunjukkan bahwa penyerapan 
air dan pewarna berbeda. Pewarna lebih banyak diserap oleh bunga daripada air.  

Intensitas warna ditunjukkan dengan nilai Chroma dimana semakin rendah 
nilai Chroma maka semakin tinggi intensitas warna. Hasil pengamatan 
menunjukkan bahwa konsentrasi dan lama waktu pencelupan tidak mempengaruhi 
nilai intensitas warna yang terbentuk pada mahkota bunga.  

Kandungan logam mercury dan arsenic dari pewarna nonmakanan 
(Rhodamin B) lebih besar daripada pewarna makanan (Sunset Yellow). Mercury 
dan arsenic merupakan contoh logam berat yang dapat menghambat jaringan 
pembuluh dari bunga. Kandungan mercury dan arsenic yang tinggi dari pewarna 
nonmakanan (Rhodamin B) menyebabkan pewarna tersebut tidak dapat diserap 
oleh bunga. 

Kelarutan pewarna makanan dalam air lebih tinggi daripada pewarna 
nonmakanan. Nilai kelarutan suatu zat menunjukkan tingkat kepolarannya. Pelarut 
polar (air) dapat diserap dengan baik oleh tumbuhan. Adanya pewarna terlarut 
dalam pelarut polar yang digunakan sebagai larutan pencelup bunga 
mengakibatkan bunga dapat berubah warna. 

 
DAFTAR PUSTAKA 
Burhanudin. 1999. Kajian Pewarnaan dan Pengawetan Bunga Potong Sedap 

Malam (Polianthes tuberose L). Skripsi. Fakultas Teknologi Pertanian, 
Institut Pertanian, Bogor. 

Campbell, Reece, dan Mitchell. 2003. Biologi Edisi Kelima Jilid 2. Penerbit 
Erlangga, Jakarta. 

Dalimunthe, L. A. 1999. Kajian Pewarnaan dan Pengawetan Bunga Potong 
Anggrek Dendrobium White Angel. Skripsi. Fakultas Teknologi Pertanian, 
Institut Pertanian, Bogor. 

Darmono.1995.Logam Dalam Sistem Biologi Makhluk Hidup.Penerbit Universitas 
Indonesia,Jakarta. 

Enie, A.B. 1987. Zat Warna dan Pemakaiannya dalam Industri Pangan. Di dalam 
Bahan Tambahan Kimiawi (Food additives), PAU-IPB, Bogor. 

FAO/WHO. 1983. Di Dalam Furia, T.E. 1980. Handbook of Food Additives. The 
Chemical Rubber Co, Ohio.  

Gurr, E. 1971. Synthetic Dyes in Biology, Medicine and Chemistry. Academic 
Press, London. 

Hasjim, I. 1989.Florikultura Indonesia. Floriculture Cultivation and Business, 
Cibubur, Jakarta. 

Kader, A., Robert F. Kasmire, S. Reid, F. Sommer, and, F. Thompson. 1992. 
Postharvest Technology of Horticultural Crops.  

Kimball, John W. 1983. Biologi Jilid I. Penerbit Erlangga, Jakarta. 
Marimore, R. 1998. Coloring  flower. Available: http://www.madsci.org. Accesed   
 01/05/05. 
Marmion, D.M. 1991. Foods, Drugs, Cosmetics, and Medical Devices, Handbook 

of U.S. Colorants, Third Edition. John Wiley and Sons Inc, New York. 



PKMK-4-5-13 

Menteri Kesehatan RI No. 329/Menkes/PER/XII/76. Di Dalam Winarno, F.G. 
2004. Kimia Pangan dan Gizi. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 

Moore, J.W., Davis, W.G., dan Collins, R.W. 1978. Chemistry. Prentice-Hall of 
India Private Limited, New Delhi. 

Muhajir, I. dan Murtiningsih. 1996. Pewarnaan Bunga Sedap Malam. Jurnal 
Hortikultura, Vol. 1 No. 6, hlm. 30-34. 

Nur, Zaenal, Suminar, Purwantiningsih, Zuraida, Gustini, Deden, Betty, Aryetti, 
Djarot, Komar, Dudi, Tetty, Charlena, Henny, dan Farid. 2003. Diktat 
Kuliah Kimia Dasar I. Departemen Kimia FMIPA IPB, Bogor. 

Pandji, C. 2004. Bahan Tambahan Makanan (BTM), Manfaat dan Resiko 
Penggunaannya. Teknologi Industri Pertanian IPB, Bogor. 

Rukmana, R.1995. Sedap Malam. Kanisius, Jakarta. 
Rustamji, E.  1997 (YLKI).  Penggunaan Bahan Terlarang pada Makanan dan 

Minuman.  Makalah. Di dalam Temu Karya Penggunaan Bahan 
Tambahan Makanan (BTM) Oleh Industri Pangan.  Kerjasama Kantor 
Menteri Negara Urusan Pangan dan Jurusan TPG, Fateta IPB, tanggal 22 
Februari 1997, Jakarta. 

Salisbury, Frank B. dan Cleon W. Ross. 1995. Fisiologi Tumbuhan Jilid I. ITB, 
Bandung.  

Suryanto, B. 2002. Kajian Pengaruh Pewarnaan dan Suhu Pengeringan Beku 
Terhadap Bunga Anggrek Kering. Skripsi. FATETA, IPB, Bogor. 

Suyanti dan Murtiningsih. 1996. Penggunaan Beberapa Jenis Pewarna Makanan  
dan Tekstil untuk Pewarnaan Bunga Potong Sedap Malam (Polianthes 
tuberose L.). Prosiding Seminar Nasional Tanaman Hias, Jakarta. 

 Tjondronegoro, P.D., Said H., dan Hamim. 1999. Fisiologi Tumbuhan Dasar 
Jilid I. Jurusan Biologi FMIPA Institut Pertanian Bogor, Bogor. 

Winarno, F.G. 2004. Kimia Pangan dan Gizi. PT Gramedia Pustaka Utama, 
Jakarta. 

Winarno, F.G. dan Titi, S.R. 1994. Bahan Tambahan Makanan untuk makanan 
dan Kontaminan. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 

Woodrof, J.G. dan Luh, B.S. 1975. Commercial Vegetables Processing. Avi 
Publisher Company Inc. Westport, Connecticut. 

www.biologymad.com. Dikunjungi tanggal 29 April 2005. 
www.chemistry.org. Dikunjungi tanggal 27 Mei 2006. 
www.rohadichem.com. Dikunjungi tanggal 29 April 2005. 



 PKMK-4-6-1

PEMANFAATAN EKSTRAK MAWAR SEBAGAI FLAVOUR DAN 
ESSENCE DALAM PEMBUATAN ES KRIM 

 
Rian Diana, Hilda Agustina, M. Marzuki, Darmaning B. N 
Program Studi Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga, 

Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Bogor 
 

ABSTRAK 
Program ini bertujuan untuk mendirikan usaha pembuatan es krim rasa mawar 
dalam upaya untuk 1) menambah variasi produk essence mawar, 2) 
memasyarakatkan produk es krim rasa mawar, 3) mengembangkan kemampuan 
mahasiswa untuk berwirausaha sebagai sarana pembelajaran model industri 
pangan skala rumah tangga bagi mahasiswa, 4) membuka peluang bisnis pada 
masyarakat umum melalui pengembangan produk es krim rasa mawar. Proses 
produksi es krim rasa mawar dilakukan selama dua bulan dilakukan dilakukan di 
Laboratorium Pengolahan Pangan dan Laboratorium Biokimia Departemen Gizi 
Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian 
Bogor. Proses pembuatan Es krim mawar terbagi menjadi dua tahap yaitu tahap 
destilasi mawar dan pembuatan adonan es krim. Bahan baku es krim mawar 
adalah susu skim, gula pasir, minyak goreng, CMC, air, dan destilat mawar. 
Strategi pemasaran dilakukan dalam dua tahap, yaitu pemasaran pendahuluan 
dan pemasaran hasil produksi mingguan dengan kapasitas 100 cup es krim per 
hari. Sasaran pasar adalah mahasiswa. Lokasi pemasaran adalah koridor 
Fakultas Pertanian yang merupakan lokasi strategis yang banyak dilalui 
mahasiswa. Kegiatan ini dikatakan berhasil setelah dilakukan uji organoleptik 
dan menghasilkan formula es krim rasa mawar yang enak, dapat diterima 
konsumen dan tahan lama. Uji umur simpan memiliki batas kadarluasa produk 
minimal 2 minggu hingga 1 bulan setelah pembuatan. Proses produksi dikatakan 
belum berhasil karena metode yang dilakukan menggunakan destilasi sehingga 
kurang efisien dan  belum mampu menghasilkan produk sesuai dengan target 
kapasitas dan waktu yang ditetapkan yaitu 4 kali perminggu dengan kapasitas 
satu kali produksi sebanyak 100 cup es krim.  

 
Kata kunci : Es krim, Pemasaran, Produksi, Destilat Mawar. 
 

PENDAHULUAN 

Pada awalnya ide pembuatan es krim berasal dari cina. Pada 
perkembanganya es krim dapat di jumpai di seluruh dunia. Sedangkan di amerika, 
es krim di perkenalkan oleh koloni inggris yang mendarat di daratan Amerika. 
Perkembangan es krim di indonesia sudah semakin pesat, hal ini ditandai dengan 
banyaknya jenis produk es krim yang beredar di pasaran. Namun, sampai saat ini 
belum ditemukan es krim yang menggunakan flavour dan essence bunga-bungaan. 
Seperti bunga melati, sedap malam dan mawar sebagai bahan tambahannya. 
Bunga-bungaan tersebut memiliki aroma khas serta senyawa fungsional lainya 
yang dapat meningkatkan nilai tambah dari es krim sekaligus diversifikasi produk 
es krim. 
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Es krim adalah produk olahan susu yang dibekukan, terbuat dari 
kombinasi produk susu dengan bahan lain seperti gula, telur dan madu dengan 
atau tanpa penambahan gelatin yang dapat dimakan atau bahan penstabil nabati 
(Eckles et al. 1984 dalam Heriyanto 1994). Es krim merupakan salah satu 
makanan bernilai gizi tinggi. Nilai gizi es krim sangat tergantung pada nilai gizi 
bahan-bahan bakunya, oleh karena itu untuk membuat es krim yang bermutu 
tinggi, nilai gizi bahan-bahan baku perlu diketahui dengan pasti (Eckles et al. 
1984 dalam Heriyanto 1994).  

Jika ditinjau dari kandungan gizi, es krim merupakan produk yang 
mempunyai nilai gizi yang lengkap, mulai dari karbohidrat, lemak, protein, 
kalsium sampai vitamin yang terkandung dalam susu. Es krim merupakan produk 
yang kaya akan kalsium dan protein, hal ini dapat dipahami karena bahan baku 
utama dalam pembuatan es krim adalah susu. Secara umum bahan-bahan baku 
yang digunakan untuk pembuatan es krim digolongkan menjadi dua bahan yaitu 
bahan utama dan bahan tambahan. Bahan utama terdiri atas gula pasir, susu skim 
dan minyak nabati sedangkan bahan tambahan berupa CMC, asam sitrat dan 
flavour tertentu. 

Dalam pembuatan es krim fungsi utama dari gula adalah meningkatkan 
penerimaan produk. Gula membuat es krim lebih manis dan menambah citarasa es 
krim. Kebutuhan lemak terpenuhi dari minyak nabati. Lemak nabati dapat 
digunakan untuk menggantikan lemak susu asalkan citarasanya masih dapat 
diterima oleh konsumen. Dengan bertambahnya kandungan lemak maka es krim 
mempunyai tekstur yang lebih baik dan lebih tahan terhadap proses pencairan. 
CMC merupakan polielektrolit anionik turunan selulosa yang sering digunakan 
sebagai bahan penstabil, fungsinya dalam pembuatan es krim adalah untuk 
memperoleh tekstur es krim yang halus yaitu mencegah terbentuknya kristal es 
yang besar atau kasar, memperlambat proses pencairan es krim dan meningkatkan 
viskositas. Dalam industri pangan asam sitrat digunakan sebagai pemicu rasa 
(flavour enhancer), pengawet, pencegahan rusaknya warna dan aroma, menjaga 
karbonasi, menjaga turbiditas, antioksidan, pengatur pH dan pemberi kesan 
dingin.    

Bunga mawar sering disebut sebagai”prince of flowers” karena keindahan 
bentuk, warna dan baunya.  Mawar memiliki beragam warna yaitu mulai dari 
merah jambu, kuning, ungu dan putih.  Bunga mawar sekarang ini tidak hanya 
digunakan sebagai bunga tabur tetapi juga di gunakan sebagai bahan dalam 
industri kosmetik dan flavour produk pangan. Flavour bunga mawar sering 
ditambahkan pada jajanan khas thailand atau disajikan bersama teh (Anonim 
2001).  

Bunga mawar merupakan contoh bunga aromatik. Bunga ini harum karena 
adanya minyak atsiri didalamnya. Minyak atsiri ini mengandung  zat aktif seperti 
zat sitrat, sitronelol, geraniol, linalool, nerol, eugenol, feniletilalkohol, farnesol 
dan nonilal-dehida. Zat warna yang terdapat dalam bunga mawar sering disebut 
dengan antosianin. Zat ini lebih stabil dalam pH yang lebih rendah seperti yang 
dinyatakaan oleh Francis (1982) dalam Ketaren (1985), dalam kondisi asam atau 
pH yang semakin mendekati satu, maka zat warna antosianin semakin banyak 
berada dalam kation flavum yang berwarna merah sehingga warna semakin stabil. 

PKM ini mengembangkan produk es krim yang memanfatkan bunga 
mawar sebagi essence dan flavour sehingga produk akhir yang diperoleh 
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mempunyai rasa dan aroma khas mawar.  Produk es krim mawar merah ini 
diharapkan dapat disukai oleh konsumen baik dari segi warna, rasa maupun 
aromanya. 

Es krim merupakan salah satu makanan yang digemari oleh seluruh 
lapisan masyarakat, hal ini dikarenakan bentuk dan rasanya yang menarik. 
Perkembangan es krim di Indonesia sangat pesat, hal ini ditandai dengan semakin 
banyaknya  produk es krim yang beredar di pasaran. Es krim bunga mawar 
merupakan suatu terobosan yang cukup menjanjikan. Bunga mawar memiliki 
aroma, rasa dan warna yang menarik yang dapat memberikan kesan indah dan 
lezat ketika melihatnya. Dari segi pembuatannya es krim rasa mawar tergolong 
cukup mudah dilakukan karena tidak membutuhkan alat dan proses yang rumit. 
Modifikasi es krim ini dilakukan dalam rangka memanfaatkan bunga mawar 
sebagai essence dan flavornya dan diharapkan dapat menarik konsumen dan 
membawa keuntungan pada produsennya. 

Program ini bertujuan untuk mendirikan usaha pembuatan es krim rasa 
mawar dalam upaya untuk 1) Menambah variasi produk essence mawar 2) 
Memasyarakatkan produk es krim rasa mawar 3) Mengembangkan kemampuan 
mahasiswa untuk berwirausaha sebagai sarana pembelajaran model industri 
pangan skala rumah tangga bagi mahasiswa 4) Membuka peluang bisnis pada 
masyarakat umum melalui pengembangan produk es krim rasa mawar 

Dengan dilaksanakannya program ini diharapkan dapat memberikan 
peluang usaha bagi manusia dan menjadikan es krim rasa mawar sebagai 
diversifikasi produk mawar yang dapat menjadi cita rasa baru es krim yang 
biasanya mempunyai rasa buah-buahan. 
 Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kreativitas mahasiswa dan 
menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Kegiatan ini menjadi wadah untuk melatih 
anggota kelompok agar terbiasa bekerjasama dalam tim dan dapat membentuk 
sebuah kelompok usaha yang akan mendatangkan keuntungan. Pembuatan es krim 
rasa mawar dengan kemasan yang praktis dan menarik  serta rasa yang enak akan 
memudahkan penjualan. Dengan usaha pengembangan es krim rasa mawar akan 
dapat membuka peluang lapangan kerja bagi masyarakat sehingga dapat 
meningkatkan pendapatan. 
 

METODOLOGI  

Proses produksi es krim rasa mawar dilakukan selama dua bulan dan 
bertempat di Laboratorium Pengolahan Pangan dan Laboratorium Biokimia 
Departemen Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga, Fakultas Pertanian, 
Institut Pertanian Bogor. Produksi es krim mawar telah dilakukan sebanyak empat 
kali. Proses produksi ini dibantu oleh tenaga kerja sebanyak dua orang. Proses 
produksi dibagi menjadi dua tahap yaitu proses destilasi mawar dan proses 
pembuatan adonan es krim. 

Proses destilasi mawar meliputi pemisahan kelopak mawar, kemudian 
dicuci, ditimbang, dan dimasukkan ke dalam labu destilasi, kemudian destilasi 
sampai selesai (air mawar sudah kering). Proses yang kedua yaitu proses 
pembuatan adonan es krim mawar, yaitu penimbangan semua bahan (gula, susu 
skim, minyak goreng, CMC). Setelah itu panaskan air sampai mendidih, 
masukkan bahan kering (susu skim dan gula) lalu aduk sampai rata, masukkan 
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bahan cair (minyak goreng dan CMC yang telah dilarutkan terlebih dahulu dengan 
air panas) lalu aduk sampai rata. Pasteurisasi selama 20 menit dengan suhu 700C, 
lalu masukan air destilat mawar ke dalam adonan kemudian homogenisasi selama 
10-20 menit. Aging selama 1 hari untuk memperbaiki tekstur, lalu dibekukan 
sambil diputar dalam ice maker, masukkan es krim dalam cup, lalu masukkan 
dalam freezer minimal 6 jam. Berikut adalah skema proses pembuatan es krim 
mawar. 

 

Proses Destilasi Mawar 
                   Mawar 

                ↓      
                                                 Diambil kelopaknya  
                                        ↓ 
                     Ditimbang                              

                       ↓                      
                                                                       Dicuci 

                  ↓ 
         Didestilasi 

                   ↓ 
                     Destilat mawar 

 
 

Prosedur Pembuatan Es krim Mawar 

          Semua bahan ditimbang sesuai formula 
 ↓ 

             Dipanaskan air sampai mendidih 
 ↓ 

   CMC                    Dimasukkan campuran bahan kering kedalam air    
mendidih 

                               ↓ 
Larutkan dalam air panas   →     Dimasukkan bahan cair kedalam campuran bahan 
                          ↓ 

Destilat mawar      →         Dipasteurisasi, suhu 700C selama 20 menit 
    ↓ 

    Dihomogenisasi 
    ↓ 

Aging selama 1 hari 
↓ 

        Dibekukan sampai diputar dalam ice maker 
↓ 

Dimasukkan kedalam cup 
↓ 

            Disimpan dalam freezer 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Proses pembuatan es krim mawar ini terdiri dari dua tahap yaitu tahap 

formula dan tahap produksi. Tahap formula ini dilakukan untuk mendapatkan 
resep yang tepat yang dapat diterima oleh konsumen. Pembuatan formulasi ini 
dilakukan selama lima kali di Laboratorium Pengolahan Pangan GMSK. Mawar 
yang digunakan adalah mawar kampung berwarna merah. Dari hasil formulasi 
tersebut, ekstrak mawar menghasilkan rasa asam dan sepat, berwarna coklat tua, 
dan aromanya kurang kuat. Sementara itu destilat mawar menghasilkan warna 
putih bening, tidak berasa, dan aromanya cukup kuat. Dengan berbagai 
pertimbangan, akhirnya dipilihlah formulasi lima yang pada akhirnya diproduksi 
secara besar dan dijual kepada konsumen.  Formulasi es krim yang digunakan 
selama proses produksi untuk penjualan dapat dilihat pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Formulasi Es Krim Mawar 
Bahan Jumlah (per 10 cup) 

• Susu Skim 
• Gula Pasir 
• Minyak goreng 
• CMC 
• Air 
• Destilat mawar 

200 g 
200 g 
200 g 
4 g 
600 ml 
400 ml 

 
Proses produksi dikatakan belum berhasil karena belum mampu 

menghasilkan produk sesuai dengan target kapasitas dan waktu yang ditetapkan 
yaitu 4 kali perminggu dengan kapasitas satu kali produksi sebanyak 100 cup es 
krim. Dalam proses produksi kinerja, pekerja perlu dimonitoring untuk 
meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Indikator dari proses produksi 
menggunakan parameter kehadiran dan terpenuhinya terget produksi. 

Indikator keberhasilan pemasaran adalah jumlah produk yang terjual setiap 
produksi. Pemasaran dikatakan kurang berhasil karena hanya berhasil dipasarkan 
50-80% produk. Mengingat produk ini adalah produk baru maka pemasaran 
dilakukan dalam dua tahap, yaitu pemasaran pendahuluan (survei pasar dengan 
jumlah produk terbatas). Pemasaran pendahuluan dilakukan dilingkungan kampus 
dengan harga Rp. 2.000,00 per cup es krim. Tujuannya adalah untuk mengetahui 
atau menjajaki penerimaan konsumen akan es krim rasa mawar. Sasaran pasar 
adalah mahasiswa, dengan pertimbangan es krim adalah makanan yang sudah 
dikenal dan digemari oleh semua kalangan. Lokasi pemasaran adalah koridor 
Fakultas Pertanian yang merupakan lokasi strategis yang banyak dilalui 
mahasiswa. 

Pesaing yang ada di pasar adalah produk es krim yang sudah ada di 
pasaran sejak lama dan sudah memiliki konsumen yang relatif banyak. Akan 
tetapi karena es krim mawar ini merupakan suatu terobosan baru yang cukup 
menjanjikan, maka diyakini pangsa pasarnya akan menyaingi pasar es krim yang 
biasa. Strategi pemasaran dilakukan dengan promosi pada saat launching produk  
pertama dan pengenalan produk melalui sample-sample gratis dengan kemasan 
yang menarik yang akan disebarkan di wilayah sasaran pemasaran (lokasi 
pemasaran) dan membagikan flyer es krim. 
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Es krim yang terjual selama periode 4 bulan adalah 393 cup es krim. Dari 
hasil penjualan tersebut, terkumpul uang sebanyak Rp 786.000. Akan tetapi 
dengan tingginya biaya pealatan maka usaha ini mengalami kerugian. Saldo kas 
akhir setelah empat bulan adalah Rp. -4.263.050. Hal ini disebabkan oleh terlalu 
dininya usia usaha ini sehingga biaya peralatan yang cukup besar belum dapat 
tergantikan. Selain itu, es krim mawar merupakan produk baru yang masih belum 
dikenal orang dengan pesaing yang sangat banyak.  
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 Produk es krim yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah es krim 
dengan destilat mawar sebagai flavor/essence. Produk ini memanfaatkan mawar 
dari varietas mawar kampung  yang memiliki aroma harum yang kuat karena 
mengandung minyak atsiri didalamnya. seperti geraniol, linalol, nerol, eugenol, 
feniletilalkohol, farnesol, dan nonilal-dehida dan warna yang menarik serta 
memiliki beragam khasiat. Produk akhir memiliki karakteristik rasa dan aroma 
yang khas dibandingkan dengan es krim yang beredar di  pasaran. 
 Tahapan proses dalam pembuatan es krim yaitu tahap formulasi bahan, 
pencampuran bahan kering dan cair, pasteurisasi, penambahan destilat mawar, 
homogenisasi, aging, dibekukan sambil diputar dalam ice maker, dimsukkan 
dalam cup dan penyimpanan beku. Proses pengekstrakan mawar diganti dengan 
proses destilasi dikarenakan tidak tercapainya flavor/essence yang diinginkan. 

