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ABSTRAK

Praktik kerja mahasiswa “PENGEN NYEMIL” merupakan salah satu produk cemilan

hasil  kegiatan  praktik  kerja  mahasiswa  dalam  bentuk  pengolahan  makanan

ringan/cemilan di sekitar Surabaya dan Sidoarjo, dengan produk yang dihasilkan berupa

keripik usus ayam. Strategi promosi yang kami gunakan sebagai media pengenalan dalam

bagian dari program pemasaran produk keripik usus tersebut, terdapat dua metode yang

kami  terapkan.  Metode  pertama  yakni  melalui  media  pemberian  informasi  yang

dilaksanakan  oleh  anggota  tim  secara  langsung  kepada  masyarakat  yang  target  atau

sasaran utamanya yaitu lingkungan sekitar (dalam hal ini misalnya melalui lingkungan

kerja  selaku  mitra  usaha).  Kemudian,  metode  kedua  yang  digunakan  yakni  dengan

memberikan  informasi  secara  tidak  langsung,  yang  dilaksanakan  melalui  perantara

berbagai media seperti kegiatan promosi dan iklan di platform media sosial instagram,

facebook,  twitter,  serta  memanfaatkan fitur  story  dari  aplikasi  whatsapp.  Pelaksanaan

program usaha praktik kerja mahasiswa tersebut merupakan salah satu bentuk nyata dari

penerapan  dan  pengaplikasian  ilmu  kewirausahaan  yang  diwujudkan  dalam  kegiatan

pengabdian kepada masyarakat.  Dasar  landasan pemilihan produk keripik usus  dalam

program ini juga dilatarbelakangi atas kegemaran banyak orang kepada jajanan ringan

yang selain memiliki cita rasa enak dan bergizi juga melalui pengolahan yang praktis. 

Kata Kunci : Usus, Jeroan, Keripik

PENDAHULUAN

Budaya  konsumtif  yang  dimiliki

oleh  mayoritas  masyarakat  Indonesia

dari  berbagai  kalangan  usia,  termasuk

dalam  hal  konsumsi  makanan  dan

jajanan  ringan  melahirkan  suatu

peluang  usaha  dengan  prospek  bisnis

yang  menjanjikan  (Effendy,  2010).

Peluang  yang  hadir  tersebut

dimanfaatkan sebaik mungkin oleh tim

kami  dengan  menciptakan  usaha

kuliner  yang  berfokus  pada  produk
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makanan  ringan  yang  biasa  disebut

dengan camilan.  Produk camilan yang

kami  tawarkan  beraneka  ragam

diantaranya  keripik  usus,  keripik

pisang,  dan  makaroni.  Seluruh  aneka

produk  camilan  tersebut  kami  usung

dalam  satu  label  bisnis  bernama

“PENGEN NYEMIL”.

Meskipun  bidang  kuliner  yang

kami  pilih  ini  telah  memiliki  banyak

pesaing,  namun  produk  yang  kami

tawarkan  memiliki  beberapa  aspek

keunikan tersendiri  yang membedakan

dengan  produk  lainnya  yang  sejenis.

Aspek tersebut meliputi pemilihan dan

penyortiran  bahan  berkualitas  yang

digunakan,  proses  produksi  yang

praktis  dan  higienis,  sampai  suguhan

packaging  yang menarik.  Oleh karena

itu,  kami  berkeyakinan  bahwa  produk

yang  kami  tawarkan  dapat  dengan

mudah  dan  cepat  berkembang  di

masyarakat.

Selain aspek yang telah disebutkan

tersebut,  usaha kami juga diunggulkan

oleh  beberapa  faktor  pendukung

lainnya.  Lokasi  penjualan  yang  tepat

dan  strategis,  mekanisme  dan  strategi

pemasaran  yang baik,  serta  penentuan

harga yang terjangkau menjadi  faktor-

faktor  pendukung  pelaksanaan

operasional  usaha  kami.  Keseluruhan

faktor  tersebut  akan  diterapkan secara

baik  dan  maksimal  sehingga  akan

berpengaruh positif pada perkembangan

dan kemajuan usaha ini.