Bahan baku es krim mawar adalah susu skim, gula pasir, minyak goreng, 
CMC, air, dan destilat mawar. Strategi pemasaran dilakukan dalam dua tahap, 
yaitu pemasaran pendahuluan dan pemasaran hasil produksi mingguan dengan 
kapasitas 100 cup es krim per hari. Sasaran pasar adalah mahasiswa. Lokasi 
pemasaran adalah koridor Fakultas Pertanian yang merupakan lokasi strategis 
yang banyak dilalui mahasiswa. Kegiatan ini dikatakan berhasil setelah dilakukan 
uji organoleptik dan menghasilkan formula es krim rasa mawar yang enak, dapat 
diterima konsumen dan tahan lama. Uji umur simpan memiliki batas kadarluasa 
produk minimal 2 minggu hingga 1 bulan setelah pembuatan. Proses produksi 
dikatakan belum berhasil karena metode yang digunakan adalah destilasi sehingga 
kurang efektif dan efisien jika ingin dikembangkan menjadi suatu usaha kecil, 
usaha rumah tangga ataupun usaha menengah. Selain itu,  produksi juga belum 
mampu menghasilkan produk sesuai dengan target kapasitas dan waktu yang 
ditetapkan yaitu 4 kali perminggu dengan kapasitas satu kali sebanyak 100 unit 
sehingga produk dapat dipasarkan. 
 Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai formulasi es krim yang 
baik. Perlu dilakukan proses tahapan yang lebih baik terutama dilakukannya 
proses destilasi mawar dan atau ekstrak mawar. Pemanfaatan bunga mawar dalam 
teknologi pangan lebih ditingkatkan lagi tidak hanya terbatas pada produk 
kosmetik dan aromatik dan penelitian serta pengkajian lebih mendalam mengenai 
kandungan zat pada mawar serta komposisi kimia mawar. 
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ABSTRAK 
Telur adalah sumber protein hewani dengan kelengkapan kandungan gizi yang 
tinggi. Adanya pola konsumsi menjadikan telur kurang digemari karena bau amis 
yang berlebihan, khususnya pada telur itik. Kelemahan yang terdapat pada telur 
adalah tidak tahan lama dan mudah rusak. Telaah ini bertujuan untuk memotivasi 
para mahasiswa dan petani  peternak rakyat untuk mengembangkan usaha 
tersebut sehingga meningkatkan added value daripada telur itik. Metode 
penelitian yang digunakan adalah dengan survei dan observasi lapang serta 
wawancara. Data yang diambil berasal dari data primer dan sekunder sebagai 
pendukung. Kabupaten Brebes merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah 
yang mempunyai banyak potensi baik dari segi sosial ekonomi, demografi 
maupun geografi. Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa produk telur asin 
yang beredar di pasaran saat ini adalah telur asin kukus/ rebus dan telur asin 
oven. Produk telur asin sangrai yang merupakan diversifikasi produk telur asin 
mempunyai keistimewaan lebih tahan lama tanpa adanya bahan pengawet, lebih 
mempunyai cita rasa khas, tekstur kuning telur dan putih telur lebih halus, bau 
amis kurang terasa dan lainnya. Hasil uji organoleptik produk menunjukkan 
bahwa telur asin sangrai  mempunyai tingkat bau amis 36,62%, tingkat 
kemasiran 55,35%, tekstur kuning telur 55,4%, tingkat keasinan 50%, tingkat 
tekstur cangkang 56,4%, tingkat warna putih telur 59,98%, tingkat warna 
cangkang 47,13%, tingkat warna kuning telur 52,8% dan tekstur putih telur 
56,4%. Adanya produk telur asin ini  secara tidak langsung menambah added 
value telur itik dan nilai jual dari telur asin itu sendiri. Harga telur itik yang 
tadinya hanya sekitar Rp. 650/ butir, naik menjadi Rp. 1.500,-/ butir setelah 
menjadi telur asin sangrai. Jadi, ketersediaan sumber daya produksi, peluang 
pasar dan potensi daerah Kabupaten Brebes yang cukup besar menjadikan usaha 
ini sangat potensial untuk dikembangkan.  
 
Kata Kunci: Telur Asin Sangrai, Konsumen, Kabupaten Brebes,  
 
PENDAHULUAN 
  Pangan hewani asal ternak merupakan sumber gizi yang sangat diandalkan 
untuk usaha perbaikan gizi masyarakat. Daging, telur dan susu memiliki sejumlah 
kelebihan yang bermanfaat bagi tubuh manusia dibandingkan dengan produk 
peternakan lainnya. Kelebihan ini meliputi kandungan asam amino yang lengkap, 
kaya protein, vitamin A dan B12, mengandung zat besi heme (pembentuk eritrosit 
pada darah) yang mudah diserap dan nilai cerna proteinnya cukup tinggi. Sumber 
protein seperti telur sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan, membentuk 
kecerdasan dan kesehatan. Protein telur merupakan bahan pangan bergizi tinggi 
yang mempunyai kandungan asam amino dan nilai kecernaan hampir 100%. 
Secara normal, tanpa perlakuan apapun telur segar pada suhu kamar dapat 
disimpan dan tahan lama selama 7 hari (Poultry Indonesia, Edisi Juli 2003). 
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Dijelaskan lebih lanjut bahwa salah satu metode pengawetan telur adalah 
pengolahan telur secara pengasinan (Telur asin) 
  Menurut Direktorat Jendral Bina Kesehatan Masyarakat RI bahwa Negara 
Indonesia masih mnenghadapai 4 permasalahan yaitu: kurang energi protein 
(KEP), Kurang vitamin A (KVA), gangguan akibat kurang yodium (GAKY) dan 
anemia gizi besi (AGB). Angka kecukupan protein asal ternak/ hewan saat ini 
baru mencapai 4,7 grm/kap/hr. Hal tersebut tidak terlepas dari keadaan 
perekonomian rumah tangga dan pola makan yang berbeda-beda. Salah satu 
contoh adalah beberapa kalangan masyarakat tidak menyukai makanan yang 
berbau amis dan berkolesterol. Upaya peningkatan konsumsi protein hewani perlu 
sekali dilakukan, misalnya dengan adanya suatu terobosan inovasi baru membuat 
produk hasil ternak yang menarik, digemari masyarakat, harga terjangkau dan 
berkualitas tinggi. 
  Usaha telur asin sangrai merupakan salah satu usaha yang diharapkan 
dapat membantu meningkatkan konsumsi bahan pangan hewani masyarakat. 
Adanya usaha ini juga dapat meningkatkan pendapatan peternak itik dari 
komoditas telur, mengingat sistem penjualan yang dilakukan hingga saat ini 
kebanyakan dalam bentuk segar. Kabupaten Brebes merupakan daerah dengan 
potensi peternakan tinggi khususnya hasil telur itik. Dari data Badan Pusat 
Statistika Kabupaten Brebes diketahui bahwa pada tahun 2004 produksi telur itik 
mencapai 127.142.966 butir.  
  Perumusan masalah yang dapat diambil adalah telur tidak tahan lama jika 
tidak melalui proses pengolahan terlebih dahulu, kurangnya keanekaragaman 
produk telur asin dan selera konsumen/ masyarakat yang tidak sama (berbeda). 
  Tujuan dari adanya kegiatan ini adalah meningkatkan added value telur 
itik, menambah keanekaragaman produk pengolahan hasil ternak khususnya telur 
itik, meningkatkan nilai jual komoditi telur itik, memotivasi masyarakat untuk 
mengembangkan usaha telur asin sangrai khususnya para mahasiswa dan ibu 
rumah tangga di Kabupaten Brebes dan membuka peluang usaha. Usaha ini 
berguna untuk menumbuhkan dan memotivasi mahasiswa dan masyarakat agar 
mengkonsumsi dan mengembangkan usaha bidang peternakan khususnya usaha 
telur asin sangrai, memunculkan produk pengolahan hasil peternakan yang 
beraneka ragam, bermutu tinggi dan tahan lama serta mempunyai cita rasa yang 
berbeda dengan produk lainnya (khas). 
  Luaran yang diharapkan dari usaha ini adalah berupa produk/ barang yang 
bermutu tinggi, awet/ tahan lama dan mempunyai cita rasa khas serta enak. 
Masyarakat (mahasiswa dan ibu rumah tangga) termotivasi untuk 
mengembangkan usaha telur asin sangrai. 
 
METODE PENDEKATAN 

Telur adalah salah satu produk peternakan yang mempunyai kandungan 
gizi yang paling sempurna dibandingkan dengan produk peternakan lainnya. 
Produk telur tersebut mempunyai beberapa kelemahan yang nantinya 
mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Disamping kurang awet, juga 
mempunyai bau amis yang kurang disukai konsumen khususnya pada telur itik. 
Mengingat pentingnya asupan gizi yang baik untuk masyarakat maka sangat 
diperlukan suatu inovasi pengolahan untuk meningkatkan selera konsumen dalam 
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mengkonsumsi telur, yaitu dengan membuat telur asin sangrai. Dari hasil 
pengolahan tersebut diharapkan meningkatkan nilai jual produk telur itik.  

Kegiatan dilaksanakan pada Februari 2006-Mei 2006 di Kabupaten Brebes 
dan Semarang, Jawa Tengah. Sampel daerah yang dipilih adalah Kelurahan 
Limbangan Wetan Kabupaten Brebes. Pemilihan daerah/ lokasi sampel didasarkan 
pada potensi yang ada di daerah tersebut baik secara geografis, sosial, ekonomi 
dan budaya. Metode pendekatan yang digunakan adalah survei dan observasi 
terhadap pasar (peluang usaha dan potensi daerah). Data primer diperoleh dari 
pengamatan dan wawancara kepada responden berdasarkan kuisoiner yang telah 
dipersiapkan terlebih dahulu. Data sekunder untuk mendukung data  primer 
diperoleh dari Kantor Dinas Peternakan, Badan Perencanaan Daerah, Badan Pusat 
Statistik dan Instansi terkait di Kabupaten Brebes. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kabupaten Brebes merupakan salah satu dari 35 daerah otonom di 
Propinsi Jawa Tengah yang mempunyai luas wilayah 1661,17 km2 dan terbagi 
menjadi 17 kecamatan dengan topografi 5 kecamatan merupakan pantai, 9 
kecamatan dataran rendah dan 3 kecamatan dataran tinggi. Daerah ini sangat 
strategis karena berada pada jalur distribusi perdagangan laut dan darat yang 
menguhubungkan Jawa Tengah (Tegal) dan Jawa Barat (Cirebon). Kabupaten 
Brebes berada pada 6º44'-7º21' Lintang Selatan dan 108º41'-109º11' Bujur Timur. 
Jumlah penduduk Kabupaten Brebes pada tahun 2004 mencapai 1.714.377 jiwa 
dengan keanekaragaman mata pencaharian, baik itu pedagang, PNS, pengarajin/ 
wiarausaha maupun petani.  

Menurut data dari Kantor Peternakan (2004) diketahui bahwa potensi pada 
bidang peternakan cukup tinggi. Komoditi yang dihasilkan meliputi kuda, sapi, 
kerbau, domba, kambing, kelinci, daging, susu, telur ayam ras, telur itik dan telur 
ayam kampung. Komoditi telur itik dalam 3 tahun ini (2002-2004) mengalami 
peningkatan hingga mencapai 127.142.966 butir pada tahun 2004. Telur itik yang 
diproduksi oleh penduduk sekitar selanjutnya dipasarkan dalam bentuk olahan dan 
mentah. Produk olahan yang diproduksi salah satunya adalah telur asin. 
Pemasaran produk telur asin kebanyakan dilakukan di daerah itu sendiri dan 
keluar kota sekitar misalnya Jakarta, Tegal dan Batang. Dilihat dari segi sosial 
ekonomi, penduduk di kabupaten Brebes khususnya pada pola konsumsinya dapat 
diketahui bahwa persentasi pengeluaran untuk produk peternakan (telur) sebesar 
4,34% dari keseluruhan pengeluaran rata-rata perkapita (BPS, 2003). 

Kelurahan Limbangan Wetan merupakan salah satu kawasan di Kabupaten 
Brebes dengan luas 422.215 Ha. Dari data demografi daerah dapat diketahui 
bahwa jumlah penduduk pada tahun 2005 sekitar 8.738 jiwa. Mata pencaharian 
penduduk beraneka ragam yaitu karyawan swasta, pedagang, tukang, buruh, 
pensiun dan ibu rumah tangga. Pengangguran di daerah ini bekisar 171 orang. 
Jumlah peternak itik yang tergabung dalam Kelompok Tani Ternak Itik Maju Jaya 
adalah 46 orang. Jumlah pengrajin telur asin di daerah ini adalah 27 orang. 
Perkembangan industri pengrajin telur asin di darah ini sangat pesat. Hal tersebut 
dikarenakan banyaknya produk telur unggas khususnnya telur itik. Data tersebut 
dapat dilihat pada tabel 1. 
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Tabel 1. Banyaknya Produksi Telur Ternak Unggas Menurut Kecamatan Di 
Kabupaten Brebes Tahun 2004 

 
Produksi Telur (Butir) No. Kecamatan 

Ayam Ras Ayam 
Kampung 

Itik  Jumlah 

1. Salem 0 843.503 1.806.160 2.649.664 
2. Bantarkawung 6.125.328 3.795.249 2.709.253 12.629.830 
3. Bumiayu 5.894.186 2.108.092 1.806.210 9.808.488 
4. Paguyangan 122.506.523 5.060.221 2.709.302 130.276.046
5. Sirampog  1.733.583 843.237 1.806.235 4.383.054 
6. Tonjong  347.589 1.686.740 5.418.506 7.452.835 
7. Larangan  0 2.108.759 1.806.135 3.914.894 
8. Ketanggungan 0 4.216.851 6.321.706 10.538.556 
9. Banjarharjo 0 3.795.082 2.709.170 6.504.252 
10. Losari 0 2.951.745 5.387.581 8.339.326 
11. Tanjung 0 2.530.110 4.515.446 7.045.556 
12. Kersama 0 1.265.255 2.709.385 3.974.640 
13. Bulakamba 0 843.637 5.418.555 6.262.192 
14. Wanasari 0 3.373.480 2.709.278 6.082.758 
15. Songgom 345.849 843.103 904.618 2.093.570 
16. Jatibarang 231.153 1.264.855 6.321.590 7.817.598 
17. Brebes 34.672 2.951.845 10.681.991 13.668.508 

 Jumlah  137.218.883 40.481.765 65.741.120 243.441.768
Sumber: Kantor Peternakan Kabupaten Brebes 
 
Tabel 2. Produksi Peternakan Sektor Pertanian Di Kabupaten Brebes periode 

2002-2004 
 

Komoditi Satuan 2002 2003 2004 
1. Kuda Ekor  865 867 655
2. Sapi Ekor 19.782 20.278 20.474
3. Kerbau Ekor 14.877 14.527 14.099
4. Domba Ekor 194.558 200.083 196.926
5. Kambing Ekor 173.259 176.132 176.762
6. Kelinci Ekor 3.000 3.587 4.425
7. Daging Kg  11.086.984 10.835.867 8.269.825
8. Susu Liter  13.297 16.459 22.853
9. Telur ayam ras Butir 32.198.065 57.613.747 201.871.424
10. Telur ayam kampung Butir 19.837.065 28.498.160 136.034.304
11. Telur itik Butir  73.447.155 58.544.168 127.142.966

Sumber: BPS Kab. Brebes, 2005 
 
Telur asin sangrai adalah diversifikasi dari produk telur asin. Di kalangan 

masyarakat umum, telur asin yang ada hanya berkisar pada produk telur asin 
kukus, oven (di Kebupaten Brebes) dan rebus. Seiring dengan perkembangan 
jaman, semakin tinggi pula selera konsumen untuk mengkonsumsi barang. Begitu 
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pula dengan produk telur asin. Adanya produk telur asin sangrai ini, menjadikan 
produk pengolahan hasil peternakan khususnya telur asin menjadi lebih beraneka 
ragam. Hingga saat ini produk telur asin yang telah beredar adalah telur asin 
kukus/ rebus, telur asin oven (di Kabupaten Brebes) dan telur asin sangrai itu 
sendiri. Produk telur asin sangrai meskipun belum terpopulerkan di kalangan 
masyarakat umum, tetapi keberadaannya telah diakui. Hal tersebut dapat dilihat 
dari hasil survei yang menunjukkan bahwa 60% konsumen lebih menyukai 
produk tersebut daripada telur asin rebus biasa.  

Hasil uji organoleptik produk menunjukkan bahwa telur asin sangrai  
mempunyai tingkat bau amis 36,62%, tingkat kemasiran 55,35%, tekstur kuning 
telur 55,4%, tingkat keasinan 50%, tingkat tekstur cangkang 56,4%, tingkat warna 
putih telur 59,98%, tingkat warna cangkang 47,13%, tingkat warna kuning telur 
52,8% dan tekstur putih telur 56,4%. Data dari hasil uji keawetan produk 
menunjukkan bahwa telur asin sangrai 3 minggu lebih awet dari pada telur asin 
biasa (kukus). Dalam proses penyangraian telur asin ini terjadi pengurangan kadar 
air yang cukup banyak, sehingga produk yang dihasilkan lebih awet. Pada proses 
pengukusan didapatkan produk dengan keawetan yang dibawah produk telur asin 
sangrai. Hal tersebut dikarenakan dalam produk hasil ditemukan lebih banyak 
kadar air yang terkandung. Dalam hal ini tidak mengesampingkan adanya peranan 
NaCl yang juga mengawetkan produk telur tersebut. 
  Pengasinan pada proses pembuatan telur asin merupakan proses penetrasi 
garam ke dalam bahan yang diasinkan dengan cara difusi setelah garam mengion 
menjadi Na+ dan Cl-. Penambahan garam dapur dalam jumlah tertentu pada suatu 
bahan pangan dapat mengawetkan bahan pangan tersebut (telur) (Winarno dan 
Kuswara, 2002). Dalam pengasinan telur, media pengasinan yang digunakan 
terdiri dari: garam dapur yang berfungsi sebagai zat pengawet dan pemberi cita 
rasa “flavour”, air berfungsi sebagai medium transport dalam proses difusi dan 
serbuk material berfungsi sebagai “carrier” yang menjamin menyediakan NaCl 
secara merata dan kontinyu (Sudarmadji et al., 1997).  

Perbandingan antara produk telur asin sangrai dan telur asin kukus dapat di 
lihat pada diagram di bawah ini: 

 

Perbedaan telur asin kukus dan sangrai

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

ke
su

ka
an 

ke
as

inan
 

tek
stu

r k
un

ing
 te

lur 

tek
stu

r p
uti

h t
elu

r 

tek
stu

r c
an

gk
ang

 

warna
 ku

nin
g t

elu
r

warna
 pu

tih
 te

lur
 

warna
 ca

ng
ka

ng
 

ke
mas

ira
n 

ke
am

isa
n 

Telur asin kukus
Telur asin sangrai

 
Gambar 1. Diagram Perbedaan Telur Asin Sangrai dan Kukus Berdasarkan Uji 

Organoleptik 
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Guna menjaga kualitas produk, dilakukan uji laboratorium. Uji yang telah 

dilaksanakan adalah uji kadar air dalam produk. Pembanding yang digunakan 
adalah telur asin rebus. Hasil uji kadar air menunjukkan bahwa kadar air pada 
telur asin rebus bekisar 42,77202, sedangkan untuk telur asin sangrai kadar air 
bekisar 37,08708.  

Usaha pembuatan telur asin sangrai telah dikembangkan di wilayah 
Semarang yaitu di kecamatan Tembalang. Pembuatan telur asin sangrai 
dilaksanakan di Fakultas Peternakan, Universitas Diponegoro, Semarang yang 
kemudian dipasarkan di wilayah Tembalang dan sekitarnya. Produk dipasarkan 
dengan merk dagang “Karoten”. Sampai saat ini kapasitas produksi bekisar 200-
300 butir per minggu.  
  Pada proses produksi, cara/ metode penyangraian lebih efisien waktu dan 
tenaga. Jika pada proses produksi dengan metode kukus, diperlukan waktu 3-4 
jam untuk pematangan, tetapi dengan metode sangrai hanya memerlukan waktu 
1,5 jam pematangan. Pengembangan usaha ini sangat mudah dan tidak 
memerlukan modal yang besar serta hasil yang nantinya diperoleh pun besar. Jika 
dalam harga telur mentah Rp. 650,-, harga telur olahan (Telur asin sangrai) dapat 
mencapai Rp. 1.500,-. Harga tersebut sudah menutup biaya produksi yang 
dikeluarkan. Hasil tersebut akan lebih maksimal jika pemanfaatan sumber daya 
produksi maksimal. 
Analisis usaha telur asin sangrai 
a. Aktiva tetap : 

Kompor minyak tanah  : Rp       25.000,- 
Ember 4x@Rp.5.000  : Rp       20.000,- 
Pasir  : Rp       10.000,- + 
Jumlah  : Rp       55.000,- 

b. Aktiva lancar : 
• Biaya tetap (per bulan) 

Upah tenaga kerja  1x@Rp.100.000  : Rp  100.000,- 
Penyusutan alat    : Rp         550,-+ 
(diperoleh dari 1 %x aktiva tetap) 
Jumlah      : Rp  100.550,- 

• Biaya Variabel 
-  10.000 butir telur x @Rp. 650,- 
-   100 kg Garam x @ Rp. 100,- 
-   Transportasi (Bensin) 
-   40 buah batu bata merah x @Rp. 100,- 
-   20 liter Minyak tanah  x @Rp. 2.500 
-   20 Kardus      x @Rp. 250,- 
Jumlah 

: Rp. 6.500.000,-   
: Rp.      10.000,-   
: Rp.      25.000,- 
: Rp.        4.000,- 
: Rp.      50.000,- 
: Rp.        5.000,- 

:: Rp   6.594.000,- 
  

 
 

 
 
 

Jadi untuk memproduksi 1 butir telur dibutuhkan biaya sebesar  
= Rp. 6.594.000,- :  10.000 butir  
= Rp 659,4,-  



 PKMK-4-8-7

  Penentuan harga jual berdasarkan lamanya proses dimana untuk telur asin 
mentah seharga Rp. 900,-, telur asin rebus/ kukus Rp. 1.000 dan telur asin sangrai 
Rp. 1.500,-. Hasil survei harga pasar telur asin kukus di Kabupaten Brebes dapat 
dilihat pada tabel sebagai berikut: 
 
Tabel 3. Harga Pasaran Produk Telur Asin Kukus Dikabupaten Brebes 
 
No. Nama Toko Alamat Harga Jual Eceran* 
1. Sari Mulyo Jl. Gajah Mada 73 Limbangan 

Wetan, Brebes 
Rp. 1.100,- 

2. Kasa Jl. Diponegoro 16 Brebes Rp. 1.200,- 
3. Aneka Swalayan Jl. A. Yani 3 Brebes Rp. 1.200,- 
4. Toko Kelontong Jl. Diponegoro, Brebes Rp. 1.300,- 
5. Plastik Anugrah Jl. Gajah Mada 65 Limbangan 

Wetan, Brebes 
Rp. 1.200,- 

 
Keterangan: * harga dapat berubah suatu saat. 
 
 Kegiatan usaha pembuatan telur asin sangrai ini telah dilaksanakan pada 
mulai bulan Februari 2006 dengan modal awal Rp. 400.700,-. Penggunaan modal 
awal tersebut meliputi: pengadaan bahan baku, pengadaan peralatan dan 
perlengkapan produksi, promosi, transportasi dan lain-lain. Kapasitas produksi 
awal sekitar 300 butir. Pemanenan dilakukan setelah 15 hari pemeraman dan/ atau 
sesuai pesanan konsumen. Guna menjaga kontinuitas produk, produksi dilakukan 
setiap satu minggu sekali. Besar kapasitas setiap kali produksi adalah 300 butir 
telur. Tim pemasaran produk terdiri dari mahasiswa Fakultas Peternakan, 
Universitas Diponegoro dan masyarakat umum (warung dan ibu rumah tangga). 
Perencanaan untuk 6 bulan kedepan yaitu perluasan  daerah pemasaran mencapai 
seluruh kota semarang dan penambahan kapasitas produksi sekitar 200-250 butir/ 
minggu. 
  
Cara Pembuatan Telur Asin Sangrai  
Bahan: 

- 300 butir Telur Itik mentah 
- 8 Kg Batu bata halus 
- 1,5 Kg Garam 
- 4 Liter air hangat 
- 1 Ons abu gosok 

Cara Pembuatan 
1. Menyiapkan alat dan bahan yang dipelukan 
2. Memeriksa telur yang akan diasinkan (retak/ tidak) 
3. Membersihkan telur itik yang akan diasinkan 
4. Menyiapkan larutan garam 
5. Membuatan adonan/ medium pengasinan (Batu bata halus dan larutan garam)  
6. Membungkus telur dengan medium yang telah disiapkan 
7. Pemeraman telur minimal 12 hari 
8. Pembongkaran telur yang telah diasinkan dan dibersihkan 
9. Pematangan telur dengan direbus selama 30 menit 
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10. Pengangraian telur dengan pasir selama 1 jam (telur direndam dalam pasir 
secara sempurna) 

11. Pemeriksaan kerusakan telur 
12. Pengepakan barang menjadi siap jual 
 

 

Alur Produksi Telur Asin Sangrai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembuatan adonan 
pengasinan: larutan garam 
dicampurkan pada batu 
bata yang dihaluskan  

Pembongkaran telur yang 
diasinkan 

Penyimpanan telur 
(15 hari) 

Pengasinan/ pemeraman: 
Metutup: permukaan telur 
dengan adonan 
pengasinan 

Pengepakan produk 
Pematangan telur yang 
diasinkan: Perebusan 30 
Menit (air) dilanjutkan 
dengan penyangraian 
selama 1 jam (pasir) 

Telur Siap Jual 

Penyediaan bahan 
dan alat produksi 

Pembersihan 
bahan/  Telur itik 
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Gambar 2. Dokumentasi kegiatan produksi khususnya pengasinan/ 
pemeraman 

Proses pemeraman 

Media pengasinan

Telur itik 

Penutupan permukaan 
telur dengan media 

Pembersihan telur 

PROSES PENGASINAN 
TELUR ITIK 



 PKMK-4-8-10

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Dokumentasi Proses Pematangan/ Penyangraian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Dokumentasi Uji Mutu Produk 

Proses perebusan Proses penyangraian 
telur asin  

PROSES PEMATANGAN 
TELUR ASIN 

UJI MUTU PRODUK 

Telur asin kukus dengan 
penyimpanan 15 hari 

Telur asin sangrai dengan 
penyimpanan 15 hari  
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Gambar 5. Dokumentasi Uji Organoleptik 

 
KESIMPULAN 

Dari hasil telaah dapat diambil suatu kesimpulan bahwa usaha telur asin 
sangrai sangat potensial dikembangkan di Kabupaten Brebes dilihat dari potensi 
yang ada di daerah tersebut, baik itu sosial ekonomi, budaya, demografi, letak 
geografis dan sumber daya alam. Adanya pengolahan hasil yang dilakukan petani 
peternak dapat menambah nilai jual produk peternakan di daerah tersebut dan 
menambah penghasilan bagi peternak itu sendiri. Usaha ini akan lebih maju jika 
dari pihak-pihak terkait berpartisipasi untuk mengembangkan dan terus 
melakukan suatu terobosan-terobosan untuk kearah perbaikan dan kesempurnaan. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Direktorat Jendral Bina Kesehatan Masyarakat RI. 3 September 2005. Ketahanan 

dan Keamanan Pangan. Jakarta (Tidak diterbitkan)  
Poultry Indonesia. Edisi Juli 2003. Gappi. Jakarta  
Winarno, FG.S. dan S. Kosworo. 2002. Telur, Komposisi, Penanganan dan 

Pengolahannya. M-Brio Pers. Bogor. 
 
 

 

UJI ORGANOLEPTIK 
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PEMANFAATAN BUNGKUS DETERJEN SEBAGAI  
BAHAN DASAR KERAJINAN TANGAN DALAM UPAYA 

MENUMBUHKAN PELUANG WIRAUSAHA 
 

Anik Widyastuti , Herlinda HS, Suparniningsih, N Hazmi, D Ristiaratna 
Jurusan Pendidikan Ekonomi FISE, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta. 

 
ABSTRAK 
Terkadang kita sering menganggap sepele masalah sampah, apalagi yang 
berhubungan dengan plastik khususnya bungkus deterjen. Bagi orang yang 
memiliki kreativitas tinggi bungkus deterjen ini akan mempunyai nilai jika diolah, 
bahkan dapat menjadi komoditas perdagangan. Di samping membantu 
pengolahan limbah, tentunya akan sangat berguna dalam rangka peningkatan 
pendapatan dengan cara menumbuhkan semangat berwirausaha di dalam 
masyarakat kita. Mengingat dalam masyarakat kita sekarang, budaya 
berwirausaha  masih sangat lemah. Hasil produksi ini dapat digunakan untuk 
kepentingan masyarakat, karena selain dapat mengurangi sampah yang dapat 
menyebabkan polusi, diharapkan juga kegiatan ini dapat membuka lapangan 
kerja bagi penduduk sekitarnya. Metode yang digunakan dalam program ini 
adalah metode survey untuk mengetahui opini masyarakat serta analisis SWOT 
untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan program ini untuk dapat dilakukan. 
Program ini menghasilkan jenis produk baru berupa beraneka macam kerajinan 
tangan yang dapat menambah khasanah produk di Indonesia. Dari hasil program 
ini dapat disimpulkan bahwa bungkus deterjen yang dianggap sampah oleh 
masyarakat mempunyai nilai ekonomi setelah diolah lebih lanjut melalui proses 
produksi yang kemudian dijadikan bentuk produk baru seperti tas, dompet, tempat 
pensil, disgrip dan lain-lain. 

 
Kata kunci: Bungkus deterjen, kerajinan tangan, wirausaha 

 
PENDAHULUAN  

Sampai saat ini sampah plastik, khususnya bungkus deterjen yang 
dianggap sepele oleh masyarakat belum dimanfaatkan secara optimal karena 
keterbatasan pengetahuan dan kreativitas masyarakat. Sampah plastik merupakan 
sampah yang sulit diuraikan bakteri di dalam tanah sehingga keberadaannya akan 
merusak struktur tanah dan menambah polusi. Cara yang sering ditempuh oleh 
masyarakat untuk mengurangi sampah plastik yaitu dengan dibakar. Akan tetapi 
masyarakat belum menyadari bahwa cara tersebut justru menimbulkan 
pencemaran udara. 

Sebenarnya plastik bungkus deterjen yang dianggap sampah oleh 
masyarakat itu bagi orang-orang yang mempunyai kreativitas dan jiwa wirausaha 
yang tinggi mempunyai nilai yang tinggi jika diolah menjadi bentuk baru yang 
dapat dijadikan komoditas perdagangan. Pembuatan produk dari bahan dasar 
tersebut akan semakin menambah khasanah produk kerajinan tangan yang terdiri 
dari beraneka macam produk seperti tas, dompet, tempat pensil, disgrip, kotak 
pernik dan lain-lain. 

Mengingat kerajinan tangan dari hasil pemanfaatan bungkus deterjen ini 
adalah salah satu bentuk komoditas baru dalam dunia perdagangan, maka strategi 
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pemasarannya harus baik dan dengan metode yang tepat mencari daerah pasar 
yang akan dijadikan sasaran. Sehingga dengan strategi pemasaran yang ditempuh 
diharapkan dapat mendukung kelancaran usaha. 

Pengolahan sampah yang berupa bungkus deterjen ini mempunyai tujuan 
yang sangat luas baik bagi produsen maupun bagi masyarakat demi mencapai 
kemaslahatan umat. Karena dengan pengolahan sampah ini dapat mengurangi 
pencemaran lingkungan terutama pencemaran tanah. Barang yang semula tidak 
terpakai, dimanfaatkan dengan maksud meningkatkan nilainya sebagai komoditas 
perdagangan baru yang berupa kerajinan tangan. Secara terperinci tujuan dari 
program ini adalah: 

 
a. Secara Ekonomis 

• Mengolah limbah menjadi barang yang dapat diperjualbelikan  
• Membuka usaha baru dalam berwiraswasta 
• Meningkatkan nilai guna suatu barang 
• Meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat sekitar melalui peningkatan 

pendapatan 
• Menambah komoditas perdagangan yang bernilai tinggi 
• Membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar sehingga mengurangi 

angka pengangguran 
 

b. Secara Sosial 
• Mengurangi sampah yang dapat mengakibatkan polusi sehingga 

lingkungan menjadi bersih 
• Meningkatkan ketrampilan penduduk sekitar dalam membuat kerajinan 

tangan untuk berwirausaha 
• Menumbuhkan jiwa dan semangat wirausaha 
• Memperpanjang keberlanjutan lingkungan sebagai tempat hidup manusia 
 

Manfaat jangka panjang dari program ini antara lain dapat membantu 
memperpanjang keberlanjutan lingkungan melalui pengurangan sampah yang 
dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Selain itu, program ini dapat 
meningkatkan kesempatan kerja melalui pembukaan lapangan kerja baru dimana 
akan terjadi perekrutan tenaga kerja dari penduduk sekitarnya. Harapannya 
program ini dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat untuk meningkatkan 
kreativitas dan tidak menyepelekan sesuatu yang dianggap kecil, karena dibalik 
semua itu ada nilai yang tersembunyi yang dapat dimanfaatkan secara lebih 
optimal.  
 
METODE PENDEKATAN 

Dalam program ini, metode pendekatan yang digunakan adalah 
pendekatan survei serta pengambilan datanya dilakukan dengan teknik observasi 
dan wawancara. Pendekatan survei digunakan untuk menganalisis data tentang 
sejauh mana kelayakan program untuk dilakukan. Teknik observasi dilakukan 
untuk mencari data tentang lokasi pemasaran dan proses produksi. Teknik 
wawancara digunakan untuk mengetahui opini masyarakat terhadap usaha yang 
akan dilaksanakan. Observasi dan wawancara dilakukan selama satu minggu yaitu 
pada minggu ketiga bulan Februari tahun 2006 di dua tempat. Yang pertama 
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adalah daerah yang akan dijadikan lokasi produksi yaitu daerah Palgading, 
Ngemplak, Sleman, Yogyakarta karena daerah ini dekat dengan tenaga kerja. 
Yang kedua di daerah Pelemkecut catru tunggal Yogyakarta yang akan dijadikan  
lokasi untuk pemasaran. Setelah data dikumpulkan dengan kedua teknik di atas, 
kemudian dianalisis dengan analisis SWOT. Analisis SWOT digunakan untuk 
mengetahui kegunaan program yang akan dilaksanakan. Analisis ini meliputi 
analisis mengenai kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang 
(opportunity) dan ancaman (threath) usaha. 

Dengan kedua metode pendekatan di atas, diharapkan kegiatan produksi 
akan berjalan lancar dan dapat segera diantisipasi apabila terjadi sesuatu yang 
tidak diinginkan di kemudian hari yang dapat mengganggu pelaksanaan program. 
Setelah melalui tahapan analisis, kekuatan-kekuatan dan peluang program 
dijadikan acuan pengembangan sedangkan kelemahan dan ancaman harus 
diantisipasi sedini mungkin guna kelancaran dan keberhasilan program. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil survei yang dilakukan, dapat diketahui bahwa masyarakat 
belum mengatahui seluruhnya tentang kegunaan dari sampah plastik tersebut 
sehingga sampah plastik yang berupa bungkus deterjen belum dimanfaatkan. 
Sedangkan dari analisis SWOT dapat diperinci sebagai berikut : 

 
S    : Strength (kekuatan) 

• Produk relatif awet karena terbuat dari plastik yang tidak mudah busuk. 
• Bahan dasar yang digunakan relatif mudah didapat, sehingga dapat 

memperlancar proses produksi. 
• Harga bahan dasar relatif lebih murah dibanding dengan harga bahan dasar 

lain misalnya kulit. 
• Produk ini merupakan desain baru dan terdapat berbagai macam model. 
• Usaha ini juga dilengkapi dengan sistem manajerial yang dapat menjadi 

pelaksana di setiap lini dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. 
• Lokasi produksi yang dekat dengan tenaga kerja dapat memperkecil biaya 

produksi.  
 
W  : Weakness (kelemahan) 

• Tenaga kerja yang mampu membuat produk ini jumlahnya masih terbatas 
karena pembuatannya mempunyai tingkat kesulitan tersendiri. 

• Proses pembuatan relatif lama karena dibuat dengan tenaga manusia bukan 
mesin. 

• Biaya produksi yang relatif tinggi karena menggunakan tenaga kerja. 
O   : Opportunity (peluang) 

• Produk ini merupakan produk baru yang masih langka dan biasanya lebih 
diminati konsumen karean ciri khasnya. 

• Produk ini belum banyak yang memproduksi, sehingga peluang usahanya 
lebih besar karena jumlah pesaing produsen serupa, relative sedikit.  

• Kemungkinan menarik minat konsumen lebih mudah karena belum ada 
produk yang serupa.  
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• Yogyakarta yang merupakan kota wisata dan kota pelajar memungkinkan 
banyaknya jumlah konsumen yang menjadi target pasar. 
 
T   : Threath (ancaman) 

• Ancaman dari usaha ini adalah adanya proses persaingan yang berupa 
masuknya pesaing baru karena biasanya jika ada produk baru yang diminati 
konsumen, banyak produsen lain yang meniru usaha ini.  

• Munculnya inovasi baru dalam bidang teknologi yang dapat menciptakan 
mesin baru yang dapat memperlancar proses pembuatan produk ini yang 
digunakan oleh produsen lain. 

 
Berdasarkan analisis SWOT di atas, dilakukan program-program yang 

dapat memanfaatkan kekuatan dan peluang demi pengembangan usaha serta 
dilakukan pula usaha-usaha untuk mengantisipasi kelemahan dan ancaman secara 
lebih cepat. Program tersebut akan dituangkan pada matriks kerja berikut ini : 
 

Aspek internal Aspek 
eksternal Strength Weakness 
Opportunity • Melakukan inovasi secara 

terus-menerus terhadap 
model baru untuk menarik 
minat konsumen 

• Dengan bahan yang relatif 
murah dan mudah didapat 
dibuat diferensiasi produk 
agar menambah variasi 
produk yang dapat meraup 
pangsa pasar yang luas 

• Mengoptimalkan sistem 
manajerial demi menjamin 
kelangsungan usaha  

• Mengoptimalkan tenaga 
kerja yang ada sehingga 
lebih produktif  

• Mencari tenaga kerja baru 
demi mempercepat proses 
produksi 

• Memberi pendidikan dan 
pelatihan kepada tenaga 
kerja agar lebih profesional 

• Mengoptimalkan strategi 
pemasaran yang tepat agar 
produk baru ini dapat 
diterima konsumen 

Threat • Mengunggulkankan ciri 
khas produk untuk 
mengantisipasi pesaing baru 

• Lokasi produksi yang dekat 
dengan tenaga kerja 
dijadikan kekuatan untuk 
mengantisipasi masuknya 
pesaing baru karena biaya 
produksi yang lebih murah 

• Berusaha mencari teknologi 
yang lebih modern yang 
dapat mempercepat proses 
produksi untuk 
mengantisipasi masuknya 
pesaing baru 

• Meningkatkan 
keprofesionalan tenaga kerja 
demi menjamin kualitas 
produk agar berdaya saing 

 
Sejauh ini kami dapat melaksanakan program dengan sebaik mungkin, 

dan dilakukan dengan tujuan mencapi kemashlahatan umat karena usaha ini 
mampu meningkatkan kesempatan kerja dan peluang berwirausaha yang dapat 
ditiru oleh masyarakat serta memberikan sumbangan terhadap upaya pendapatan 
nasional melalui peningkatan pendapatan masyarakat. 
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Dalam pelaksanaannya, kami telah mencapai produksi sebanyak 100 unit 
dalam waktu 3 bulan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Desain yang 
dibuat disesuaikan dengan trend saat ini dan selera konsumen. Kami juga 
membuat desain baru dengan tetap mempertimbangkan biaya produksi agar harga 
yang dihasilkan dapat terjangkau dan sesuai dengan selera atau minat konsumen. 
Adapun realisasi dari program dapat dilihat dalam bagan di bawah ini : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Bagan Realisasi Program) 
 

Dari bagan di atas akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini : 
 
1. Pengadaan Alat dan Tempat 

Proses produksi awal kami mulai dengan pembelian  peralatan sesuai 
dengan kebutuhan proses produksi, seperti gunting, cutter, kuas, penggaris dan 
lain-lain. Kemudian sedikit demi sedikit kami menambah peralatan yang 
dibutuhkan sekaligus melaksanakan proses selanjutnya. Kami juga telah 
melakukan sewa tempat sebagai rumah produksi kecil-kecilan tepatnya di desa 
Palgading, Ngemplak, Sleman. Lokasi ini kami pilih karena dekat dengan tenaga 
kerja sehingga ongkos produksi dapat diperkecil. Selain itu kami juga telah 
menyewa tempat pemasaran yang berlokasi di Jl Kantil Pelemkecut Catur 
Tunggal ( tepatnya dari Jogja chicken ke barat). Toko yang kami dirikan sebagai 
showroom dan tempat penjualan produk, kami beri nama Q_ta collection. Di sini 
tersedia beberapa produk dengan berbagai macam model/desain seperti tas 
handphone, tas belanja, dompet, tempat pensil, disgrip, kotak pernik  dan lain 
sebagainya 

Pengadaan Alat 
dan Tempat 

Pengumpulan 
bahan dasar 

Pencucian Bahan 
Dasar 

Pengeringan dan 
Penyortiran 

Pengrajutan/Penga
yaman 

Kontrol Hasil 

Pengeleman dan 
Pengguntingan  

Pembuatan 
Kerangka Model 

Finishing 

Pemasaran Evaluasi Berkala 
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2. Pengumpulan Bahan 
Bahan dasar berupa plastik bungkus deterjen dikumpulkan untuk diolah 

lebih lanjut. Untuk memperoleh bahan dasar kami tempuh  melalui 2 cara: yang 
pertama, kami bekerjasama dengan beberapa  laundry, di antaranya laundry 
Cendani, Atika laundry, Bima laundry, Karang Malang laundry dan Mekar 
Lundry. Proses ini dimulai dengan pemesanan bahan pada beberapa laudry 
terlebih dahulu. Kemudian setelah beberapa waktu kurang lebih dua minggu kami 
mengambilnya dan membelinya dengan sistem kiloan yaitu dengan harga Rp 
1500,00 per kg. Namun karena keterbatasan supply bahan dasar dari laundry yang 
kurang lebih hanya mencapai 10 kilogram dalam waktu dua minggu, kami 
mengambil alternative lain yaitu melalui pihak pengepul sampah plastik dengan 
memesan terlebih dahulu. Dalam waktu dua minggu kami dapat memperoleh 
bahan dasar sebanyak satu kwintal dengan harga Rp 125.000,00. Karena cara ini 
lebih efektif dibanding dengan memesan pada laundry, maka kami memutuskan 
untuk memilih alternative ini sampai tahap produksi selanjutnya. Namun karena 
keterbatasan dan adanya kendala keuangan, pada awalnya kami memperoleh 
bahan dengan cara yang pertama, yaitu dengan bekerjasama dengan laundry-
laundry.  
 
3. Pencucian Bahan Dasar 

Bahan dasar yang tel;ah terkumpul biasanya masih kotor. Untuk 
mendapatkan hasil yang baik bahan tersebut dicuci terlebih dahulu untuk 
menghilangkan sisa-sisa bubuk deterjen dan sisa-sisa sampah yang tercampur. 
Pencucian ini hanya dilakukan satu kali dengan tujuan agar masih ada aroma 
deterjen yang wangi sehingga ciri khas ini mampu menjadi daya tarik tersendiri 
bagi konsumen. 
 
4. Pengeringan dan Penyortiran Bahan Dasar  

Pada proses yang lebih lanjut setelah bahan dicuci, dikeringkan dengan 
cara dijemur di tempat terbuka agar mempercepat proses pengeringan. Namun 
karena adanya kendala cuaca (seperti musim penghujan, cuaca mendung) yang 
dapat menghambat proses pengeringan, kami mengatasinya dengan melanjutkan 
pengeringan di dalam ruangan. Dengan cara ini hasil yang didapat tidak berbeda 
sehingga tidak mempengaruhi mutu produk dan kualitas bahan dasar yang 
dipakai.  

Sebagian bahan dasar yang telah melalui proses pengeringan disortir 
untuk mendapatkan bahan yang baik dan tidak cacat. Penyortiran ini dilakukan 
dengan cara menggunting bagian-bagian yang robek dan bagian yang kaku, 
karena bagian ini dapat mengurangi kerapian anyaman. Kemudian bahan dibelah 
menjadi bentuk lembaran. 

 
5. Pengeleman dan Pengguntingan Bahan Dasar 

Proses produksi yang dilakukan pada tahap ini adalah pengeleman bahan 
dasar yang telah disortir. Untuk ukuran produk yang besar, lembaran-lembaran 
bungkus deterjen yang dibutuhkan sebanyak kurang lebih lima puluh sampai 
dengan tujuh puluh lembar. Sedangkan untuk produk yang berukuran kecil kurang 
lebih sepuluh sampai dengan dua puluh lembar. Kemudian setiap sepuluh lembar 
dari bahan yang dibutuhkan, disambung dengan cara dilem. Pengeleman ini 
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ditujukan agar proses penganyaman lebih rapi dan lebih mudah. Kemudian hasil 
sambungan ini digunting secara horizontal menjadi tiga bagian menyerupai 
sebuah tali berukuran panjang. 
 
6. Pembuatan Kerangka Model 

Sebelum melalui proses penganyaman dibuat kerangka produk terlebih 
dahulu, dengan menggunakan bahan dari bambu maupun dengan serat agel. 
Kerangka ini dibuat bervariasi dengan bermacam-macam bentuk sesuai desain 
yang diinginkan. Kerangka model ini dibentuk terlebih dahulu dengan tujuan 
untuk menjamin kerapian produk dan kemaksimalan hasil yang akan dicapai. 
 
7. Pengrajutan atau Penganyaman Bahan Dasar 

Pengrajutan atau penganyaman bahan dasar dimulai dengan pemilinan 
lembaran panjang bungkus deterjen. Kemudian dikaitkan dengan kerangka yang 
telah dibuat dengan model yang telah ditentukan sebelumnya, baik itu besar, kecil, 
bulat ataupun kotak. Untuk satu hari kerja (Pukul 9.00-15.00 WIB), penganyam 
mampu menghasilkan 1 sampai dengan 2 unit produk berukuran besar, tergantung 
dari tingkat kesulitan produk. Sedangkan untuk produk yang kecil penganyam 
bisa menghasilkan kurang lebih 2 sampai dengan 4 unit. 
 
8. Proses Finishing 

Hasil anyaman atau rajutan yang telah jadi, diproses lagi pada proses 
finishing. Proses ini meliputi pemasangan handle, furing, retsleting, magnet dan 
perapian hasil dengan cara penjahitan tangan pada bagian paling atas di setiap 
produk. Proses finishing ini ditujukan untuk memproleh hasil produk yang rapi. 
 
9. Kontrol Hasil 

Kontrol hasil dilakukan oleh pihak stock manager untuk mengetahui 
apakah hasil produk sudah sesuai dengan standar atau masih diperlukan 
perbaikan. Apabila produk sudah memenuhi standar maka produk siap untuk 
dipasarkan dan jika belum memenuhi standar maka dilakukan proses finishing 
ulang. 

 
10. Pemasaran 

Setelah proses produksi telah melewati tahap 1 sampai tahap 9 maka 
produk dapat langsung dipasarkan kepada konsumen, baik pemasaran melalui 
showroom atau penitipan pada toko-toko yang telah menjadi relasi. Apabila 
proses pemasaran ini dilakukan di showroom, produk-produk ditata sesuai dengan 
lay out tempat. Dan apabila melalui toko-toko produk-produk disetor sesuai 
jadwal yang telah disepakati kedua pihak. 

Proses penjalinan relasi pemasaran akan dimulai dengan penyetoran 
produk dengan berbagai model. Untuk pertama kali produsen menyetor barang 
sebanyak 20 unit. Kemudian setiap 10 hari sekali, kita melakukan kontrol barang 
yang kita titipkan di toko tersebut. Setiap barang yang sudah laku terjual oleh 
pihak toko, akan diminta pembayarannya oleh pihak produsen. Setiap  toko diberi 
kebebasan untuk menetapkan harga sendiri. Namun untuk melindungi konsumen, 
kami mematok harga eceran tertinggi. Keuntungan yang akan diperoleh pihak 
toko  didapat dari selisih antara harga jual toko dengan harga jual dari produsen. 
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Setelah barang habis terjual, pihak toko dapat memesan kembali baik melalui 
telepon maupun datang langsung ke showroom Q_ta Collection. Kemudian sesuai 
jumlah dan waktu yang diinginkan, produsen akan menyetor  kepada pihak toko. 
Kegiatan ini dapat berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan demi 
keberhasilan penjalinan relasi atau mitra bisnis kedua belah pihak. Pemasaran 
dilakukan juga dengan cara berjualan di tempat-tempat wisata di sekitar wilayah 
Yogyakarta maupun di tempat-tempat santai seperti pasar mingguan di lembah 
UGM.  

Pada dasarnya pemasaran memegang peranan penting dalam program 
ini, yaitu sebagai kunci pokok dalam berwirausaha. Pemasaran ini juga berguna 
untuk mengenalkan produk hasil program ini apakah diterima atau tidak oleh 
masyarakat. Selain itu berhasil atau tidaknya suatu usaha tergantung dari strategi 
pemasaran yang dilakukan. Adapun strategi pemasaran yang kami tempuh secara 
terperinci sebagai berikut: 
• Penjalinan mitra usaha dengan toko-toko atau pihak lain. 
• Penjualan langsung kepada konsumen di tempat-tempat wisata dengan target 

wisatawan baik domestik maupun asing. 
• Pembuatan katalog produk untuk mempermudah pemasaran produk. 
• Penyewaan ruang sebagai showroom/tempat pemasaran dan penyimpanan 

produk yang berlokasi di Jalan Kantil, Pelem Kecut Gejayan. Penyewaan 
tempat ini bertujuan agar konsumen lebih mudah untuk mendapatkan produk 
tersebut. 