Keripik  usus  merupakan  camilan

(makanan  ringan)  yang  memiliki

banyak  penikmat  dari  berbagai

kalangan  masyarakat.  Keripik  usus

menjadi salah satu camilan yang sering

disediakan untuk menghabiskan waktu

senggang baik untuk dinikmati bersama

keluarga maupun bersama 

teman  sebaya.  Selain  karena

rasanya  yang  gurih  dan  memiliki

tekstur  yang  renyah,  banyaknya

konsumen yang menyukai  camilan  ini

juga dikarenakan harganya yang relatif

terjangkau untuk  kalangan masyarakat

dengan  ekonomi  menengah  maupun

kebawah (Lestari et al., 2019). Seiring

dengan tingginya permintaan konsumen

terhadap  keripik  usus  ini,  menjadikan

peluang  bisnis  produk  tersebut  juga

meningkat  dengan untung yang cukup

menjanjikan. Peluang yang sangat baik

ini  tentu  tidak  akan  dipergunakan

sebaik mungkin oleh para pelaku usaha.

Apabila  diteliti  lebih  lanjut,  pada

dasarnya peringkat tertinggi konsumen

yang  sering  membeli  dan

mengkonsumsi  keripik  usus  diduduki

oleh kalangan usia  remaja.  Konsumen

dari  kalangan  tersebut  menjadi  target

pasar  yang  sangat  potensial  bagi

pengembangan  usaha  kami.  Guna

memenuhi  permintaan  pasar  dengan

278 Ekomania Jurnal Vol. 6 No. 2 - Desember 2019



kategorisasi  usia  muda  tersebut,  kami

bertekad untuk dapat memberikan yang

terbaik  dari  segi  kualitas  produk  dan

penentuan  harga  (Achmad,  2015).

Untuk menjadi  produsen keripik usus,

diperlukan  beberapa  tahapan  yang

harus dilalui saat akan memulai usaha.

Tahapan  pertama  yaitu  berkaitan

dengan  wawasan  mengenai  kualitas

dari  jenis  usus  yang  akan  dipilih  dan

diolah.  Guna  memperoleh  jenis  usus

yang  memiliki  kualitas  tinggi  namun

dibandrol  dengan  harga  miring,  maka

sangat perlu dilakukan pendekatan dan

kerjasama  secara  intens  dengan

produsen  penjual  usus.  Selain  bahan

baku  utama,  peralatan  penunjang

lainnya juga harus dipersiapkan dengan

baik  dan  matang.  Peralatan  yang

dibutuhkan  tersebut  meliputi  plastik

kemasan  yang  menarik,  mesin  sealer,

timbangan,  dan  peralatan  tambahan

lainnya yang berkaitan dengan produksi

keripik usus.

HIPOTESIS

Pelaksanaan  bagian  ini  penting

guna  mengetahui  dan  menguji  produk

kripik  usus  terbaik  (dengan  nilai

tertinggi:  sangat  disukai)  pada  produk

kripik usus “PENGEN NYEMIL” yang

diamati  berdasarkan  sifat

organoleptiknya.  Sifat  organoleptik

tersebut mencakup segi bentuk, warna,

aroma,  kerenyahan,  rasa,  dan  tingkat

kesukaan.  Hipotesis  diselenggarakan

oleh  total  sejumlah  21  panelis  yang

terdiri dari 8 panelis terlatih (di bidang

kuliner)  dan  13  panelis  semi  terlatih

(masyarakat).  Hipotesis  ini

dilaksanakan  melalui  metode

pengamatan/observasi  dengan  media

lembar observasi jenis checklist sebagai

instrumen  dalam  penelitian.  Uji

kesukaan  ini  dilaksanakan  dengan

menentukan 3 sampel produk makanan

ringan  keripik  usus  yang  diproduksi

dan dipasarkan oleh tiga UKM berbeda

yang  ada  di  Kota  Surabaya  dan

Sidoarjo. 3 sampel tersebut yaitu: 

1. Sampel  A:  Keripik  usus  dari

“PENGEN NYEMIL” (berlabel)

2. Sampel  B:  Kripik  usus  dari  jenis

president (tidak berlabel)

3. Sampel  C:  Kripik  usus  dari  UKM

daerah desa wage Sidoarjo

Merujuk  pada  observasi  dan

penelitian yang telah dilakukan melalui

uji  hedonik  atau  dapat  disebut  juga

dengan  uji  kesukaan  konsumen,

diperoleh  hasil  antara  lain  sebagai

berikut:

1. Bentuk
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Hasil uji  hipotesis dari  segi  bentuk

yang dilakukan pada produk kripik

usus dengan produsen yang berbeda

Surabaya dan Sidoarjo, tercatat nilai

rata-rata  bentuk  terendah  ada  pada

sampel  B  (keripik  usus  president)

dengan  angka  2,80.  Sedangkan

untuk  kategori  nilai  rata-rata

tertinggi  ditempati  oleh  sampel  A

(keripik usus “PENGEN NYEMIL”)

dengan angka 3,38.