• Penyebaran leaflet sebagai sarana promosi yang berisi informasi tentang 
produk dan tempat pemasaran. 

 
11. Evaluasi Berkala Melalui Pembuatan Variasi Desain Baru 

Karena produk yang kami buat merupakan kerajinan tangan, maka kami 
akan selalu berusaha untuk melaksanakan inovasi baik pada desain produk 
maupun pada metode pemasaran yang ditempuh. Hal ini kami lakukan dengan 
pertimbangan agar kami mampu mengantisiapasi masuknya pesaing baru pada 
produk kerajinan tangan yang serupa. Langkah yang kami tempuh antara lain 
dengan melakukan evaluasi berkala melalui jajak pendapat kepada masyarakat 
untuk mengetahui opini serta kritik dan saran yang dapat menunjang pembaharuan  
tentang produk kami. Selain itu kami juga melakukan survey lapangan untuk 
mengetahui trend produk yang diminati masyarakat saat ini. Hal tersebut sangat 
menunjang dalam pembuatan desain produk yang baru dan agar kegiatan produksi 
yang kami lakukan tidak monoton dan selalu mengalami pengembangan demi 
keberlanjutan usaha di masa yang akan datang. 

Selain evaluasi produk kami juga melakukan evaluasi secara berkala 
pada proses manajerialnya, yang meliputi bidang produksi, keuangan, personalia, 
dan pemasaran. Evaluasi manajerial ini ditujukan untuk mengoreksi kekurangan 
yang telah dilakukan pada setiap tingkatan manajemen yang ada serta ditujukan 
pula untuk memberikan masukan yang berupa kritik dan saran yang dapat 
dijadikan acuan bagi proses manajerial pada tahap berikutnya. 
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KESIMPULAN 
    Dengan adanya program ini selain dapat mengurangi sampah yang dapat 
menyebabkan polusi juga diharapkan dapat memperpanjang keberlanjutan 
lingkungan sebagai tempat tinggal makhluk hidup.  Pelaksanaan program ini juga 
dapat membuka kesempatan kerja baru  melalui proses wirausaha yang pada 
akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan 
pendapatan. Selain itu program ini juga dapat meningkatkan nilai guna barang 
yang sudah tidak terpakai yaitu bungkus deterjen melalui pengolahan menjadi 
produk kerajinan tangan. 

Bungkus deterjen dapat dijadikan sebagai bahan pembuat kerajinan yang 
mutu dan nilainya  tidak lebih rendah dari bahan kerajinan lainnya yang sudah 
biasa digunakan sebagai bahan dasar pembuat kerajinan. Dalam jangka panjang, 
pelaksanaan program ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi pengusaha 
lainnya sehingga dapat melakukan inovasi demi meningkatkan kreativitas 
berproduksi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.  

Inovasi produksi yang kami lakukan akan dapat mendorong masyarakat 
yang ingin menjadi wirausaha baru baik dengan mendirikan usaha serupa atau 
usaha lain yang berkaitan dengan jalannya usaha ini. Usaha yang berkaitan yang 
dapat tumbuh setelah pendirian usaha ini antara lain usaha pengepulan sampah 
plastik bungkus deterjen sebagai supplier bahan dasar yang dibutuhkan, serta 
usaha pemasaran ke jenjang yang lebih luas. Sedangkan usaha serupa yang dapat 
tumbuh adalah pendirian usaha baru baik home industri maupun industri kecil 
yang juga mengolah sampah plastik untuk dijadikan komoditas kerajinan tangan 
dalam bentuk lain. 
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ABSTRAK 
Stevia (Stevia reboudiana) merupakan pemanis alami non-kalori yang cocok bagi 
penderita diabetes namun kurang dikenal masyarakat. Pada penelitian ini 
bertujuan untuk membuat inovasi dan pemasaran produk minuman dari stevia 
yang dicampur dengan teh hijau serta disajikan dalam bentuk instan/ bubuk. 
Dilakukan pembuatan stevia instan dan teh hijau instan kemudian dilanjutkan uji 
kesukaan. Formulasi dilakukan dengan variasi perbandingan stevia instan dan 
teh hijau instan 1:3, 1:2, 1:1, 2:1 dan 3:1. Hasil uji kesukaan menunjukkan 
bahwa perbandingan stevia dan teh hijau instan yang paling disukai adalah 3 : 1. 
Dari hasil analisis kimia diketahui bahwa produk STI ternyata mengandung 
kalori sebesar 0,88 kcal/gram sehingga produk ini dikatakan low calorie. Produk 
ini akan dicoba dikenalkan dan dipasarkan dalam kemasan sachet. 
 
Kata kunci : Stevia (Stevia reboudiana); Teh hijau Instan; low calori 
 
PENDAHULUAN 

Perkembangan zaman dan teknologi menuntut manusia untuk bergerak 
lebih dinamis dan pandai menggunakan waktunya. Tuntutan itu membuat manusia 
lebih selektif dalam memilih dan menginginkan efektivitas dan efisiensi dari 
produk yang dipilihnya, termasuk didalamnya bidang pangan. Dalam memilih 
pangan ini, pertimbangannya tidak sekedar untuk menghilangkan rasa lapar dan 
haus saja, tetapi juga memperhatikan  manfaatnya untuk kesehatan tubuh.  

Kesadaran masyarakat terhadap masalah kesehatan sekarang ini semakin 
meningkat, terutama dari makanan dan minuman yang dikonsumsi. Hal ini terlihat 
dari adanya kecenderungan untuk memanfaatkan potensi tanaman lokal, 
diantaranya adalah pemanis alami non-kalori dari ekstrak stevia sebagai pemanis 
pengganti gula. Pemanis alami ini telah banyak diteliti dan ternyata tanaman 
tersebut sangat banyak manfaatnya. Kerena tidak mengandung kalori dan 
karbohidrat, pemanis alami stevia ini sangat baik bila dikonsumsi oleh penderita 
diabetes melitus. 

Stevia (Stevia reboudiana) memiliki komponen manis stevioside, pemanis 
dengan intensitas tinggi sekitar 300 kali lebih manis daripada sukrosa (0,4% 
larutan). Kandungan stevioside dalam daun stevia bervariasi antara 4 sampai 
dengan 20 % berat keringnya tergantung dari kondisi pertumbuhannya (Geuns, 
Jan M. et al, 2003a) Dari segi kesehatan, banyak pengobatan menggunakan stevia 
untuk mengatur kadar gula darah, mencegah hipertensi (tekanan darah tinggi) dan 
mencegah kerusakan gigi. Zat manis stevia juga tidak bersifat racun serta 
merupakan agensia antibakteri dan antivirus. 

Tidak seperti pemanis buatan seperti sakarin dan siklamat yang bersifat 
karsinogenik, stevia berkadar kalori rendah dan tidak menyebabkan kanker. Selain 
stevioside juga terdapat delapan komponen manis di dalamnya yang memberikan 
rasa manis ratusan kali dibanding sakarin dan siklamat (Raharja, 2004). Stevia 
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layak dikembangkan sebagai tanaman alternatif pengganti gula. Karena 
kebutuhannya semakin meningkat dan lahan potensial yang ada di Indonesia 
masih belum dimanfaatkan. Geuns, Jan et al (2003b) melaporkan untuk manusia 
masukan harian yang dipekenankan (Acceptable Daily Intake/ ADI) adalah 7,9 mg 
stevioside/ kg berat badan, namun ada juga yang menyatakan 20 mg stevioside/ kg 
berat badan. 

Sayangnya, stevia belum banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. 
Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperkenalkan dan menaikkan 
popularitas dari stevia mengingat banyaknya kelebihan dari stevia dengan cara 
menyajikannya bersama teh yang sudah disukai masyarakat. Salah satu kelemahan 
dari stevia adalah memiliki rasa getir atau pahit yang muncul bersamaan dengan 
rasa manis dari stevioside.  

Kelemahan tersebut perlu disiasati. Pada penelitian ini, kami mencoba 
menawarkan upaya untuk “menutupi” citarasa tidak enak pada zat manis stevia 
dengan ekstrak teh hijau. Direncanakan kombinasi dari teh hijau dan stevia 
tersebut disajikan dalam bentuk instan sehingga lebih praktis dan menghemat 
waktu. Rasa tersebut  dapat dihilangkan atau paling tidak dapat dikurangi jika 
ditambahkan pada ekstrak teh. Hal ini karena ekstrak teh hijau dimungkinkan 
dapat memberikan flavour dan aroma yang khas jika dicampur dengan stevia, 
sehingga konsumen, terutama penderita diabetes melitus, tetap dapat menikmati 
teh tanpa takut mengalami kelebihan gula darah karena pemanis yang digunakan 
yaitu stevia non-kalori. Proses pembuatan instan tersebut menggunakan pengering 
semprot atau spray drier.  

Masalah yang akan diteliti yaitu sejauh mana pengaruh penambahan 
ekstrak daun stevia terhadap ekstrak teh hijau untuk mengurangi aroma dan 
citarasa pahit/ getir dari ekstrak daun stevia tersebut yang tidak disukai, berapa 
perbandingan konsentrasi ekstrak stevia dan ekstrak teh yang optimal untuk 
memberikan aroma dan rasa yang enak dan disukai konsumen dan sifat-sifat 
instan yang dihasilkan. 

Dasar pertimbangan pemilihan teh hijau adalah karena teh hijau 
mempunyai flavour khas, dapat digunakan sebagai minuman sehari-hari, dan juga 
bermanfaat bagi kesehatan. Penelitian Lin et al (2003), menyatakan bahwa teh 
hijau mempunyai kandungan polifenol tertinggi (126,13 mg/gram) diikuti teh 
oolong (99,16 mg/ gram) dan teh hitam (6,03 mg/gram). Teh hijau memiliki rasa 
pahit dan sepat yang ditimbulkan oleh senyawa katekin. Untuk memperoleh efek 
kesehatan yang optimal diperlukan 5-6 cangkir teh hijau per hari. 

Daun teh segar mengandung senyawa polifenol terutama kelompok flavan-
3-ol (katekin dan turunannya sekitar 30% dari total berat kering (Gulati, et al., 
2003). Polifenol teh hijau dilaporkan mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan 
sebagai antikolesterol (Khrisnan and Maru, 2004), antihipertensi (Lu et al, 2004), 
antimikrobia (Akachi et al, 1997), mencegah penyakit jantung dan kanker (Lin et 
al, 1996), mencegah karies gigi (Sakanaka, 1997), menghambat perkembangan 
dan penempelan sel bakteri penyebab penyakit gigi, menghilangkan bau mulut 
(Sakanaka, 1997) dan masih banyak lagi manfaat teh hijau bagi kesehatan 
manusia. 

Menurut Siswo Putranto (1978), teh instan adalah teh kering yang diolah 
lebih lanjut sehingga dihasilkan serbuk-serbuk teh yang langsung dapat diseduh 
dengan air dingin atau air hangat tanpa residu. Ada dua tahap pengolahan 
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terpenting dalam pengolahan teh instan, yaitu tahap ekstraksi dan tahap 
pengeringan ekstrak teh. Ekstraksi yang paling baik adalah menggunakan air 
sebagai media pelarut (Pintauro, 1977). Setelah ekstrak teh disaring, ekstrak teh 
kemudian dikeringkan lagi menggunakan pengering seperti spray drier, freeze 
drier, atau vacuum drier. 

Pada pengering semprot (spray drier), larutan didispersikan ke dalam 
aliran udara panas untuk membentuk partikel-partikel yang halus. Air dengan 
cepat menguap dari partikel tersebut dan meninggalkan partikel padat yang kering 
kemudian keluar bersama aliran udara (Geankoplis, 1993). Menurut McCabe et al 
(1993) keuntungan penggunaan pengering semprot adalah waktu pengeringan 
relatif singkat, dapat menghasilkan produk kering dari larutan hanya dalam satu 
langkah dan produk telah siap untuk dikemas. 

Ada pun tujuan dari penelitian ini adalah 
a. Segi inovatif 
Menghasilkan formulasi baru stevia dengan flavour spesifik teh yang berkhasiat 

bagi kesehatan (sebagai minuman kesehatan). 
b. Segi Produktif 
Diharapkan dapat memberikan nilai tambah pada stevia dengan menghilangkan/ 

menutupi rasa pahit/ getir dari stevia khususnya dapat dikonsumsi penderita 
diabetes mellitus dengan ditambahkan pada ekstrak teh. 

 
METODE PENDEKATAN 

1. Tempat Penelitian 
Penelitian telah dilakukan dan dilaksanakan di Laboratorium Rekayasa 

Proses Pengolahan Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, Jurusan Teknologi 
Pangan dan Hasil Pertanian, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 
Sedangkan tempat pemasaran produk dilakukan di wilayah kotamadya 
Yogyakarta. 

 
2. Waktu dan lama penelitian 

Penelitian telah dilakukan selama empat bulan dari bulan Maret sampai 
dengan bulan Juni 2006. 

 
3. Bahan dan Alat 

Bahan baku pembuatan Stevia-Teh hijau Instan (STI) adalah teh hijau 
jenis peko super dari PT Pagilaran Yogyakarta dan daun stevia dari 
perkebunan stevia di Tawangmangu. Bahan-bahan kiomia untuk pembuatan 
STI meliputi maltodekstrin DE 10-11, dalam kondisi food grade diperoleh dari 
Brataco Chenica.  

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini meliputi saringan, ayakan, 
baskom, seperangkat spay dryer (Lab Plant SD-05), homogenizer, kompor 
listrik, timbangan analit, dan alat-alat gelas. 

 
4. Metode penelitian 

Secara garis besar, penelitian ini dikelompokkan dalam empat tahap 
yaitu: (1) Ekstraksi stevia dan teh hijau, (2) Pembuatan stevia dan teh hijau 
instan, (3) Formulasi stevia-teh hijau/ STI , (4) Uji kesukaan dan analisis 
proksimat STI, (5) Sosialisasi dan pemasaran STI. 
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(1) Ekstraksi stevia dan teh hijau 
1.1 Ekstraksi Stevia 

Ektraksi merupakan salah satu cara pemisahan antara komponen yang 
larut dengan komponen yang tidak larut atau komponen yang kelarutannya 
lebih besar dengan yang kelarutannya lebih kecil, menggunakan pelarut yang 
sesuai (Geankoplis, 1993).  

Bahan dasar yang digunakan untuk ekstraksi daun stevia adalah daun 
stevia yang telah diberi perlakuan pengeringan agar manfaat yang terdapat 
dalam daun stevia tersebut yakni rasa manis didapatkan semaksimal mungkin. 
Untuk menghasilkan ekstrak daun stevia maka langkah-langkah yang 
dilakukan meliputi : sortasi yakni memisahkan daun dari ranting atau batang 
tanaman. Sortasi dilakukan secara manual. Daun stevia sebanyak 125 gram 
diekstrak dengan cara direndam dalam air panas sebanyak 1 liter suhu 95 OC -
100OC selama 15 menit disertai pengadukan. Pengadukan berfungsi untuk 
mengoptimalkan proses ekstraksi sekaligus agar homogen. Setelah itu 
dilakukan penyaringan dengan saringan dan kemudian dengan kain saring 
untuk memisahkan ampas dengan ekstrak yang dihasilkan sehingga diperoleh 
filtrat. Filtrat yang diperoleh sebanyak 1liter. 
1.2 Ekstraksi Teh Hijau 

Bahan dasar yang digunakan untuk ekstraksi teh adalah teh hijau, 
karena teh hijau merupakan teh kesehatan yang sangat baik dikonsumsi karena 
memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Daun teh hijau yang dipakai 
adalah daun teh hijau grade peko super yang merupakan partikel tergulung 
padat. 

Untuk membuat ekstrak teh hijau kering, maka proses-proses yang 
dilakukan sama dengan pembuatan stevia bubuk di atas, meliputi : sortasi,  
penyeduhan 125 gram teh hijau dengan air mendidih 1 liter suhu 95 OC-100OC 
untuk melarutkan tanin dan senyawa-senyawa lain yang terdapat pada teh. 
Rohdiana (2002) melakukan ekstraksi teh hijau dengan air panas ± 98 C 
selama 10 menit dengan perbandingan bubuk teh hijau dan air panas sebesar 1 
: 20 (gram : ml) dan ukuran partikel teh hijau berkisar 10-25 mesh. Kemudian 
dilakukan penyaringan menggunakan saringan dan kain saring untuk 
memisahkan ekstrak teh dengan ampasnya. Filtrat yang diperoleh sebanyak 1 
liter.  

Menurut Nurharini (1997) menyatakan bahwa pada analisa padatan 
total dengan perbandingan daun teh hijau (gram) dan air panas (ml) (0,125 , 
0,15, 0,175) menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata sehingga 
perbandingan teh hijau dengan air panas yang dipilih adalah 0,125 (1 : 8).  

 
(2) Pengeringan  
2.1 Stevia Instan 

Pengeringan adalah metode untuk menghilangkan sebagian air dari 
suatu bahan dari suatu bahan dengan bantuan energi panas (Geankoplis, 1993). 
Alat paling luas digunakan dalam proses pembuatan instan teh adalah 
pengering semprot (spray drier). Penguapan seduhan teh dengan pengering 
semprot terjadi pada suhu maksimum 191 C (Copley dan Van Arsdel, 1964). 

Bahan yang digunakan adalah ekstrak daun stevia. Ekstrak yang 
diperoleh hasil dari ekstaksi di atas ditimbang kemudian ditambahkan 
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maltodekstrin sebanyak 8% volume. Jadi untuk 1000 gram ekstak stevia 
ditambahkan maltodekstrin sebanyak 80 gram. Setelah itu dilakukan 
homogenisasi menggunakan alat homogeniser karena tidak dapat dilakukan 
dengan pengadukan biasa. Alat ini memiliki mata pisau yang tajam dan diatur 
dengan kecepatan 2000 rpm selama 5-10 menit. Larutan terhomogenisasi 
tersebut kemudian di spray drying selama 3-4 jam selama kurang lebih 4 jam, 
suhu inlet 105OC dan suhu outlet 54OC hingga diperoleh stevia instan 
berbentuk bubuk berwarna coklat. Hasil yang diperoleh sebanyak 45 gram per 
liter ekstrak stevia.  

Maltodekstrin seringkali ditambahkan pada pembuatan minuman 
instan menggunakan pengering semprot dengan tujuan melapisi komponen 
cita rasa, meningkatkan jumlah padatan total, memperbesar volume, 
mempercepat proses pengeringan dan mencegah kerusakan akibat panas. 
Menurut Wati (2003), bahan pengisi yang paling sesuai digunakan adalah 
maltodekstrin dengan konsentrasi 10%. 
2.2 Teh Hijau Instan 

Ekstrak teh hijau hasil dari ekstraksi ditimbang dan dicampur dengan 
maltodekstrin sebesar 10% volume. Untuk 1000 gram berat ekstrak teh 
ditambahkan maltodekstrin sebanyak 100 gram. Ekstrak kemudian 
dihomogenisasi dengan homogeniser dengan kecepatan 2000 rpm selma 5-10 
menit. Setelah itu dikeringkan menggunakan pengering semprot (spray drier) 
pada suhu inlet/outlet 105/54OC sampai diperoleh instan teh hijau berbentuk 
bubuk berwarna kecoklatan sebesar 50 gram per liter ekstrak teh.  

Produk yang dihasilkan dari spray drying berupa bubuk berwarna 
putih kecoklatan. Pengemasan semantara menggunakan pengemas vakum 
dengan tujuan agar bahan tidak menyerap air sehingga lebih awet. Kondisi 
vakum juga agar tidak terjadi reaksi-reaksi kerusakan kimia yang dikatalisa 
oleh adanya oksigen seperti oksidasi. Penyimpanan di dalam wadah tertutup 
rapat dan diberi silika gel yang berfungsi menyerap uap air. Bubuk yaang 
dihasilkan dari proses spray drying akan bersifat higroskopis atau sangat 
mudah menyerap air sehingga hal itu harus  dicegah/ dihambat. 

Diagram alir bahan dan proses pembuatan teh hijau instan,  stevia 
instan dan STI dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2 : 
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Gambar 1. Daftar alir pembuatan stevia instan 
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Gambar 2. Gaftar alir pembuatan teh hijau instan 
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2 gram/ sachet 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 3. Diagram alir proses pembuatan STI 
 
 

(3) Formulasi Stevia-Teh hijau Instan (STI)  
Tahapan proses formulasi STI ini meliputi, pencampuran antara stevia 

bubuk dan teh bubuk dengan konsentrasi tertentu kemudian diseduh 
menggunakan air matang hangat dan dilakukan pengujian sensoris terhadap 
tingkat kesukaan panelis, atas perbandingan yang paling tepat.  

Pada tahap ini dilakukan formula dengan berbagai variasi rasio teh 
hijau instan dan stevia instan beturut-turut sebesar 3:1, 2:1, 1:1, 1:2 dan 1:3. 
Penyajian kepada masing-masing panelis berupa seduhan masing-masing 
formula STI sebanyak 2 gram dilarutkan dalam 100 ml air matang hangat. 
Kelima formula tersebut disajikan pada Tabel. 

 
Tabel 1. Komposisi formula STI dengan berbagai variasi rasio  

teh hijau instan dan stevia instan 
Rasio Teh Hijau Instan dan Stevia Instan 

Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3 Sampel 4 Sampel 5 Komponen 
3 : 1 2 : 1 1 : 1 1 : 2 1 : 3 

Teh hijau instan 1,50 gram 1,33 gram 1,00 gram 0,67 gram 0,50 gram
Stevia instan 0,50 gram 0,67 gram 1,00 gram 1,33 gram 1,50 gram

Total 2,00 gram 2,00 gram 2,00 gram 2,00 gram 2,00 gram
 

(4) Uji kesukaan dan analisis proksimat STI 
Uji kesukaan dilakukan untuk mengetahui kesukaan konsumen 

terhadap STI. Jika hasil yang diperoleh dinyatakan bahwa formula STI sudah 
pas, maka penelitian dapat dilanjutkan  pada tahap analisis proksimat. Analisis 
yang dipakai dalam penelitian ini meliputi analisis kadar air, protein, 
karbohidrat, lemak dan kalori. 
(5) Sosialisasi dan pemasaran STI 

Strategi pemasaran yang akan dilakukan adalah strategi pengembangan 
pasar. Produk yang dipasarkan adalah inovasi dari STI non-kalori, dengan 
produksi utama (make to Stock) adalah Stevia-Teh hijau instan ”Stevi Tea”.  

 
 
 

Pengemasan 

Pencampuran Teh hijau InstanStevia Instan 

Stevia-Teh hijau Instan 
(STI) 
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1. Uji kesukaan dan analisis proksimat STI 
Hasil analisis kesukaan terhadap atribut warna, bau, kemanisan, rasa, 

pahit, dan keseluruhan menunjukkan bahwa formula dengan perbandingan rasio 
teh hijau instan dan stevia instan sebesar 1 : 3 selanjutnya dapat disebut sebagai 
sampel 5, terpilih pada tahap penelitian ini. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 
spider web. Jumlah panelis yang digunakan sebanyak 28 orang. Sampel 5 
merupakan sampel yang secara keseluruhan paling disukai meskipun memiliki 
intensitas pahit terbesar, dengan nilai 3,29 diikuti sampel 4 yaitu 2,75, sampel 3 
yaitu 2.40, sampel 2 1,60, dan sampel 1 sebesar 1,30. Sedangkan secara 
keseluruhan nilai untuk sampel 5 sebesar 2,57 diikuti sampel 4 sebesar 2,22 lalu 
sampel 3 yakni 1,75 kemudian sampel 2 sebesar 1,40 dan sampel 1 yaitu 1,32.    

 
 

Tabel 2. Rata-Rata Hasil Penilaian 
 

Atribut  Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3 Sampel 4 Sampel 5 
Rasa Pahit 3.57 3.32 2.80 2.36 2.61 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 4. Spider Web 'Rasa Pahit' Stevia-Teh Instan 
 
 

Tabel 3. Nilai Rata-Rata Penilaian Atribut Stevia-Teh Instan 
 

Atribut Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3 Sampel 4 Sampel 5 
Warna 3.14 3.00 3.04 2.90 3.00 
Bau 2.90 2.60 3.07 2.86 2.40 
Kemanisan 1.32 1.46 2.11 2.68 3.32 
Rasa/ Flavor Teh 1.64 2.00 2.40 2.64 3.21 
Pahit 1.30 1.60 2.40 2.75 3.29 
Keseluruhan 1.32 1.40 1.75 2.22 2.57 
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Hasil analisis proksimat dari STI sampel 5 menunjukkan kandungan air, 

abu, lemak, protein dan karbohidrat dalam 100 gram STI masing-masing sebesar 
7.64%, 0.64%, 0.34%, 1.77% dan 88.61%. Dari hasil tersebut diketahui bahwa 
kandungan karbohidratnya relatif tinggi disebabkan karena penambahan 
maltodekstrin sebagai filler pada pembuatan STI. Menurut Kuntz (1997), 
maltodekstrin menyumbangkan sebanyak 1 kcal/ gram. Oleh karena itu, dapat 
dikatakan STI mengandung kalori sebesar 0,88 kcal/gram.  
 
2. Sosialisasi dan pemasaran STI 

Pemasaran produk STI dilakukan menggunakan brand merk ‘Stevi Tea’ 
yang rencananya dipasarkan di Protepa Jogja (mitra kerja PKMK), Mirota 
Kampus Yogyakarta dan Superindo Yogyakarta. Kegiatan yang telah dilakukan 
yaitu menjalin kerjasama dengan mitra pemasok bahan baku petani Stevia dan  
dengan pihak industri perkebunan teh hijau, pembuatan desain kemasan, survai 
pengadaan kemasan, dan mapping tempat pemasaran. Namun pemasaran di 
Hypermarket dan Supermarket belum dilakukan karena adanya kendala yang 
dihadapi antara lain bencana gempa bumi di Yogyakarta, produk terlebih dahulu 
harus dilengkapi dengan ijin Depkes agar bisa masuk, dan berdasarkan survai 
untuk masuk ke Supermarket harus membayar biaya listing list yang cukup mahal. 
Sehingga solusinya salah satu teknik pemasaran akan dilakukan dengan menjual 
secara langsung ke konsumen yaitu dengan membuat outlet / cafe tenda disekitar 
bunderan UGM  setiap hari minggu dengan nama ”Rumah Teh” yang 
menjual ”Stevi tea” dan dilengkapi dengan juga menjual berbagai jenis teh lain 
hasil penelitian mahasiswa UGM seperti ”Teh secang” dan “Teh mahkota dewa” 

Spesifikasi produk yang dijual merupakan produk teh hijau instan, 
menggunakan pemanis alami stevia non-kalori, merek produk “Stevi Tea”, 
kemasan berupa etiket dengan pembungkus polypropilen yang cukup aman, berat 
per kemasan 2 gram, tekstur bubuk siap seduh dan warna produk putih kecoklatan. 

Strategi pemasaran yang dilakukan adalah strategi pengembangan pasar. 
Dalam memasarkan produk, kami akan menggunakan persaingan langsung 

Gambar 5. Spider Web Atribut Stevia-Teh Instan 
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dengan poduk-produk pesaing. Positioning produk dilakukan dengan 
menonjolkan produk yang baik bagi kesehatan. Ekuitas merk dibangun dengan 
menonjolkan produk sebagai hasil karya penelitian mahasiswa sehingga calon 
konsumen akan memberi apresiasi yang tinggi. Produk ini juga akan didaftarkan 
ke HAKI untuk memperoleh perlindungan hak cipta. 

 
KESIMPULAN 

Stevia-teh instan (STI) merupakan inovasi produk minuman instan dari 
stevia dengan teh hijau, yang rendah kalori (low calorie) sebesar 0,88 kcal/ gram. 
Produk ini tidak dapat dikatakan non-kalori karena adanya penambahan 
maltodekstrin sebagai filler dan pembawa. Produk ‘Stevi tea’ cocok untuk 
dikembangkan menjadi usaha yang menjanjikan. Setiap kemasan sekali minum 
(berisi 2 gram STI untuk 200 ml) mengandung 1,76 kkal, dan berdasarkan analisis 
ekonomi (dilampirkan) akan dijual dengan harga Rp 4500,00. 
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ABSTRAK 
Disadari atau tidak anak luar biasa hadir mewarnai kehidupan manusia, tidak 
terkecuali anak tunadaksa. Anak tunadaksa merupakan anak yang menderita 
cacat atau kelainan serta kekurangan dalam anggota tubuhnya yang bisa 
berhubungan dengan otot, tulang, persendian sehingga memerlukan penanganan 
khusus. Mengingat berbagai keterbatasan yang dimiliki anak timbullah 
sekelompok gagasan baru sebagai altematif untuk meningkatkan kualitas diri 
anak tunadaksa melalui pelatihan keterampilan menjahit yang nantinya 
diharapkan dapat menumbuhkan ekspresi diri serta menata masa depan anak. 
Tujuan umum dari program adalah mengoptimalkan kualitas diri anak tunadaksa 
sedangkan tujuan khususnya adalah memberikan jenis keterampilan baru serta 
memperbaiki suatu keterampilan yang sudah dimiliki anak, tetapi anak masih 
belum mahir, sehingga nantinya diharapkan dapat membentuk jiwa wirausaha 
sebagao bekal hidup mandiri. Metode yang digunakan dalam program ini adalah 
metode observasi, teknik pelatihan melalui metode ceramah dan demonstrasi, 
wawancara serta dokumentasi. Hasil yang dicapai menunjukkan bahwa intervensi 
yang dilakukan untuk anak. Dari minggu pertama hingga minggu ke enam 
melalui berbagai macam proses latihan yang dilakukan dengan model 
pembelajaran individual serta klasikal menunjukkan bahwa setiap perkembangan 
anak tidak sama. Diperlukan suatu rentang waktu yang berbeda dalam membuat 
hasil jahitan berupa sarung bantal sederhana dan daster. Pengayaan materi dan 
dan banyaknya frekuensi latihan anak juga mempengaruhi hasil jahitan. 
Simpulan yang bisa diambil adalah melalui pelatihan menjahit ini dapat 
berdampak positif bagi anak. Anak dapat mengkoordinasikan fungsi tubuh dan 
indera (sensomotoris) sehingga berjalan konfrehenship. Hendaknya pelatihan ini 
tidak hanya berjalan satu bulan saja, melainkan selama anak mengenyam 
pendidikan di sekolah sehingga intervensinya lebih intensif. Diharapkan nantinya 
anak dapat menorehkan nilai positif di masyarakat. 
 
Kata kunci: kualitas diri, tunadaksa, keterampilan, menjahit 
 
PENDAHULUAN 

Kondisi anak luar biasa khususnya anak tunadaksa menyita perhatian yang 
sangat besar dalam kerangka konseptual pendidikan. Dapat diindikasikan 
pendidikan tidak hanya berkecimpung melalui pembelajaran saja, tetapi lebih 
mengarah kepada seni dan kreativitas anak didik guna didapatkan perkembangan 
total dalam suatu keterampilan dengan spesialisasi tertentu. 

Anak tunadaksa adalah anak dengan ketunaan atau kelainan serta 
kekurangan dalam anggota tubuhnya, bisa berhubungan dengan otot, tulang, 
persendian sehingga memerlukan bantuan dan penanganan khusus (dalam 
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ortopedagogik). Mengingat berbagai keterbatasan yang dialami anak maka 
timbullah suatu solusi untuk meningkatkan kualitas diri anak secara maksimal 
yang menyangkut ekspresi serta persiapan masa depan anak (Connor 1975 dalam 
Ortopedagogik). Dalam hal ini fokus kegiatan diarahkan kepada tunadaksa jenis 
ringan (mild). Golongan ini adalah mereka yang dapat berjalan tanpa alat, 
berbicara tegas dan mampu menolong dirinya sendiri dalam kehidupan sehingga 
dapat hidup bersama anak normal lainnya. (dalam Psykologi Anak Luar Biasa). 

Keterampilan menjahit memang bukanlah hal yang baru lagi bagi anak 
tunadaksa. Hal ini dapat dilihat dari kesekian jenis latihan yang ada di sekolah 
luar biasa pada umumnya. Namun keterampilan ini bisa dikatakan jarang ada di 
setiap instansi. Lembaga formal atau sekolah seringkali untuk menggantikannya 
fokus latihan anak lebih diarahkan ke pengembangan keterampilan manik-manik 
dan pertanian. Pengembangan atau pola pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup 
(life skill) dapat membawa anak menuju perkembangan motoris, sensoris, 
neurologis (Zulaikhah dalam Segi Praktis Fisiologis). Dan menjahit merupakan 
suatu pengembangan program yang hadir untuk membantu merealisasikan pola 
pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup (Alimufi dalam Buku Broad Based 
Education). 

Me. Clelland (1980) menyatakan bahwa need of achievement atau 
keharusan akan berprestasi dirasakan kurang bagi anak tunadaksa. Untuk 
mengatasi hal tersebut, anak hams terlibat dalam aktivitas nyata sehingga 
pendampingan intensif terjadi, baik di dalam maupun di luar kelas (dalam 
Manajemen Kelas ABK 2002). Berdasarkan pengalaman tersebut anak di fasilitasi 
dengan berbagai latihan, sehingga terjadi refleksi kemampuan artikulasi yang 
nantinya berkembang dengan baik. 

Meninjau iklim perindustrian saat ini menuntut kita untuk selalu bersaing 
dalam mencapai suatu perkembangan dan keberhasilan. Daya saing yang tinggi 
merupakan syarat mutlak untuk menjalankannya (Defimsi dan Pelaksanaan 2003). 

Dengan segala kertebatasan yang disandang anak bukan tidak mungkin 
mereka dapat mewujudkan iklim dari perindustrian tersebut menurut batas 
kemampuan masing-masing. Secara langsung anak tunadaksa diharuskan 
menguasai keterampilan yang berhubungan dengan kecakapan hidup, kemandirian 
dan kreativitas yang salah satunya adalah menjahit. Dengan begitu anak dapat 
menjadi motor pengembang pendidikan dan diharapkan mereka dapat 
menorehkan kontribusi positif di masyakarat. 

Mengacu pada latar belakang masalah, optimalisasi kualitas diri anak 
tunadaksa dengan melihat kondisi keterbatasan yang dimiliki anak maka dapat 
timbul suatu pertanyaan tentang bagaimana pengaruh latihan keterampilan 
menjahit bagi anak yang nantinya dapat membantu mengoptimalkan kualitas 
dirinya. Tujuan yang dapat diambil secara umum yaitu agar anak dapat optimal 
dalam pengembangan kualitas diri melalui keterampilan menjahit ini. Sedangkan 
tujuan khusus yaitu memberikan jenis keterampilan baru bagi yang belum bisa, 
memperbaiki suatu keterampilan bagi anak yang bisa tetapi belum mahir, 
menumbuhkan sikap kemandirian dalam berusaha dan penanaman konsep 
kewirausahaan, serta merupakan sarana untuk mengembangkan kemampuan sisa 
yang masih digunakan melalui kegiatan (Terapi Okupasional Anak Tunadaksa: 
1986). 

Banyak nilai positif yang dapat diambil dari pelaksanaan program ini bagi 
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anak tunadaksa ke depan. Dalam berbagai segi anak dapat mengembangkan 
dirinya. Dari segi ekonomis nantinya diharapkan penguasaan keterampilan 
menjahit ini dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, membantu 
pemenuhan kebutuhan keluarga dan meningkatkan taraf hidup. Dari segi IPTEK 
diharapkan anak mampu menguasai keterampilan menjahit, peningkatan kualitas 
diri, kemampuan bersaing terhadap produk dari orang normal pada umumnya. 
Dari segi sosial diharapkan dapat meningkatkan kedudukan sosal atau nilai sosial 
anak di masyarakat serta meminimalkan kemungkinan untuk terkena seleksi alam 
sebagai indikasi pertahanan diri dalam kehidupan. 

 
METODE PENELITIAN 

Kegiatan observasi dilakukan pada saat yang bersamaan dengan mahasiswa 
melaksanakan PPL II, yaitu tepatnya tanggal 12 - 17 September 2005, sedangkan 
periode pelaksanaan kegiatan mulai dari awal hingga akhir adalah 31 Agustus 
2005-07 September 2005. Lama kegiatan yaitu 3 bulan, di mulai dari kegiatan 
tahap persiapan yang meliputi penyusunan program, seminar proposal, 
penggandaan proposal, observasi hingga pelaksanaan kegiatan yang dimulai 
minggu pertama 23 September 2005. Kegiatan pelatihan berjalan hingga enam 
pekan (minggu) dengan frekuensi pertemuan setiap 2 hingga 3 pertemuan 
observasi bertempat di SDLB-D YPAC Surabaya, Jalan Semolowaru Utara V/2A 
Surabaya telepon (031) 5932438. 

Orientasi untuk identifikasi permasalahan pemilihan subyek dan 
penyesuaian terhadap program ini dilakukan dalam waktu yang tidak singkat, 
karena tim mahasiswa pelaksana sedang melakukan kegiatan PPL II di tempat 
yang sama. Observasi yang dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kondisi 
lingkungan di YPAC serta mencari siswa yang bisa dilatih menjahit dengan 
memperhatikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Batasan yang ingin 
diidentifikasi adalah siswa tingkat SDLB kelas tinggi (kelas 4 - 6), SLTPLB dan 
SMLB. 

Tidak ada bahan dan alat khusus yang digunakan selama kegiatan observasi 
ini berlangsung. Informasi lain tentang diri anak atau subyek yang akan diberikan 
pelatihan didapatkan dari komunikasi dengan guru keterampilan atau guru 
provokasional yang biasanya memberikan bimbingan pada anak. Alurnya kita 
melakukan pendataan secara umum tentang kelas atau sekolah, jumlah siswa per 
kelas, nama siswa, idenfikasi ketunaan memungkinkan atau tidak diberikan 
latihan dengan disertai pendapat dari guru kelasnya, berdasar besar kecilnya 
derajat ketunaan yang disandang anak. Kita tidak melakukan pre-test untuk 
menguji seberapa bisa anak menjahit. Kita langsung memfokuskan pada observasi 
awal dan bantuan infromasi yang diperoleh dari guru. Dari data di atas dapat 
diambil tiga siswa yang bisa diberikan pelatihan keterampilan menjahit yaitu yang 
pertama Shinia siswa SLTPLB kelas II jenis tunadaksa ringan, yang kedua Mertha 
Aini Suminar siswa SMLB kelas I, jenis tunadaksa ringan, yang ketiga Okky 
Paramitasari siswa SMLB kelas II jenis tunadaksa ringan. 

Metode pelaksanaan program dilakukan melalui observasi hal ini mengarah 
kepada proses pengumpulan data dan seberapa besar jumlah anak tunadaksa di 
YPAC Surabaya yang bisa atau belum bisa menjahit sehingga nantinya akan kita 
beri pelatihan. Metode yang kedua yaitu metode pelatihan yang mengetengahkan 
pada proses kegiatan meliputi metode ceramah dan metode observasi. Seperti 
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yang telah kita ketahui anak luar biasa tidak berfikir secara abstrak jadi jadi 
metode ceramah merupakan media penghantar untuk anak dalam penyampaian 
materi seperti cara mengukur, memotong dan menjahit. Sedangkan metode 
demonstrasi merupakan metode yang menerjemahkan konsep dalam kegiatan 
nyata yang nantinya diharapkan anak dapat menghasilkan produk. 

Metode yang ketiga adalah metode pengajaran individual pada setiap anak, 
mengingat jenis ketunaan yang disandang anak mempunyai derajat yang berbeda 
maka penanaman perlakuan untuk setiap anak pun berbeda dalam pengajaran 
latihan menjahit ini. Materi disesuaikan dengan kemampuan menangkap antar 
masing - masing anak. Namun adakalanya pada kesempatan tertentu anak 
dikondisikan berada pada suatu waktu dan pelatihan yang sama (pendekatan 
klasikal) agar bisa saling berkerja sama untuk memecahkan pennasalahan. 
Pemakaian metode' pendekatan individual ataupun pendekatan klasikal 
dikombinasikan pada setiap pertemuan saat pemberian latihan. Hal ini terkait 
dengan jumlah guru pembanding yang bisa dikatakan terbatas. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Setelah melakukan ovservasi dapat diketahui bahwa ketunaan yang 
disandang anak sangat beragam baik dari segi deraiat kecacatan maupun type 
kelainannya. Dari sekian banyak siswa yang ada di YPAC Surabaya hanya dapat 
diambil tiga orang saja untuk mengikuti pelatihan. Pemilihan ketiga siswa ini 
didasarkan pada jenis ketunaannya yang tergolong ringan dan sedikit banyak anak 
sudah pemah mendapatkan dasar pelatihan menjahit yang dulu pemah 
diselenggarakan oleh sekolahnya. Namun program tersebut sekarang terhenti dan 
akan digantikan dengan program kreatifitas mahasiswa. 

Segala sesuatu diperoleh melalui proses, pengayaan materi dan frekwensi 
latihan pada program kali ini dapat menghantarkan anak tuna daksa untuk bisa 
menghasilkan produk berupa karung bantal sederhana dan daster tanpa lengan. 
Dalam setiap kali pertemuan akan ditemukan kesulitan yang berbeda-beda pada 
setiap anak. Untuk penguasaan konsep pola jahit lurus secara umum anak tidak 
mengalami kesulita, sedang penguasaan pola jahit lengkung keseluruan siswa 
masih memerlukan suatu intervensi penuh.Dari hasil yang telah dicapai dapat 
dikategorikan anak masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari hasil jahitan anak yang 
masih belum rapi dan sering terjadi suatu kesalahan bahkan dalam proses awalpun 
yang mewliputi cara memasang jarum, cara menggunting anak masih takut dan 
ragu-ragu. Menginjak pada produk yang dihasilkan yaitu sarung bantal sederhana  
,secara umum anak terkategori lancar karena pola yang dijahit adalah lurus. 
Sedangkan untuk produk baju ketiga siswa mengalami kesulitan karena pola yang 
diterapkan adalah kombinasi antara pola lurus dan lengkung. 

Masuk pada proses pelaksanaan latihan dari mulai minggu pertama hingga 
minggu ke tujuh ,dimulai dengan berbagai latihan dan pengayaan yang metode 
pengajarannya adalah kombinasi antara individual dan klasikal. Pada minggu 
akhir digunakan untuk latihan evaluasi. Berikut sedikit paparan dari setiap 
kegiatan latihan :Diawali dari minggu pertama anak mulai belajar pola lurus dan 
lengkung kemudianjuga diberikan teory melalui metode ceramah. Latihan ini 
dibuat dengan kertas dan kemudian kain sarung. Minggu kedua anak sudah mulai 
memotong pola dan membuat daster sederhana. Pola dasar dibuat general dengan 
sesederhana mungkin dan latihan anak tergolong semi mandiri. Minggu ketiga 
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anak melanjutkan proses jahitan dan terjadwal harus sudah selesai.dalam 
pengerjaannya anak mengalami kesulitan dalam memasang lengan dan leher. 
Minggu keempat yaitu pemberian materi baru yaitu sarung bantal . Dalam proses 
ini siswa mutlak bisa karena tidak ada kesulitan. namun karena ada hasil jahitan 
yang belum selesai maka dikombinasikan untuk menyelesaikannya. Minggu 
kelima adalah pemberian evaluasi terhadap pembuatan daster dan sarung 
bantaldan masih melanjutkan proses menjahit. Minggu keenam merupakan tahap 
koreksi hasil jahitan meliputi kegiatan pembenahan dan pembaharuan hasil jahitan 
yang belum jadi.Dilakukan secara klasikal. Minggu ketujuh melanjutkan koreksi 
hasil jahitan masing-masing anak, meskipun hasil jahitan anak kurang sempuma 
namun sudah menunjukkan hasil dalam bentuk produk. 

Dari hasil diatas dapat diindikasikan bahwa siswa perlu intervensi secara 
penuh dalam membuat atau menyelesaikan produk. Pada tahap yang sudah 
ditentukan terbukti bahwa kemampuan   sisa   anak   masih   dapat dikembangkan. 
Berdasarkan kategori ketunadaksaan yang disandang oleh anak, semakin tinggi 
tingkat ketunaan anak maka waktu yang dibutuhkan juga semakin lama. Hal ini 
terpengaruh dari "Induvidual Defferences" yang dipunya oleh setiap insan 
khususnya anak luar biasa sebagai insan yang penuh dengan kekurangan 
danketerbatasabn dalam moblisasi hidupnya. 

 
KESIMPULAN 

Kegiatan program kreatifitas mahasiswa melalui pelatihan keterampilan 
menjahit sangat berdampak positif bagi perkembangan psyikologis, fisiologis , 
serta sensomotorik anak secara keseluruan. Anak akan merasa bangga bila 
mendapat suatu pujian ataupun sanjungan dari apa yang dikerjakan. Melalui 
kegiatan menjahit anak juga bisa melatih dan mengkoordinasikan fungsi tubuh 
sehingga organ tubuhnya bisa maximal. 

Keadaan anak tunadaksa tidak bisa dipastikan 100% stabil.terutama dari segi 
psyikologis. Minat dan motivasi anak sangat menentukan keberasilan kegiatan ini. 
Peran guru pembina juga tidak kalah penting.dalam hal ini guru secara total 
membimbing anak dalam kegiatan menjahit. Guru harus bisa menganalisa dan 
memilah serta mengasesment tentang hal apa saja yang dibutuhkan anak serta 
dimana kekurangan anak dan mengusahakan bagaimana cara mengintervensinya. 

Pertemuan dalam tiga bulan ini dirasakan masih sangat kurang dalam 
mengoptimalkan perkembangan. anak. Seharusnya pembinaan intensip harus 
dilakukan secara terus manerus (atau mungkin selama anak tuna daksa 
mengenyam pendidikan di sekolah melalui pemantapan latihan secara intensif) 
tidak kalah penting keberadaan dana juga berpengaruh dalam keberlangsungan 
kegiatan ini. Sisi positif dari kegiatan ini adalah anak dapat membekali dirinya 
dengan penguasan ketermpilan menjahit. Meskipun belum optimal langkah 
kongkrit yang bisa diambil adalah kesiapan anak menghadapi kehidupan 
mendatang. Anak bisa lebih produktif dalam menghasilkan produk - produk 
lainnya. Selain itu, anak dapat menorehkan nilai positif di masyarakat. Artinya 
masyarakat perlahan mulai bisa menerima kehadirana anak-anak luar biasa 
khususnya anak tunadaksa ditengah-tengah kehidupannya dengan anggapan 
bahwa ketunaan yang disandang bukan merupakan suatu kelemahan, namun dapat 
dikatakan sebagai suatu kelebihan menurut batas kemampuan yang dimilikinya. 

Hasil atau produk yang dihasilkan anak luar biasa memang tidak banyak 
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dikonsumsi masyarakat umum atau bahkan kualitasnya kurang bagus dibanding 
produk pada umumnya, namun kita berusaha semaksimal mungkin untuk 
mensoalisasikan produk anak luar biasa di tengah-tengah masyarakat. 
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ABSTRAK 
Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) merupakan salah satu program 
penelitian dan pembinaan serta pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan 
untuk mengembangkan dan membentuk jiwa kreatif dan inovatif bagi mahasiswa 
yang mengacu kepada akademik. Adanya program ini adalah merupakan 
kesempatan bagi mahasiswa untuk dapat menyalurkan aspirasi dan daya berpikir 
serta dapat mengembangkannya setelah terjun ke masyarakat. Dalam rangka 
usaha barpartisipasi untuk kemajuan daerah sekaligus dalam usaha untuk 
memperkenalkan tanaman langka yang sudah dikategorikan hampir punah 
(Appendix II).  Secara alamiah tanaman ini sudah ada semenjak jaman dahulu 
maka sudah selayaknya kita melakukan terobosan baru untuk usaha 
pengembangan tanaman tersebut agar tetap lestari, salah satunya dengan melalui 
upaya wirausaha pembibitan tanaman Gaharu. Pelaksanaan kegiatan Program 
Kreativitas Mahasiswa (PKM) ini dilakukan selama 10 bulan yaitu dimulai bulan 
Agustus 2005 sampai Mei 2006. Dilaksanakan di desa Bungin Kecamatan 
Paringin Kabupaten Balangan. Pengadaan benih semai gaharu (Aquilaria 
malaccensis Lamk) digunakan 5000 bibit yang berasal dari biji yang sudah 
menjadi anakan. Langkah awal yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bibit 
gaharu adalah dengan mengidentifikasi pohon induk gaharu yang ada di 
Kalimantan Selatan. Salah satu lokasi areal tegakan gaharu di Kalimantan 
Selatan adalah di daerah kabupaten Balangan, sekitar 192 km dari Banjarbaru. 
Dari tegakan gaharu itu nantinya akan diseleksi pohon-pohon yang layak  untuk 
dijadikan pohon induk. Gaharu bisa berbuah pada bulan April – Mei (Surata & 
Wedana, 2001), sedangkan dari hasil pengamatan pohon gaharu yang berbuah di 
daerah kami, masa berbunga dimulai awal Januari dan berbuah pada bulan 
Pebruari (awal Maret). Pembibitan yang kami lakukan adalah dengan 
perbanyakan anakan dari biji, dengan menanam benih semai sebanyak 5000 
bibit, persentasi tumbuh bibit 75% (3750 bibit), sedang persentasi kematian 
adalah 25% (1250 bibit).  
 
Kata kunci : bibit gaharu, Aquilaria malaccensis 
 

PENDAHULUAN 
Gaharu merupakan salah satu hasil hutan yang beraneka guna, selain 

digunakan sebagai dupa dan bahan baku minyak wangi, gaharu juga ternyata 
berkhasiat sebagai obat penyembuh berbagai penyakit (Whitmore 1972, Tantra 
1981, Kethi dkk 2000). Karena itu tidak heran bila kayu gaharu harganya sudah 
mencapai Rp.5.000.000,- per kg (Parman 2001) bahkan menurut para pengumpul 
(pembeli) gaharu pada tahun 2002 untuk skala daerah mencapai 5 juta sampai 10 
juta sedangkan untuk skala ekspor 10-18 juta per kg. 

Kebutuhan ekspor gaharu memang semakin meningkat hingga tahun 2000. 
Namun sejak itu sampai akhir tahun 2002 produksinya semakin menurun dan 
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hanya mencapai sekitar 25-40 ton / tahun (Dian dkk 2002) diduga hal tersebut 
disebabkan oleh tingginya intensitas pemungutan, khususnya terhadap jenis 
gaharu yang berkualitas tinggi tanpa ada pelestarian, akibatnya gaharu menjadi 
sangat langka dan sangat sulit didapatkan tanaman yang memproduksi gaharu 
(Asgarin 2002). 

Hambatan utama dalam usaha gaharu dewasa ini adalah terbatasnya 
persediaan bibit, karena umumnya usaha gaharu masih mengandalkan pohon yang 
berasal dari hutan alam. Pemungutan yang selama ini dilakukan cara yang 
cenderung merusak telah menimbulkan kekhawatiran akan kelestarian kayu 
gaharu, terutama Aquilaria malaccensis Lamk. Karena itu dalam konferensi 
CITES IX di Florida pada tahun 1994, disepakati untuk memasukkan  Aquilaria 
malaccensis Lamk kedalam Appendix II, pemungutan harus dikendalikan dan 
ekspornya dibatasi kouta (Salampessy dalam Suprat dkk 2002). 

Adanya perkembangan teknologi industri dan budidaya serta perkembangan 
nilai guna gaharu yang semakin meluas maka ketergantungan produksi dari alam 
perlu dibatasi sebagai usaha konservasi plasma. Produksinya dapat dikembangkan 
melalui upaya budidaya atas jenis-jenis yang sesuai dengan habitatnya. Dengan 
cara ini maka pendapatan masyarakat dan devisa negara pun semakin tinggi. 
Pembudidayaan dan pengembangan gaharu berkualitas tinggi saat ini memang 
memungkinkan karena teknologi produksinya sudah cukup diketahui (Sumarna 
2002). 

Di Kalimantan Selatan penyebaran gaharu tersebar acak dan hampir terdapat 
di pesisir perbukitan Meratus, tanaman tersebut masih bisa kita jumpai baik di 
hutan atau di kebun karet alam petani. Hal ini dibuktikan dengan adanya titik 
tumbuh yang telah ditemukan di antaranya daerah Kotabaru, Rantau, Kandangan, 
Barabai, Balangan dan Tanjung. 

Dari 12 jenis tanaman penghasil gaharu, maka jenis Aquilaria malaccensis 
Lamk yang mendominasi pertumbuhan di Kalimantan Selatan, jenis tersebut 
merupakan jenis dengan kualitas gaharu terbaik dan hanya terdapat di daerah 
Kalimantan Selatan dan Lampung. Dalam hal ini sangat memungkinkan sekali 
apabila Kalimantan Selatan nantinya ingin menggalakkan gaharunisasi dengan 
kegiatan ini pendapatan asli daerah semakin meningkat dan kita juga berperan 
serta dalam menanggulangi kelangkaan dan kelestarian tanaman tersebut. 

Pada beberapa tahun ini upaya penanaman sudah mulai dilakukan 
diantaranya di beberapa daerah seperti Riau, Kalimantan Timur dan Lombok 
(Sumadiwangsa 2000). Di Kalimantan sendiri kegiatan penanaman sudah mulai 
digalakkan seperti di kabupaten Tapin meski penanamannya terbatas pada lahan 
yang relatif sempit dan ditanam sebagai usaha sampingan oleh masyarakat. 

Dalam hal pengembangan teknologi produksi di beberapa daerah telah 
dilakukan pengembangan teknologi inukolasi pohon gaharu yang bertujuan untuk 
menghasilkan damar gaharu secara terkontrol. Hal ini juga telah dilakukan di 
Kalimantan Selatan terutama di daerah Tapin. Tanaman tersebut saat ini telah 
menimbulkan gejala-gejala terinfeksi dan tinggal menunggu masa pemanenan 
(siap panen). 

Mengingat semakin langkanya tanaman gaharu (Aquilaria malaccensis 
Lamk) maka perlunya diadakan suatu kegiatan kewirausahaan dibidang budidaya 
dan pembibitan, agar potensi gaharu dapat berkembang dan dapat dijadikan 
sebagai usaha petani. Wirausaha merupakan suatu kegiatan atau usaha untuk 
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mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat di bidang 
usaha tertentu, kegiatan ini dilakukan secara perorangan atau kelompok. 

Bisa diramalkan dalam waktu satu atau dua tahun lagi gaharu alam bisa 
direalisasikan dan dimasyarakatkan untuk dikembangkan di seluruh daerah. 
Teknik pembibitan tanaman gaharu mulai dilakukan penelitian oleh para 
mahasiswa sekaligus awal kegiatan budidaya.  

Dengan memperhatikan status pohon gaharu dari jenis Aquilaria 
malaccensis Lamk yang sudah dikategorikan langka, upaya pembudidayaan selain 
merupakan alternatif dalam upaya mematahkan status kelangkaan, juga sekaligus 
dapat berperan untuk memenuhi permintaan pasar gaharu yang semakin 
meningkat dalam menyongsong era pasar global yang akan datang. 

Dalam upaya mendukung budidaya gaharu dari jenis Aquilaria malaccensis 
Lamk, aspek ketersediaan bibit merupakan kendala yang harus dipecahkan. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian terhadap terhadap jenis baru Aquilaria 
malaccensis Lamk maka pengadaan bibit bisa dilakukan dengan perbanyakan 
generatif (biji) dan untuk pengembangannya bisa dilakukan secara vegetatif (stek, 
cangkok, kultur jaringan). Mengingat pohon induk yang masih tersedia dengan 
cukup maka kami mengadakan pembibitan dengan melakukan seleksi pohon 
induk dan melakukan perbanyakan secara generatif. 

Untuk pelaksanaan pembibitan ini tentunya kita tidak bisa memastikan 
apakah kegiatan ini akan terlaksana dengan lancar atau sebaliknya karena dalam 
mengerjakan pekerjaan tentunya tak seorang pun yang tak pernah mengalami 
kegagalan atau kesulitan yang akhirnya merupakan masalah yang bisa 
mengakibatkan kerugian. 

Dari dasar itulah maka kami didalam melaksanakan teknik pembibitan ini 
turut merangkap sebagai pemelihara dan penanggung jawab pembibitan. Selain itu 
kami mengalami beberapa masalah diantaranya : 
1. Keamanan 

Masalah ini penting dan paling utama yang perlu diperhatikan sekaligus 
dipecahkan, masalah keamanan pada areal pembibitan kami adalah sebagai 
berikut : 
- gangguan dari hama (siput, belalang) dan penyakit. 
- gangguan dari hewan ternak  yang sering berkeliaran disekitar pembibitan 
- gangguan dari manusia seperti pencurian dan gangguan yang disebabkan oleh 
manusia yang tidak bertanggung jawab. 
2. Waktu 

Waktu yang digunakan untuk menjaga dan memelihara bibit sangat terbatas 
dibandingkan dengan petani yang memang pekerjaan dan waktunya terpakai 
untuk memelihara tanaman. Dan juga tentang masalah pengalaman, kami sebagai 
mahasiswa masih sangatlah dangkal karena kami masil dalam tahap belajar. 
3. Bahan baku dan biaya 

Untuk perluasan usaha sebagai persediaan bibit mendatang dan bahan baku 
untuk usaha masyarakat dan penelitian mahasiswa, maka modal usaha berupa 
dana merupakan salah satu kendala pengembangan usaha, yang diharapkan 
dengan dana yang cukup kegiatan penelitian khususnya pemeliharaan bibit bisa 
dilakukan dengan intensif.  

Tujuan dari program ini adalah : 
1. Sebagai pembelajaran dalam pengelolaan suatu usaha 
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2. Sebagai sarana riset ilmu pengetahuan khususnya pertumbuhan tanaman 
gaharu 

3.  Sumber persediaan bibit bagi kegiatan silvikultur dalam rangka kelestarian 
tanaman gaharu. 

Harapan dari adanya program ini antara lain : 
1. Dengan memperhatikan status pohon gaharu dari jenis Aquilaria 

malaccensis Lamk yang sudah dikategorikan langka, kegiatan pembibitan 
selain menjadi alternatif dalam upaya mematahkan status kelangkaan, juga 
berperan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pasar yang semakin 
meningkat. 

2. Untuk pertumbuhan bibit tanaman di persemaian diharapkan menghasilkan 
bibit yang sehat, tumbuh dengan subur, terjamin kualitas dan kuantitas 
sehingga pada saat penanaman di lapangan kondisi bibit yang jelek atau 
persen kematian yang tinggi akibat stres disaat pemindahan bisa dikurangi. 

3.  Diharapkan dengan adanya kegiatan pembibitan persemaian ini ilmu dan 
pengalaman yang kami dapatkan akan semakin bertambah sehingga 
nantinya tercipta SDM-SDM yang handal, mampu menguasai iptek 
khususnya pembudidayaan tanaman gaharu. 

4. Terciptanya SDM yang mampu berdikari, bisa berpikir kreatif, terampil 
dalam membuat keputusan, terampil dalam kepemimpinan dan manajerial 
dan terampil bergaul antar sesama. 

5. Dengan adanya program pembibitan tanaman gaharu ini diharapkan para 
petani pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dapat 
mengembangkan dan mencoba untuk menanam atau membudidayakan di 
areal perkebunannya. Sehingga dapat menambah penghasilan bahkan 
menjadi pekerjaan pokok bagi petani, karena tanaman gaharu ini 
menghasilkan uang yang sangat besar dan tanaman ini juga sangat diminati 
oleh eksportir. 

Manfaat dari program ini adalah : 
1. Penerapan teori yang telah didapatkan dari almamater dengan terjun 

langsung ke lapangan. 
2.  Mempersiapkan SDM yang handal, kreatif, inovatif dan mandiri dalam 

penciptaan lapangan kerja. 
3. Turut berperan serta dalam pembangunan hutan khususnya untuk kelestarian 

tanaman gaharu. 
 
METODE PENELITIAN 

Pelaksanaan kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) ini dilakukan 
selama 10 bulan yaitu dimulai bulan Agustus 2005 sampai Mei 2006. 
Dilaksanakan di desa Bungin Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan. 

Pengadaan benih semai gaharu (Aquilaria malaccensis Lamk) digunakan 
5000 bibit yang berasal dari biji yang sudah menjadi anakan. Langkah awal yang 
dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bibit gaharu adalah dengan 
mengidentifikasi pohon induk gaharu yang ada di Kalimantan Selatan. Salah satu 
lokasi areal tegakan gaharu di Kalimantan Selatan adalah di daerah kabupaten 
Balangan, sekitar 192 km dari Banjarbaru. Dari tegakan gaharu itu nantinya akan 
diseleksi pohon-pohon yang layak  untuk dijadikan pohon induk. Gaharu bisa 
berbuah pada bulan April – Mei (Surata & Wedana, 2001), sedangkan dari hasil 
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pengamatan pohon gaharu yang berbuah di daerah kami, masa berbunga dimulai 
awal Januari dan berbuah pada bulan Pebruari (awal Maret). 

Media tanam yang digunakan adalah tanah, pupuk kandang dan sekam padi 
dengan perbandingan 3 : 1 : 1. Tanah yang digunakan untuk media bibit adalah 
tanah lapisan atas (top soil) yang sudah dibersihkan dan dihancurkan serta dipilih 
tanah yang gembur. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik berupa pupuk 
kandang juga ditambahkan dengan sekam padi yang berguna untuk 
menggemburkan media. Media dicampur secara merata dan dibiarkan beberapa 
hari dan ditutup dengan terpal atau plastik.   

Pesemaian gaharu dibuat diatas tanah seluas 200 m2 dengan jumlah bedeng 
sebanyak 4 buah dimana 1 bedeng berukuran 1 x 5 m, tiap bedeng berkapasitas 
1.250 polybag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.   Lahan persemaian pembibitan gaharu. 
 
Langkah awal yaitu pembuatan bedengan dilakukan dengan pengukuran dan 

pemasangan batas-batas bedeng, kemudian dibersihkan, setelah bersih lahan 
tersebut dibagi menjadi beberapa bedeng, batas tepi bedeng dipasang bambu atau 
kayu agar polybag dapat berdiri tegak. Bedengan dibuat menghadap ke timur dan 
ke barat, agar bibit tidak terkena sinar matahari secara langsung dan memerlukan 
kelembaban dan suhu yang optimal maka bedengan perlu dibuat naungan dengan 
intensitas cahaya 50-70% dan sungkup dari plastik. Tinggi naungan di arah timur 
1,75m dan di arah barat 1,50m sedang sungkup mengikuti bentuk naungan dan 
dibuat di dalam naungan. 

Kantong plastik yang digunakan berukuran diameter 12 x 15 cm. Kantong 
plastik tersebut diisi media tanam yang terdiri dari campuran tanah, sekam, dan 
pupuk kandang hingga penuh. Kantong plastik yang telah diisi media ditempatkan 
dalam bedengan. 

Pengadaan bibit gaharu dapat dilakukan lewat penyemaian benih di bedeng 
semai atau ditanam langsung di polybag (bedeng sapih). Penyemaian langsung 
dilakukan setelah selesai pengambilan bibit. Diharapkan dengan penyemaian 
langsung tersebut persen tumbuh  bibit tetap tinggi. 

Anakan gaharu disemai dalam bedeng perkecambahan dengan 1 x 5 m. 
Bedeng kecambah diberi naungan dan sungkup plastik. 

Penyapihan bibit dari bedeng tabur ke bedeng sapih dilakukan dengan 
menggunakan kantung plastik atau polybag, dilakukan secara hati-hati agar akar 
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semai tidak rusak, untuk menutup lobang ditambahkan tanah asal dari tempat 
tumbuhnya anakan tanaman. 

Penyapihan dilakukan pada waktu pagi atau sore di tempat yang teduh, pada 
waktu penyapihan terhindar dari tempat ekstrim atau terlalu panas. Pada saat 
menyapih akar tanaman tidak boleh rusak, bengkok atau patah. Bibit yang disapih 
hanya yang baik dan sehat (terseleksi) sedangkan bibit yang kondisinya kurang 
baik sebaiknya dipelihara di persemaian. 

Bibit bisa disulam setelah 2 minggu setelah penyapihan. Penyulaman 
dilakukan pada bibit yang mati, perlu dilihat apa penyebabnya karena suatu 
penyakit atau kekeringan. Bila dikarenakan suatu penyakit sebaiknya bibit yang 
mati tersebut disingkirkan, kantong plastik tersebut jangan digunakan lagi karena 
dimungkinkan penyakit dapat menular pada bibit yang baru disulam. Namun bila 
dikarenakan kekeringan bibit yang mati dicabut, lalu disulam dengan bibit yang 
baru.  

Penyiraman dilakukan mulai dari penanaman anakan di kantong plastik 
sampai menjelang pemindahan bibit ke lapangan. Penyiraman dilakukan setiap 
hari dengan menggunakan gembor atau sprigel karena pada awal pertumbuhan 
banyak membutuhkan cukup banyak air. Namun demikian jika curah hujan lebih 
dari 10 mm per hari tidak perlu dilakukan penyiraman lagi. 

Gulma yang sering ditemukan diantara bibit pohon gaharu adalah jenis 
gulma dan rumput-rumputan, dan gulma berdaun lebar. Keberadaannya sangat 
mengganggu jika tidak diadakan penyiangan atau pembersihan areal tanam, 
karena gulma sangat rakus terhadap air dan pupuk, sehingga pertumbuhannya 
sangat cepat melebihi pertumbuhan bibit pohon gaharu itu sendiri. Hal ini akan 
menyebabkan pertumbuhan bibit pohon gaharu akan merana dan menjadi kerdil. 
Pengendalian gulma dapat dilakukan dengan cara penyiangan, yaitu dengan 
mencabut rumput-rumputan yang tumbuh diantara bibit gaharu. 

Perlakuan pemupukan bertujuan untuk lebih merangsang laju pertumbuhan 
anakan. Pupuk yang diberikan adalah NPK mutiara dengan dosis 3 g per bibit 
yang divariasi dengan pupuk daun seperti Nasa. Pemberian pupuk bisa diberikan 
ketika tanaman berumur 1 bulan setelah sapih. 

Pupuk diberikan dengan cara disemprotkan pada seluruh bagian tanaman, 
kedua pupuk tersebut diberikan agar unsur hara lengkap yang ada pada pupuk 
tersebut dapat terserap dan memacu pertumbuhan pada fase vegetatif. Interval 
pemberian pupuk diberikan 2 kali dalam sebulan yaitu 2 minggu sekali. Diberikan 
pada waktu pagi ketika stomata akan atau mulai terbuka, dan dilakukan pada saat 
cuaca cerah, dan jika mendung atau hujan sebaiknya kegiatan ditunda esok hari. 

Perlindungan dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya 
gangguan hama dan penyakit.  

Hama yang sering menyerang bibit adalah hama pemakan daun seperti 
keong (siput), belalang, kutu pucuk dan ulat. Pengendalian bisa dilakukan dengan 
manual, mekanis atau dengan kimiawi. Secara manual bisa dengan cara 
ditangkap, secara mekanis bisa dengan alat atau melakukan sanitasi lingkungan, 
secara kimiawi bisa dengan furadan untuk mencegah siput dan diberi dethin 54 
wp untuk mencegah serangan belalang. 

Penyakit yang sering menyerang bibit adalah cendawan penyebab busuk 
akar, penyakit buai, dan penyakit kriting, yang umumnya disebabkan oleh 
cendawan atau bakteri. Serangan jamur dan bakteri ini dapat menghambat 

٧ 
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pertumbuhan tanaman bahkan dapat mematikan tanaman. Pengendalian dapat 
dilakukan dengan disemprot menggunakan fungisida dan bakterisida. 
Penyemprotan ini sebaiknya hanya dilakukan satu kali sebulan bila tujuannya 
hanya untuk perlindungan. Namun bila sudah menjadi gejala terserang maka 
dapat dilakukan dua kali dalam sebulan.  

Untuk mendapatkan bibit yang siap tanam dengan bibit yang berkualitas 
baik, akan relatif tahan menghadapi kondisi kering di lapangan dan akan 
meningkatkan pertumbuhan tanaman. Bibit jika sudah berumur 6 bulan perlu 
diadakan perlakuan Hardening off (cahaya ditingkatkan dan penyiraman 
dikurangi). Hal ini dimaksudkan agar bibit dapat beradaptasi dengan keadaan baru 
di lapangan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan  Pembibitan dilakukan di desa Bungin Kecamatan Paringin 
Kabupaten Balangan.  Untuk pelaksanaan bibit sudah  ditanam di persemaian 
yang sebelumnya bibit dikecambahkan di bedeng perkecambahan. Umur bibit 
sekarang ± 3 bulan dengan persentase hidup berkisar 75 %. Dimana dari 5000 
bibit yang disemai, bibit hidup sebanyak 3.750 bibit dengan persentase kematian 
25 % yaitu sebanyak 1.250 bibit. 

Kelancaran usaha adalah merupakan harapan kita bersama, begitu juga 
dengan  aktivitas pembibitan yang sedang kami usahakan ini.  Agar usaha dapat 
berjalan dengan  lancar maka perencanaan yang masak dan pendanaan yang 
cukup, tentu akan mendorong perkembangan usaha. Usaha pembibitan ini kami 
lakukan mulai bulan Agustus tahun 2005, dimana dananya itu adalah 70% dari 
dana bantuan dan sebagian lagi dari dana pribadi yang digunakan sementara dan 
setelah dana bantuan 30% turun maka dana pinjaman segera dikembalikan.  

Kondisi fisik bibit saat ini tumbuh dengan sehat dan subur, penyiraman 
dilakukan setiap hari kecuali jika hari hujan maka penyiraman ditiadakan, tujuan 
penyiraman adalah untuk memacu pertumbuhan, baik untuk proses respirasi, 
metabolisme maupun fotosintesis tanaman. 

Bila bibit ada yang mati maka sesegeranya dilakukan penyulaman kembali 
yakni dengan mengambil bibit yang ada di bak perkecambahan. Bak 
perkecambahan merupakan tempat untuk mengecambahkan bibit, atau bisa juga 
berfungsi sebagai tabungan bibit jika musim berbuah dan berkecambah telah 
habis. 

Persemaian yang kami miliki ada empat bedeng semai yang terisi penuh 
oleh bibit tanaman gaharu dengan jumlah bibit 5000 polybag. 
 Suatu usaha dikatakan baik dan layak untuk ditekuni bila dalam perhitungan 
kelayakan usaha memenuhi kriteria. Adanya beberapa perhitungan untuk menilai 
kelayakan usaha antara lain  Break Even Point (BEP), B/C ratio, dan ROI (Return 
of  Inverstment). 
 
Break  Event Point (BEP) 

BEP merupakan titik impas usaha atau titik balik modal (usaha tidak 
mengalami  kerugian maupun keuntungan). Untuk menghitung BEP suatu usaha 
ada dua kriteria yang bisa digunakan, yaitu BEP biaya produksi dan BEP harga 
produksi. 

 

٨ 
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BEP Biaya Produksi 
BEP biaya produksi merupakan perbandingan antara biaya produksi dengan 

harga produksi. 
    biaya produksi 
BEP biaya produksi bibit = -------------------- 
    harga produksi 
 
           Rp.2.596.175 
      = ----------------- = 865,4 bibit 
        Rp.3.000 

 
Artinya titik balik modal usaha produksi akan didapat apabila jumlah 

produksinya mencapai 865,4 bibit. 
 
BEP Harga Produksi 

BEP harga produksi merupakan perbandingan antara biaya produksi dengan 
total produksi. 
                                               biaya produksi 
BEP harga produksi bibit = -------------------- 
                                                total produksi 
 
      Rp.2.596.175 
  = ----------------- = Rp.741,8 
         3500 bibit 
 

Artinya titik balik  modal  usaha produksi bibit gaharu akan didapat apabila 
harga bibit per polybag seharga Rp.741,8 
 
Benafit Cost (B/C) Ratio 

Benefit cost atau B/C ratio merupakan perbandingan antara hasil penjualan 
dengan biaya operasional.  
                               Hasil penjualan 
B/C ratio  = -------------------------- 
                              Biaya operasional 
 
         Rp.10.500.000 
  = ---------------------- = 4,04 
         Rp.2.596.175 
 

Artinya dari biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.2.596.175 akan diperoleh 
hasil penjualan 4,04 kali lipat sehingga sangat layak untuk diusahakan. 
 
Return of Investmen (ROI) 

ROI (Return of Investment) merupakan nilai perbandingan antara 
keuntungan usaha dengan biaya operasional dikalikan dengan 100%. 
                                keuntungan usaha 
ROI   = ------------------------- x 100%- 
                               biaya operasional 

٩ 
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      Rp.7.903.825 
  = --------------------- x 100% = 3.04% 
      Rp.2.596.175 
 

Artinya dari biaya yang dikeluarkan sebesar tersebut diatas maka diperoleh 
keuntungan sebesar 3.04% untuk penggunaan modal usaha cukup efektif. 
 
KESIMPULAN 

Pelaksanaan kegiatan sudah  terealisasi 65% dimana bibit telah tumbuh 
kurang lebih 2 bulan di persemaian dengan persentase pertumbuhan 75% yaitu 
sebanyak 3.750 bibit dan saat ini dalam proses pemeliharaan. 
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MINUMAN KESEHATAN SARA’BA INSTANT 
 

Murniaty, Erniwati, St. Zaenab Amiruddin, Bau Rannu, R Marwah Modeong 
Jurusan Kimia, Universitas Negeri Makassar, Makassar 

 
ABSTRAK 
Pembuatan minuman kesehatan sara’ba instant merupakan suatu inovasi terbaru 
dalam dunia usaha yang mengubah sebuah minuman tradisional menjadi 
minuman instant yang siap disajikan kapan dan dimana saja dalam rangka 
mempertahankan kelestariannya. Tujuan kegiatan ini adalah (1) Untuk 
mengetahui proses pembuatan minuman kesehatan sara’ba instant, (2) Untuk 
mengetahui prospek pemasaran dan keuangan produk minuman kesehatan 
sara’ba instant, (3) Untuk mengetahui persentase kelayakan usaha dari produk 
minuman kesehatan sara’ba instant. Metode yang dilakukan pada kegiatan ini 
yaitu (1) Analisis tahap produksi dari bahan baku menjadi produk minuman 
kesehatan sara’ba instant, (2) Analisis tahap pemasaran, (3) Tahap analisis 
keuangan. Hasil yang dicapai adalah (1) Menghasilkan produk minuman 
kesehatan sara’ba instant, (2) Prospek pemasaran produk yang sangat bagus 
ditinjau dari banyaknya permintaan konsumen, (3) Persentase kelayakan usaha 
mencapai 32,75% sehingga usaha ini layak untuk dikembangkan. Manfaat yang 
diperoleh dari pelaksanaan program ini antara lain membuka pikiran dan 
menambah wawasan mahasiswa tentang kewirausahaan dan mengenalkan 
kembali sara’ba sebagai minuman tradisional nan bergizi sehingga 
kelestariannya tetap terjaga. 
 
Kata kunci: Sara’ba instant, minuman, tradisional, Sulawesi  Selatan 
 

PENDAHULUAN 
 Sara’ba adalah minuman tradisional masyarakat Sulawesi Selatan. Minuman 
ini sangat digemari oleh berbagai lapisan masyarakat baik kalangan bawah, 
menengah, hingga masyarakat kalangan atas sekalipun. Minuman ini sering 
disajikan pada acara-acara resmi maupun santai bersama menu-menu khas 
Sulawesi Selatan lainnya. Selain karena rasanya yang khas dan nikmat, sara’ba 
juga sangat digemari karena ditinjau dari segi kesehatan, minuman ini berkhasiat 
untuk menghangatkan tubuh, menghilangkan rasa lelah, meningkatkan stamina 
dan berbagai khasiat menyehatkan lainnya. Hal ini tentu saja berkat kandungan 
gizi sara’ba yang terbuat dari bahan-bahan alam yang sudah terbukti khasiatnya 
seperti jahe (Zingiber Officinale Rose) disamping bahan penunjang lainnya. 
Berbagai penelitian dalam bidang kesehatan telah membuktikan bahwa jahe 
mengandung komponen-komponen seperti kalori, protein, lemak, karbohidrat, 
kalsium, fosfor, zat besi, vitamin A, vitamin B dan vitamin C yang memiliki 
peranan penting bagi tubuh manusia. 
 Namun dewasa ini, seiring terbukanya gerbang globalisasi dan modernisasi 
serta merebaknya berbagai produk minuman baik dari dalam maupun luar negeri 
yang beredar di masyarakat, keberadaan sara’ba pun mulai tergeser bahkan 
terlupakan. Masyarakat terutama kaum muda cenderung memilih minuman 
modern yang praktis dan siap saji (instant), yang justeru menurut berbagai 
penelitian, memiliki efek samping yang dapat membahayakan kesehatan karena 
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kandungan zat kimianya yang relatif tinggi. Selain itu terlupakannya sara’ba 
karena minuman ini setelah mengalami pengolahan tidak akan tahan lama yaitu 
hanya bertahan dalam waktu kurang lebih 12 jam. Hal inilah yang menyebabkan 
sara’ba mulai ditinggalkan oleh masyarakat Sulawesi Selatan umumnya dan kota 
Makassar khususnya.  
 Melihat fenomena di atas, maka membuat sara’ba menjadi sebuah minuman 
instant merupakan suatu solusi praktis guna mempertahankan eksistensi sara’ba 
sebagai minuman tradisional nan bergizi. Sehingga sara’ba tetap eksis sebagai 
minuman tradisonal yang selalu melengkapi suasana baik resmi maupun santai 
tanpa harus meninggalkan ciri khas dari sara’ba itu sendiri. 
Minunan kesehatan sara’ba instant selain diharapkan dapat memberikan pasokan 
gizi guna memperkuat daya tahan tubuh bagi para pengonsumsinya juga 
diharapkan dapat membuka peluang kepada para petani untuk lebih meningkat 
produktivitas tanaman jahe yang selama ini hanya ditanam dalam jumlah yang 
sedikit karena pemanfaatannya yang sempit yaitu hanya sebagai pelengkap bumbu 
masak. Selain itu dengan diproduksiya sara’ba instant menjadi komoditas baru, 
dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat. 
 Dengan adanya minuman kesehatan sara’ba instant ini, sara’ba sebagai 
minuman tradisional tetap eksis kapan dan dimana saja sehingga kelestariannya 
sebagai minuman tradisional nan bergizi tetap terpelihara dan juga dinikmati oleh 
seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan bukan tidak mungkin menjadi konsumsi 
masyarakat mancanegara menyaingi produk-produk minuman instant nan 
berbahaya. 
 Tujuan kegiatan ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui proses 
pembuatan minuman kesehatan sara’ba instant, (2) Untuk mengetahui prospek 
pemasaran dan keuangan produk minuman kesehatan sara’ba instant, (3) Untuk 
mengetahui persentase kelayakan usaha dari produk minuman sara’ba instant. 
Target luaran yang diharapkan  pada kegiatan ini yaitu: (1) Menghasilkan 
minuman kesehatan sara’ba instant yang dapat disajikan secara cepat dan praktis, 
(2) Menciptakan peluang pasar yang cukup besar, (3) Menghasilkan keuntungan 
yang besar, (4) Meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya di Sulawesi 
Selatan. 
 Manfaat dari kegiatan ini adalah: (1) Bagi mahasiswa yaitu sebagai wadah 
untuk melatih diri berwirausaha dan membantu dalam pembentukan jiwa 
kemandirian mahasiswa, (2) Bagi petani yaitu sebagai motivasi untuk 
meingkatkan produktivitas pertanian jahe agar dapat dimanfaatkan lebih luas lagi, 
(3) Bagi masyarakat yaitu sebagai alternatif untuk membuka usaha baru, (4) Bagi 
pemerintah yaitu dengan adanya usaha ini maka akan mengurangi beban 
pemerintah dalam membuka lapangan kerja bagi masyarakat khususnya 
pengangguran, (5) Minuman kesehatan sara’ba instant juga bermanfaat sebagai 
upaya untuk melestarikan minuman tradisional masyarakat Sulawesi Selatan. 
 
METODE PENELITIAN 
 Metode yang ditempuh dalam kegiatan ini adalah: (1) Metode analisis tahap 
produksi dari bahan baku menjadi produk minuman kesehatan sara’ba instant 
berupa jenis produksi, bahan baku, dan proses produksi, (2) Analisis tahap 
pemasaran berupa penentuan harga jual, cara pemasaran produk, sasaran 
pengguna produk, kebijakan penjualan, (3) Tahap analisis keuangan berupa 
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rencana keuangan, perhitungan titik pulang pokok, perhitungan rugi laba, 
perhitungan persetase laba, dan persentase kelayakan usaha. 
 Observasi yang dilakukan berupa observasi pasar guna mengetahui 
keberadaan bahan yang akan digunakan pada proses produksi.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Hasil yang dicapai pada analisis tahap produksi bahan baku menjadi produk 
minuman kesehatan sara’ba instant yaitu:  
                                                   

Jenis Produksi 
 Jenis produksi berupa pembuatan minuman kesehatan sara’ba instant yang 
memodifikasi sebuah m,iuman tradisional masyarakat Sulawesi Selatan menjadi 
sutu minuman instant yang praktis dan siap saji dengan kandungan gizi dan 
manfaat terhadap kesehatan yang dimilikinya. 
 Sara’ba instant dapat digunakan sebagai minuman kesehatan karena dilihat 
dari segi manfaatnya, minuman ini berkhasiat untuk menghangatkan tubuh, 
menghilangkan rasa lelah, meningkatkan stamina serta berbagai khasiat 
menyehatkan lainnya. 
 Sara’ba instant dapat dijadikan sebagai sutu industri yang menguntungkan 
karena selain menggunakan peralatan sederhana, bahan baku yang mudah 
diperoleh dan proses produksi yang mudah, sara’ba instant juga memiliki prospek 
pemasaran yang sangat bagus kareana antusias masyarakat terhadap produk ini 
sangat baik, hal ini dapat dilihat dari banyaknya permintaan konsumen dan 
distributor baik dari kota makassar maupun di luar daerah makassar. 
                                                   

Bahan Baku 
 Bahan baku utama yang digunakan pada pembuatan minuman kesehatan 
sara’ba instant yaitu jahe (Zingiber Offcinale Rose) yang memiliki kandungan 
kimia seperti kalori, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin 
A, vitamin B, dan Vitamin C yang memiliki peranan penting bagi tubuh manusia. 
Sedangkan bahan penunjangnya yaitu susu, telur, gula aren, gula pasir, santan 
kelapa dan lada yang dapat menambah kenikmatan dari minuman ini selain 
menambah nilai gizinya. Jadi, minuman kesehatan sara’ba instant selain rasanya 
yang enak juga bermanfaat bagi kesehatan. 
                                                   
Proses Produksi 
 Proses produksi yang dilakukan yaitu dengan cara sederhana berupa 
persiapan bahan, pemanasan dan pengadukan, pengeringan, penghalusan dan 
pengayakan serta proses pengemasan. 
                                                   
Persiapan Bahan 
 Memilih jahe yang berkualitas baik (besar dan masih segar) karena jahe yang 
besar akan menghasilkan banyak air sehingga dalam proses pembuatan sari jahe 
akan dihasilkan sari jahe dalam jumlah yang banyak. Untuk olahan lebih lanjut, 
jahe dibersihkan dari kotoran (dicuci dengan air) kemudian dipotong-potong 
menjadi bagian-bagian yang kecil. Potongan-potongan jahe kemudian 
dihancurkan dengan menggunakan blender sehingga menghasilkan bubur jahe. 
Bubur jahe disaring dan menghasilkan sari jahe yang digunakan untuk olahan 
selanjutnya. Kelapa diparut dan ditambahkan sedikit air kemudian diperas dan 
disaring hingga menghasilkan santan pekat. Gula aren dilarutkan dalam air 
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melalui proses pemanasan kemudian disaring agar ampasnya dapat dipisahkan. 
Menyiapkan kuning telur kemudian dikocok.  
                                                   
Pemanasan dan Pengadukan 
  Santan kelapa, gula aren dan gula pasir dicampur dan diaduk hingga tercampur 
rata. Ditempatkan dalam wajan dan dipanakan hingga mendidih selama 10 menit. 
Sari jahe, lada, dan kuning telur yang telah dikocok dicampur ke dalam wajan dan 
diaduk hingga merata sambil dipanaskan pada temperatur 70º C. pengadukan 
dilakukan terus menerus agar cairannya menguap sampai habis, sehingga akan 
membentuk butiran-butiran halus dari campuran tersebut. 
                                                   
Pengeringan 
Meskipun tampaknya sudah tidak berair namun sebenarnya belum cukup kering, 
oleh karena itu pengeringan dilakukan dengan cara mengaduk terus-menerus pada 
suhu kamar (daerah terbuka) sehingga diperoleh serbuk yang benar-benar kering. 
 
Penghalusan dan Pengayakan 
 Meskipun sudah diperoleh butiran-butiran yang halus, tetapi penghalusan masih 
harus dilakukan untuk memperoleh serbuk yang lebih halus. Penghalusan dapat 
dilakukan dengan menggunakan blender kering. Setelah dihaluskan, dilakukan 
pengayakan dengan tujuan agar diperoleh serbuk yang seragam dan untuk 
memisahkan bagian yang menggumpal.  
                                                   
Proses Pengemasan 
Sara’ba instant yang diperoleh dikemas dan diberi label untuk menunjukkan 
komposisi dan cara penyajiannya. Produk sara’ba instant yang diperoleh disimpan 
di tempat yang kering dan siap dipasarkan. 
 
Analisis Tahap Pemasaran 

Analisis tahap pemasaran yaitu: (1) Penentuan harga jual diprioritaskan 
pada harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat umum yaitu Rp 2000,00 per 
sachet berukuran 35 gram, (2) Cara pemasaran produk berupa kerja sama dengan 
para pedagang yaitu  mempromosikannya melalui warung dan toko yang menjual 
berbagai kebutuhan masyarakat. Selain itu, promosi juga dilakukan pada daerah-
daerah yang berada di luar kota Makassar dengan memanfaatkan anggota tim 
pelaksana program yang berasal di daerah tersebut sehingga produk ini dapat 
dikenal oleh masyarakat luas, (3) Sasaran pengguna produk (konsumen) yaitu 
kalangan masyarakat umum. Karena sara’ba merupakan minuman tradisional 
masyarakat Sulawesi Selatan, maka sasaran pengguna produk yaitu seluruh 
kalangan masyarakat baik kalangan atas, kalangan menengah dan kalangan 
bawah. Hal ini sebagai suatu cara untuk tetap mempertahankan eksistensi sara’ba 
sebagai minuman tradisional nan bergizi yang mulai tersaingi dengan minuman 
modern yang praktis dan siap saji. (4) Kebijakan penjualan yang ditempuh yaitu 
memberikan pelayanan berupa harga diskon bagi konsumen ataupun distributor 
yang membeli dalam jumlah banyak.   
 Tahap analisis keuangan yaitu: (1) Biaya produksi berupa biaya-biaya yang 
digunakan pada pembelian bahan habis pakai, peralatan penunjang, akomodasi 
dan tenaga kerja, (2) Perhitungan titik pulang pokok dengan menghitung hasil 
produksi, hasil penjualan dan biaya produksi sehingga dapat diketahui bahwa 
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modal produksi dapat kembali dalam jangka waktu tertentu. Hasil yang diperoleh 
selama pelaksanaan program menunjukan bahwa modal yang digunakan pada 
proses produksi dapat kembali setelah pelaksanaan program selama tiga bulan 
dengan keuntungan sebesar 32,75%, (3) Perhitungan rugi laba yaitu  mengurangi 
hasil penjualan dengan modal produksi sehingga dapat diketahui apakah jenis 
produksi ini dapat menguntungkan atau merugikan. Selama tiga bulan 
pelaksanaan program terlihat bahwa jenis produksi minuman kesehatan sara’ba 
instant sangat menguntungkan, (4) Perhitungan persentase laba untuk mengetahui 
berapa keuntungan yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu. Persentase laba 
yang diperoleh selama pelaksanaan program yaitu sebesar 32,75%,  (5) Persentase 
kelayakan usaha yaitu untuk mengetahui apakah usaha ini layak untuk 
dikembangkan atau tidak. Dengan melihat persentase laba yang diperoleh selama 
tiga bulan pelaksanaan program serta banyaknya permintaan konsumen maka 
usaha ini sangat layak untuk dikembangkan. 
 Hasil dari observasi pasar yang dilakukan yaitu semua bahan yang 
digunakan pada produksi minuman kesehatan sara’ba instant mudah diperoleh di 
pasaran.  
 Setelah melakukan kegiatan ini, terlihat adanya kemajuan baik dari segi 
penetapan tujuan, manfaat serta target luaran program. (1) Tujuan yang telah 
dicapai yaitu membuat produk minuman kesehatan sara’ba instant melalui suatu 
proses yang mudah, peralatan yang sederhana serta bahan baku yang mudah 
diperoleh. Prospek pemasaran dan keuangan serta persentase kelayakan usaha dari 
produk minuman kesehatan sara’ba instant menunjukkan hasil rata-rata 80% 
(penilaian baik). Hal ini diukur dari produk yang dihasilkan selama pelaksanaan 
program. Dari segi pemasaran target hasil yang dicapai menunjukkan 90% hasil 
penjualan dan sebagian masih berada di lokasi penjualan. Dari segi keuntungan 
(laba) yang dicapai hingga saat ini adalah 32,75% keuntungan dari hasil 
penjualan. Jumlah persentase ini terhitung atau terakumulasi secara keseluruhan 
seperti modal, harga perlengkapan dan biaya kerja, (2) Manfaat yang diperoleh 
selama pelaksanaan program kreativitas mahasiswa kewirausahaan ini sangat 
besar antara lain: membuka pikiran dan membawa wawasan tentang 
kewirausahaan. Selain sebagai wadah  melatih diri untuk berwirausaha, program 
ini juga merespon keinginan anggota tim untuk mengembangkan usaha yang lebih 
besar. Manfaat yang sangat terasa yaitu sara’ba mulai lagi dikonsumsi dan 
diminati oleh masyarakat terutama oleh kaum muda sebagai minuman tradisional 
nan bergizi. 
 Dari hasil pemasaran terlihat bahwa produk minuman kesehatan sara’ba 
instant sangat berpeluang untuk dijadikan sebagai inovasi terbaru dalam dunia 
usaha yang menjanjikan karena antusias dari konsumen untuk mengkonsumsi 
produk ini sangat besar baik di kota Makassar maupun dari daerah-daerah di luar 
kota Makassar, hal ini terlihat dari banyaknya permintaan konsumen maupun 
distributor. 
 
KESIMPULAN 
 Berdasarkan hasil yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa: (1) 
Minuman kesehatan sara’ba instant dibuat dengan cara sederhana, (2) Prospek 
pemasaran dari minuman kesehatan sara’ba instant sangat bagus dilihat dari 
banyaknya permintaan konsumen di kota Makassar maupun di luar kota 
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Makassar, (3) Persentase kelayakan usaha yang dicapai yaitu 32,75% sehingga 
usaha ini layak untuk dikembangkan.   
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CARAMEL COCONUT ZINGER 
 

Elisabeth Yoseka, Krisna Ernawati, Purkani, Zulfaridayanti, M. Deri Antono 
Politeknik Negeri Lampung, Bandar Lampung 

 
ABSTRAK 

Masyarakat Indonesia terdiri atas banyak suku (etnik), umumnya telah mengenal 
dan memanfaatkan jahe seperti bahan campuran bahan makanan,minuman, 
kosmetik, parfum, dan lain-lain. Kebutuhan komoditas jahe untuk bahan baku 
industri meningkat terus. Dari jahe dapat dibuat berbagai produk yang sangat 
bermanfaat, ragam bentuk hasil olahannya antara lain berupa simplisia, 
oleoresin, minyak atsiri dan serbuk. Oleoresin merupakan campuran resin dan 
minyak atsiri yang diperoleh dari ekstraksi dengan pelarut organik. Jahe 
mengandung resin yang cukup tinggi sehingga bisa dibuat sebagai oleoresin. 
Jahe ( Zingiber officinale rose) ditinjau dari segi umur dapat dikelompokkan 
menjadi dua, yaitu jahe segar tua dan jahe segar muda.  Salah satu pengolahan 
jahe yang dapat dikembangkan adalah Caramel Coconut Zinger (makanan ringan 
dengan rasa jahe) dengan kombinasi kelapa dan gula. Kegiatan program 
kreativitas mahasiswa ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas, 
mengembangkan kemandirian dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan serta 
meningkatkan pemanfaatan jahe sebagai produk makanan. Dalam pelaksanaan 
program ini,produk yang dihasilkan memiliki warna coklat tua, tekstur menyatu, 
kristal yang terbentuk agak keras, rasa manis dan sedikit pedas serta aroma khas 
jahe.  Adapun Permasalahan yang dihadapi dalam pembuatan caramel coconut 
zinger adalah saat penyangraian kelapa dan jahe. Apabila saat penyangraian 
kelapa dan jahe tidak kering akan menghasilkan produk yang tidak renyah dan 
tidak membentuk kristal. Usaha yang dilakukan untuk memecahkan masalah 
tersebut adalah dengan perbaikan proses dengan penggunaan api kecil dan harus 
diaduk terus-menerus, sehingga tidak terjadi penggumpalan / tidak lengket di 
wajan.  
 
Kata kunci : Jahe, Oleoresin, Atsiri 
 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 
Jahe (Zingiber officinale rose), satu dari sejumlah temu-temuan dari suku 

Zingiberaceae. Jahe segar merupakan jahe yang baru dipanen dan belum 
mengalami perubahan struktur maupun bentuknya. Suhu pengemasan jahe sekitar 
270C dengan kelembaban 10-25%. Untuk ekspor kualitas yang dikehendaki 
adalah jahe rimpang gemuk dengan berat minimum 200 gram. Agar jahe tidak 
rusak dapat disimpan pada suhu dingin. Jahe juga sudah ada sejak ribuan tahun 
digunakan sebagai bagian dari ramuan rempah-rempah.  

Dari Jahe dapat dibuat berbagai Produk yang sangat bermanfaat dalam 
menunjang industri obat tradisional, farmasi, kosmetik, dan makanan / minuman 
(asinan jahe, jahe kering, instan jahe dan lain-lain). 

Salah satu pemanfaatan jahe adalah dengan pembuatan makanan ringan 
yang disebut caramel coconut zinger. Produk ini dibuat dari jahe, kelapa, dan 
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gula. Hasil akhirnya berupa produk dengan tekstur yang renyah dengan rasa jahe 
yang khas. Adapun keunggulan produk ini dengan produk jahe yang lain adalah 
produk ini termasuk makanan yang siap dikomsumsi atau sebagai cemilan   

Ragam bentuk hasil olahannya antara lain berupa : simplisia, oleoresin, 
minyak atsiri dan serbuk.  

Oleoresin merupakan campuran resin dan minyak atsiri. Keuntungan dari 
oleoresin adalah lebih higienis dan mempunyai kekuatan lebih bila dibandingkan 
dengan bahan asalnya. Penggunaan oleoresin lebih disukai karena aromanya lebih 
tajam dan dapat menghemat biaya pengolahan. Selain oleoresin, minyak atsiri 
adalah salah satu komponen dari jahe. Minyak ini mudah menguap yang terdiri 
atas campuran zat yang mudah menguap dengan komposisi dan titik didih yang 
berbeda. Sebagian besar minyak atsiri diperoleh dengan cara penyulingan atau 
hidrodestilasi. Minyak atsiri yang disuling dari jahe berwarna bening sampai 
kuning tua bila bahan yang digunakan cukup kering. 

 
2. Rumusan Masalah 

Masalah yang dihadapi dalam pembuatan ”Caramel Coconut Zinger” adalah 
jika komposisi jahe terlalu banyak akan menghasilkan rasa yang pahit pada 
produk dan aroma khas jahe yang tajam. Serta proses penyangraian kelapa dan 
jahe apabila tidak kering akan menghasilkan produk yang tidak renyah dan tidak 
membentuk kristal. 

 
3. Tujuan Program 
 

Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah : 
1. Meningkatkan pemanfaatan jahe sebagai produk makanan yang 

berguna untuk memberikah rasa hangat pada tubuh. 
2. Mengembangkan kemandirian dan keterampilan dalam mengelola 

usaha sehingga dapat menjadi bekal dalam dunia wirausaha kelak. 
3. Melatih mahasiswa untuk menerapkan ilmu dan keterampilan yang     

dimiliki dalam rangka menghasilkan produk yang bernilai ekonomis 
tinggi. 

 
4. Kegunaan program 

Kegiatan ini dapat memberikan konstribusi bagi upaya mengembangkan 
wawasan kewirausahaan pemanfaatan jahe di Lampung dan sekaligus landasan 
bagi pengembangan makanan kesehatan di daerah lainnya. 

Secara khusus kegiatan  ini akan dirasakan manfaatnya oleh beberapa pihak  
1. Masyarakat 

a. Tersedianya makanan ringan yang digemari oleh masyarakat 
dengan manfaat yang tinggi serta harga yang terjangkau. 

b. Memberikan alternatif bagi masyarakat untuk mengkonsumsi jahe 
dengan cara yang mudah dan aman. 

c. Terciptanya produk yang berkualitas dan bermanfaat bagi kesehatan 
masyarakat. 

2. Pemerintah 
   Terciptanya lapangan kerja baru dalam dunia wirausaha guna 

mengatasipengangguran yang semakin meningkat. 
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3. Politeknik Negeri Lampung 
Sebagai pengembangan kreatifitas untuk produk baru yang dimiliki 
mahasiswa dan menambah pemanfaatan teknologi pengolahan jahe. 

 

METODE PENDEKATAN 

Program kreativitas mahasiswa ini telah dilaksanakan pada bulan Maret – 
April 2006 dan bertempat di Laboratorium Teknologi Hasil Pertanian Politeknik 
Negeri Lampung. 
Ada beberapa tahap yang kami lakukan, yaitu : 

a. Konsolidasi dan Koordinasi Tim 

Untuk membentuk suatu tim yang kompak berbagai upaya yang telah 
dilakukan dalam rangka koordinasi, agar pembagian tugas (Job Describtion) 
yang telah diamanahkan dapat dilaksanakan dengan baik. 
 
b. Perencanaan Produksi 

Perencanaan produksi dilakukan untuk mempertimbangkan volume dan resep 
sehingga produk ini sesuai keinginan konsumen dan menghindari kerugian. 
 
c. Perencanaan Pemasaran 

Perencanaan dilakukan untuk menentukan target pasar, jumlah kebutuhan 
produk/hari, volume produksi dan pengembangan inovasi-inovasi bisnis yang 
akan datang. Tahap ini kami lakukan dengan membuat daftar tempat 
pemasaran, yang nantinya akan kami suplai Caramel Coconut Zinger secara 
kontinyu. 
 
d. Bahan 

Bahan utama dalam Produk Caramel Coconut Zinger ini diantaranya adalah 
jahe, kelapa, garam, dan gula. 
 
e. Peralatan 

• Kompor gas 
• Wajan 
• Baskom 
• Alat penggiling kelapa 
• Parutan jahe 
• Talenan 
• Pisau 
• Toples 
• Lem perekat toples 
• Cetakan kue 
• Kemasan snack 
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Diagram Alir Proses Pembuatan Caramel Coconut Zinger 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

1. Hasil 
Produksi Caramel Coconut Zinger dengan menggunakan bahan baku 1 kg 
kelapa, 250 gram jahe, dan 500 gram gula pasir menghasilkan produk 
caramel Coconut Zinger sebanyak 2 toples dan 2 kemasan snack. Dengan 
isi 1 toples 40 buah dan 1 kemasan snack 20 buah. Caramel Coconut 
Zinger memiliki warna coklat tua, tekstur renyah, kristal yang terbentuk 
agak kasar, rasa manis dan sedikit pedas serta beraroma khas jahe. 

2. Kendala Proses 
Kendala yang ditemui pada saat proses pembuatan Caramel Coconut 
Zinger adalah kadar air yang tinggi pada jahe, mengakibatkan jahe 
menempel pada wajan dan penyangraian kelapa yang tidak kering, 
menyebabkan kelapa mengumpal pada saat pemanasan serta gula yang 
menggumpal akibat proses pencairan sewaktu dipanaskan menimbulkan 
aroma gosong pada produk. 
 

Kelapa sangrai Gula dicairkan Jahe  sangrai 

Dicampurkan 

Penambahan garam dan vanili  

Dicetak 

Dikemas

Penyimpanan  



 PKMK-4-16-5

3. Solusi Permasalahan 
Solusi permasalahan yang ditemui pada saat proses pembuatan Caramel 
Coconut Zinger adalah dengan perbaikan proses. Dalam proses  
pembuatan produk, pemanasan menggunakan api kecil dan terus dilakukan 
pengadukan, sehingga tidak tejadi penggumpalan / lengket pada wajan dan 
produk mudah dibentuk dan lebih menyatu. 

4. Pemasaran  
Produk tidak langsung dipasarkan tetapi dipamerkan pada acara Dies 
Natalis Politeknik Negeri Lampung yang ke-XII. Pameran ini 
dilaksanakan pada tanggal 3-7 April 2006 dan untuk saat ini pemasaran 
produk dilakukan di sekitar lingkungan kampus Politeknik Negeri 
Lampung. 

5. Kendala pemasaran 
Kendala yang dihadapi pada saat pemasaran adalah penampakan produk 
kurang menarik dan kurangnya promosi pada produk. 

 

KESIMPULAN 

Program kreativitas mahasiswa dapat memberikan stimulan terhadap 
terbentuknya wirausaha baru. Dalam hal ini adalah pemanfaatan jahe sebagai 
makanan ringan. Selain itu program ini membuka peluang bagi mahasiswa untuk 
mengimplementasikan kemampuan, serta mengembangkan kemandirian melalui 
kegiatan yang kreatif dalam bidang ilmu yang ditekuni. 
 
Beberapa saran yang dapat diberikan yaitu: 

1. Perlu pembinaan yang kontinyu dari pemerintah terhadap penanganan dan 
pengolahan bahan baku kepada petani jahe melalui kelompok usaha 
mandiri atau departemen yang berwenang. 

2. Perlunya perhatian pemerintah tentang pengembangan kewirausahaan 
yang masih membutuhkan uluran tangan untuk menjamin kedinamisan 
usaha yang telah berjalan. 

3. Perlunya pengembangan usaha (Unit Produksi) yang lebih luas lagi untuk 
masing-masing jurusan, sehingga menghasilkan lulusan yang mampu 
menciptakan lapangan kerja bukan pencari kerja. 
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WIRAUSAHA DI BIDANG PRODUKSI PAKAIAN  JADI DARI 
BAHAN KAIN LURIK 

 
AM Lestari, WPUtami, FB Ruron, Beatrix Paulina MTP Novianti Lende 

PS Teknologi Busana, Akademi Kesejahteraan SosialTarakanita, Yogyakarta 
 

ABSTRAK 
Kain Lurik merupakan salah satu kerajinan tradisional di daerah Bantul 
Yogyakarta. Bahan lurik jarang sekali dimanfaatkan untuk busana kerja,  
biasanya hanya untuk surjan pria dan kebaya wanita. Dengan perkembangan 
jaman kain lurik mulai digemari khalayak umum, yang mana kain ini bisa dibuat 
dengan berbagai desain yang menarik dan eksklusif.  Proses pemanfaatan kain 
lurik diwujudkan dalam bentuk usaha sanggar busana “BEAUTY”. Adapun visi 
dan misi usaha ini, visinya adalah memberi kepuasan bagi konsumen dalam 
pelayanan dan lebih percaya diri dalam penampilan serta melatih mahasiswa 
dalam mengelola suatu usaha. Sedangkan misinya adalah memproduk busana 
kerja pria dan wanita serta meningkatkan kualitas produk pakaian jadi. Tujuan 
dari kegiatan ini yaitu dapat menjalankan wirausaha di bidang produksi pakaian 
jadi berbahan dasar lurik.  Metode pelaksanaan kegiatan program usaha pakaian 
jidi meliputi, Perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan (memproduksi 
pakaian jadi) dan memasarkan hasil produk (kemeja pria dan stelan busana 
wanita). Peralatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan program ini yaitu 
mesin jahit serta oerlengkapan alat jahit yang mendukung  Usaha ini dengan 
modal awal sebesar Rp. 4.500.000,00. Hasil usaha yang telah dicapai sampai 
saat ini yaitu membuat produk sebanyak 36 potong kemeja pria dan 21 stel 
busana wanita (42 potong). Telah terjual sebesar 75 % dengan mendapat laba 5 
% dari seluruh  hasil penjualan.   Dari apa yang telah dilaksanakan dapat 
disimpulkan bahwa usaha ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan sehingga 
dapat membantu membuka lapangan pekerjaan.   
 
Kata Kunci: Wirausaha, Pakaian jadi, Lurik  
 
 
PENDAHULUAN 

Latar belakang dari kegiaran ini karena Kain lurik merupakan produk 
pengrajin tradisional, yang merupakan salah satu dari sekian pengrajin yang kini 
masih bertahan ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kain lurik juga merupakan 
salah satu  dari  macam-macam jenis bahan pakaian yang sekarang mulai tidak 
digemari.        

Pada masa lampau kain lurik dibuat hampir di tiap daerah di seluruh Jawa, 
baik di daerah pesisir maupun daerah pedalaman. Setiap daerah mempunyai 
kekhasannya, baik dalam corak maupun nuansa warna dan nama. Dapat 
dibayangkan berapa banyaknya jumlah corak pada masa itu. Kebanyakan dari 
corak beserta nama lurik tersebut dewasa ini tidak dikenal dan dibuat lagi. Pada 
umumnya yang masih dibuat , terutama yang ada kaitannya dengan upacara adat 
serta yang tidak terlalu rumit pengerjaannya. 

Di daerah Solo-Yogya para pembuat/penenun  kain lurik pada umumnya 
sudah mempergunakan benang pintal mesin. Meskipun lurik sudah dibuat dengan 
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ATM, namun untuk keperluan upacara adat, ruwatan dan gendong  lebih asli 
masih dibuat  dengan ATBM. Kain lurik didaerah Solo- Jogya  dapat berbentuk 
antara lain : 

 
1. Jarit atau kain panjang dengan ukuran  ± 1 x 2,5m 
2. Kain sarung dengan ukuran  ± 1 x 2m 
3. Kain ciut yang adalah kain selendang dengan ukuran  ± 0,5 x 3m dan kain 

kemben dengan ukuran  ± 0,5 x 2,5m 
4. Stagen (ikat pinggang)  dengan ukuran ±  0,15 x 3,5 
5. Bakal kelambi (bahan baju) untuk kebaya wanita dan surjan untuk pria.  
 

Kain Lurik ini memiliki keunggulan antara lain: memiliki sifat mudah 
menyerap keringat, kuat, dan natural. Karena sifat tersebut kian lurik  
dikembangkan untuk mengikuti tema perkembangan mode yang mengarah 
kembali ke alam (back to nature). Kesan natural pada kain ini  apabila diekspos 
dengan baik dapat memberi kesan ekslusif dan sekaligus memberikan nilai 
tambah terhadap kualitas produk yang dihasilkannya.  
Kain lurik masih merupakan bahan tradisional dari serat kapas, maka tentunya 
beberapa kelemahan atau kekurangan dari kain tersebut misalnya kain mudah 
menyusut, mudah terkena jamur, atau mudah kusut  harus mendapat perhatian. 
Untuk mengatasi kelemahan atau kekurangan tersebut berbagai cara dapat 
dilakukan antara lain dengan merendam kain terlebih dahulu sebelum dikerjakan, 
menyetrika, menyimpan dalam tempat dan keadaan yang  bersih.  

Kain lurik selama ini sering dimanfaatkan untuk bahan dasar pembuatan 
kebaya dan surjan untuk pria. Untuk mengembangkan kain lurik ini sebagai bahan 
pakaian jadi, banyak cara dapat ditempuh, misalnya dengan di kombinasi dengan 
bahan bukan lurik. Maka berinisiatif untuk mengangkat  dan mengembangkan  
manfaat kain lurik Bantul sebagai bahan pembuatan pakaian jadi berupa busana 
kerja pria dan wanita. 
 Rumusan Masalah yang diangkat dalam kegiatan ini yaitu: bagaimana 
menciptakan produk pakaian jadi berupa busana kerja untuk pria dan wanita 
dengan bahan dasar kain lurik dan upaya apa yang dilaksanakan agar produk yang 
dihasilkan  dapat dikenal dan diterima oleh masyarakat dan dapat dijadikan 
sebagai sarana wirausaha?  
 Tujuan kegiatan ini yaitu: Menciptakan produk pakaian jadi  berupa 
busana kerja untuk  pria dan wanita yang berkualitas dari bahan kain lurik dan  
dapat diterima oleh masyarakat. 

 Manfaat yang diharapkan adalah dapat mengenalkan (menyebarluaskan) 
dan memanfaatkan kain lurik Bantul sebagai bahan pembuatan produk busana  
kerja dan dapat membuka lapangan pekerjaan serta melestarikan budaya bangsa. 

 
METODE PENDEKATAN 

Metode pendekatan yang dilakukan meliputi observasi yaitu riset pasar, 
riset barang serta riset harga yang dilaksanakan selama 2 (dua) minggu pada bulan 
Februari di pasar Bringharjo, Mirota Batik, Kurnia lurik dan Batik Danar. 
Kegiatan riset pasar meliputi pengamatan terhadap karakteristik pasar atau sifat 
pasar mulai dari keinginan pasar dan konsumen dalam hal pakaian jadi dari 
berbagai model dan warna juga pengamatan terhadap daya beli dan minat 
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konsumen. Kegiatan riset barang meliputi pengamatan terhadap jenis produk dan 
desain busana kerja serta pengamatan terhadap bahan pembantu yang menunjang 
pembuatan produk pakaian jadi berupa busana kerja pria dan wanita. Sedangkan 
kegiatan dari riset harga yang dilakukan adalah membandingkan harga bahan 
utama dan bahan pembantu dari satu toko dengan toko yang lain, juga 
membandingkan produk busana kerja pria dan wanita dari satu tempat dengan 
tempat yang lain.  

Optimalisasi pemanfaaatan kain lurik ini dilakukan dengan cara 
memanfaatkan kain lurik sebagai bahan dasar pembuatan busana kerja pria dan 
wanita dengan  desain, motif, ukuran warna busana yang disesuaikan dengan 
kesempatan. Pakaian jadi yang diproduksi adalah 36 potong kemeja pria dengan 6 
potong sebagai sampel produk dan 21 stel busana kerja wanita dengan 6 stel 
sebagai sampel produk. Berdasarkan dari tangggapan dan masukan respoden 
terhadap 12 desain sampel produk busana kerja pria dan wanita, maka diperoleh 
10 desain yang terseleksi dan diminati konsumen untuk memproduksi 15 stel 
busana kerja wanita (30 potong) dan 30 potong kemeja pria dengan ukuran 
standar (M,L, XL).  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil kegiatan observasi yang dilakukan di lapangan terutama di pasar 
maupun di toko-toko pakaian menunjukan, bahwa model busana kerja pria yang 
sedang in fashion saat ini seperti krah kemeja, krah sanghai, garis hias empire, 
saku vest dan saku tempel, dan juga model lengan  pendek dan lengan panjang 
bermanset. 
Sedangkan, busana kerja wanita yang sedang trend saat ini seperti model kerah 
setali, kerah sanghai, kerah rever,model asimetris, garis hias princess dan empire, 
bentuk garis leher V, garis leher U, dan garis leher persegi yang dihiasi dengan 
frill dan bentuk lipit dengan bentuk lengan pendek atau lengan ¾. Selain itu, harga 
busana kerja pria dan wanita berkisar antara Rp. 80.000,00 sampai Rp. 315.000,00 
dengan kualitas bahan dan teknik  penyelesaian yang berbeda. Untuk harga kain 
luriknya seharga RP. 16.500,00 per meter dengan lebar kain yang sangat minim 
yaitu 70 cm. Sedangkan, untuk harga bahan  polos berkisar antara Rp. 12.000,00 
sampai Rp. 16.000,00 per meter dengan lebar bahan 115 cm – 150 cm. 
 Berdasarkan hasil uraian di atas,  maka dibentuk suatu usaha sanggar 
busana dengan nama “BEAUTY” yang dikelolah oleh 5 orang yaitu: Antonia 
Muji Lestari, Wiji Palupi Utami, Priscila Novianti Lende, Fatima Barek Ruron, 
dan Beatrix Paulina Motu Tukan. Maka disusun struktur organisasi beserta tugas 
dan wewenang masing – masing bidang. Struktur organisasi tersebut meliputi Top 
Manager (Antonia Muji Lestari), Manager Administrasi (Fatima Barek Ruron), 
Manager Produksi (Wiji Palupi Utami), Manager Pemasaran (Priscila Novianti 
Lende dan Beatrix Paulina M. Tukan).  
Uraian tugas dan wewenang masing - masing bidang antara lain:  

Top Manager bertugas merencanakan, mengorganisasi, menyusun, 
mengkoordininasi, mengarahkan dan mengawasi proses kegiatan masing – masing 
bidang, dan berwenang untuk menentukan identitas usaha, jenis barang yang 
diproduksi dan mencari solusi atas  permasalahan yang ada. 

Manager Administrasi bertugas membuat laporan keuangan, melakukan 
tugas tata usaha meliputi mencatat, menghimpun, mengolah, menggandakan, 
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mengirim dan mengarsip data-data dan surat-surat, juga bertanggung jawab 
terhadap menyeleksi dan menggaji pegawai, dan berwenang menentukan besar 
kecilnya gaji dan kebijakan terhadap karyawan, juga berhak mempekerjakan dan 
memberhentikan karyawan.  

Manager Produksi bertugas merencanakan, mengatur proses produksi, 
dan bertanggungjawab atas penyediaan bahan serta menentukan biaya produksi 
dan lay out produksi, juga berwenang menentukan desain dan target produksi juga 
berwenang menentukan tenaga kerja langsung. 

Manejer pemasaran bertugas menentukan stuktur/lokasi pasar, 
mengadakan riset pasar, menentukan harga jual, mempromosikan serta 
mendisrtibusikan hasil produk. Sedangkan wewenangnya antara lain menentukan 
kegiatan pemasaran, menentukan desain pengemasan dan menetukan saluran 
distribusi. 
 Setelah melakukan observasi tersebut, maka diperoleh pembahasan bahwa 
usaha sanggar busana “BEAUTY” ingin memproduksi pakaian jadi berupa 
kemeja pria dan busana kerja wanita dengan model yang saat ini sedang in 
fashion. Yang mana kemeja pria mempunyai ciri-ciri lengan panjang bermanset, 
berkerah (kerah kemeja dan kerah shanghai), bersaku (saku tempel dan vest), bisa 
juga berlengan pendek. Sedangkan, ciri-ciri dari busana kerja wanita yaitu 
berkerah (setali, jas, dan rever), non kerah, berlengan (lengan jas, lengan ¾, dan 
pendek), dan bersaku (saku tempel, vest, dan paspoille). Busana kerja yang akan 
diproduksi bervuring dan non vuring dengan teknik penyelesaian semi tailoring 
dengan bahan dasar lurik Bantul.           

 Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan peneliti lain yang 
mengangkat kain lurik sebagai bahan dasar pembuatan busana casual dan banyak 
diminati masyarakat, maka usaha sanggar busana “BEAUTY” ingin mengangkat 
kain lurik tersebut dalam bentuk produk lain yaitu berupa busana kerja pria dan 
wanita. Kegiatan yang dapat dilakukan bidang produksi adalah survei bahan 
(bahan utama dan pelengkap), survei mode, merencanakan bidang produksi 
(pembuatan lay out produksi, menentukan standar produksi, menentukan biaya 
produksi), merencanakan sampel produk, membeli bahan, perendaman bahan 
(dikeringkan dan disetrika), pembuatan desain, pembuatan pola, peletakan pola 
dan pemotongan bahan dan pembuatan sampel produk. Dalam kegiatan produksi 
ini ( pemotongan bahan ), mengingat lebar bahan yang sangat minim yaitu ; 70 cm 
sanggar busana “ BEAUTY “ mendapat kesulitan dalam meletakkan pola, 
kemudian solusi yang didapat dengan cara banyak potongan pola seperti membuat 
desain menggunakan garis hias princess, bust yoke dan empire. Untuk mengetahui 
minat masyarakat terhadap busana kerja berbahan dasar lurik, maka usaha sanggar 
busana “BEAUTY” membuat 12 contoh desain terdiri dari 6 desain untuk kemeja 
pria dan 6 desain untuk busana kerja wanita. Masing – masing desain tersebut 
diwujudkan dalam bentuk  sampel produk yaitu 6 stel (12 potong) busana wanita 
dan 6 potong kemeja pria. Selanjutnya sampel produk dipresentasikan dan 
dipamerkan, sehingga mendapat masukan atau tanggapan konsumen yang 
bermanfaat untuk usaha ini. Berdasarkan hasil tanggapan konsumen maka terpilih 
5 desain kemeja pria dan 5 desain busana kerja wanita untuk diproduksi dalam 
jumlah banyak terdiri 15 stel (30 potong) busana kerja wanita dan 30 potong 
busana kerja pria berupa kemeja dengan ukuran standar (M, L, XL).  
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Lima (5) desain kemeja pria yang terpilih memiliki ciri-ciri desain sebagai 
berikut: 
Desain satu (1) dengan ciri: kerah kemeja, lengan panjang bermanset, saku 
tempel,  mengunakan lapak bahu dan berlipit. 
Desain dua (2) dengan ciri: kerah shanghai, lengan panjang bermanset, saku vest, 
terdapat garis hias empire, mengunakan lapak bahu dan berlipit.  
Desain tiga (3) dengan ciri: kerah kemeja, lengan pendek, saku tempel, 
penyelesaian tengah muka dan lengan diserip, mengunakan lapak bahu dan 
berlipit. 
Desain empat (4) bercirikan : kerah shanghai, lengan, saku tempel, terdapat garis 
hias empire dan mengunakan lapak bahu.  
Desain lima (5) bercirikan : kerah kemeja, lengan pendek, saku vest, terdapat 
garis hias empire,  mengunakan lapak bahu dan berlipit 

Selanjutnya lima (5) desain busana kerja wanita yang terpilih memiliki 
ciri-ciri desain sebagai berikut: 
Desain satu (1)  mempunyai ciri: kerah jas, lengan jas, dengan garis hias princess 
dan terdapat saku klep dan bentuk rok span dengan belahan sungkup di bagian 
belakang. 
Desain dua (2) dengan ciri: kerah berdiri, lengan jas, dengan garis hias princess 
dan terdapat saku klep dan bentuk rok span dengan belahan sungkup di bagian 
belakang. 
Desain tiga (3) memiliki ciri: kerah rever, lengan ¾ terdapat belahan, dan terdapat 
kupnat dan bentuk rok span dengan belahan sungkup di bagian belakang. 
Desain empat (4) cirinya : kerah berdiri dengan belahan depan, lengan pendek  
dengan garis hias princess dan bentuk rok span dengan belahan sungkup di bagian 
belakang. 
Desain lima (5) cirinya : kerah shanghai, lengan ¾ terdapat frill, dengan garis 
hias princess dan bust yoke dengan frill dan bentuk rok span  

Dalam menentukan luas pasar, terlebih dahulu menentukan harga jual 
produk yang dapat terjangkau oleh masyarakat, sehingga produk yang dihasilkan 
dapat diterima dan diminati masyarakat. Kegiatan bidang pemasaran meliputi riset 
pemasaran, membuat laporan riset pasar, merencanakan bidang pemasaran 
(menentukan tujuan dan sasaran pemasaran, menentukan metode pemasaran), 
merencanakan display, menentukan anggaran pemasaran, melakukan kegiatan 
promosi, dan menentukan harga jual produk. Untuk menarik perhatian konsumen 
terlebih dahulu melakukan pendekatan seperti promosi, penyebaran brosur, dan 
pemasangan spanduk. Selanjutnya 6strategi pemasaran yang dilakukan sanggar 
busana “BEAUTY” adalah dengan cara menitipkan produk ke beberapa agen 
distributor, personal selling, dan bekerja sama dengan instansi – instansi seperti 
PEMDA Bantul ( untuk meningkatkan budidaya kain Lurik Bantul), koperasi 
karyawan AKS Tarakanita dan koperasi karyawan kopertis wilayah V 
Yogyakarta. 

 
KESIMPULAN 
 Berdasarkan uraian dari pendahuluan sampai hasil dan pembahasannya 
dapat disimpulkan bahwa dalam berwirausaha produksi pakaian jadi berbahan 
dasar lurik berupa busana kerja pria dan wanita yang dipasarkan dengan berbagai 
strategi pemasaran (promosi), sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Dengan 
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demikian rasa kecintan terhadap kain lurik semakin bertambah dan mulai 
digemari banyak orang. Selain itu, dalam berwirausaha dibutuhkan niat dan 
kegigihan untuk mencapai tujuan seperti yang telah direncanakan dari semula. 
Sehingga kegiatan ini dapat  membentuk jiwa wirausaha kelompok kami untuk 
mengembangkan usaha ini ke jenjang yang lebih maju dan berkualitas. Dalam 
kegiatan ini dilatih untuk berani bersaing dengan usaha lain, yang mana usaha 
sanggar busana “ BEAUTY “ memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan 
usaha lain. Ciri khas yang dimiliki usaha ini tetap dipertahankan dan 
dikembangkan, sehingga dapat menjadi bekal usaha dikemudian hari atau dimasa 
mendatang.       
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