2. Warna

Hasil  uji  hipotesis  dari  segi  warna

yang dilakukan pada produk kripik

usus dengan produsen yang berbeda

Surabaya dan Sidoarjo, tercatat nilai

rata-rata  warna  terendah  ada  pada

sampel  B  (keripik  usus  president)

dengan  angka  2,90.  Sedangkan

untuk  kategori  nilai  rata-rata

tertinggi  ditempati  oleh  sampel  A

(keripik usus “PENGEN NYEMIL”)

dengan angka 3,47.

3. Aroma 

Hasil  uji  hipotesis  dari  segi  aroma

yang dilakukan pada produk kripik

usus dengan produsen yang berbeda

Surabaya dan Sidoarjo, tercatat nilai

rata-rata  warna  terendah  ada  pada

sampel  B  (keripik  usus  president)

dengan  angka  2,95.  Sedangkan

untuk  kategori  nilai  rata-rata

tertinggi  ditempati  oleh  sampel  A

(keripik usus “PENGEN NYEMIL”)

dengan angka 3,52. 

4. Kerenyahan
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Hasil  uji  hipotesis  dari  segi

kerenyahan  yang  dilakukan  pada

produk kripik usus dengan produsen

yang  berbeda  Surabaya  dan

Sidoarjo,  tercatat  nilai  rata-rata

warna terendah ada pada sampel B

(keripik  usus  president)  dengan

angka  3,14.  Sedangkan  untuk

kategori  nilai  rata-rata  tertinggi

ditempati  oleh  sampel  A  (keripik

usus “PENGEN NYEMIL”) dengan

angka 3,57.

5. Rasa

Hasil  uji  hipotesis  dari  segi  rasa

yang dilakukan pada produk kripik

usus dengan produsen yang berbeda

Surabaya dan Sidoarjo, tercatat nilai

rata-rata  warna  terendah  ada  pada

sampel  B  (keripik  usus  president)

dengan  angka  3,29.  Sedangkan

untuk  kategori  nilai  rata-rata

tertinggi  ditempati  oleh  sampel  A

(keripik usus “PENGEN NYEMIL”)

dengan angka 3,47.

6. Tingkat kesukaan 

Hasil  uji  hipotesis dari segi tingkat

kesukaan  yang  dilakukan  pada

produk kripik usus dengan produsen

yang  berbeda  Surabaya  dan

Sidoarjo,  tercatat  nilai  rata-rata

warna terendah ada pada sampel B

(keripik  usus  president)  dengan

angka  3,00.  Sedangkan  untuk

kategori  nilai  rata-rata  tertinggi

ditempati  oleh  sampel  A  (keripik

usus “PENGEN NYEMIL”) dengan

angka 3,47.

Berdasarkan  hasil  tersebut  dapat

diuraikan  bahwa  faktor-faktor  yang

dapat  memberikan  pengaruh  terhadap

kesuksesan  manajemen  produksi

keripik  usus  “PENGEN  NYEMIL”

antara lain: 
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1. Proses  produksi  dan  pengolahan

keripik  usus  “PENGEN NYEMIL”

yang masih menggunakan cara-cara

dan  media  peralatan  tradisional,

menghasilkan  produk  dengan  cita

rasa  yang  autentik  dan  banyak

disukai oleh konsumen.

2. Keunggulan  yang  dimiliki  keripik

usus  “PENGEN  NYEMIL” yaitu

sudah  memiliki  label  halal  dan

kemasan  yang  menarik.  Sehingga

hal  tersebut  mempengaruhi

keyakinan konsumen untuk membeli

dan  berimbas  pada  peningkatan

penjualan  keripik  usus  “PENGEN

NYEMIL”. 

3. Ketelatenan  dan  konsistensi

produsen 

Permintaan  konsumen  terhadap

produk  keripik  usus  “PENGEN

NYEMIL” yang  semakin  hari

semakin  meningkat,  dipenuhi  oleh

produsen  dengan  kualitas  produksi

yang tidak  menurun.  Justru selama

ini  proses  produksinya  cenderung

berjalan dengan semakin baik sesuai

dengan keinginan konsumen.

METODE PENELITIAN

Penyusunan penelitian ini dilandasi

oleh  metode  pendekatan  kualitatif.

Metode  ini  menitikberatkan  pada

penggunaan  data  yang  diperoleh

melalui  argumentasi,  opini,  tanggapan,

maupun  keterangan  deskriptif  yang

relevan  atau  berkaitan  dengan

pemecahan  masalah  dari  topik  utama

yang  diteliti  (Hamidi,  2008).  Guna

menunjang  hasil  dari  penelitian  ini,

maka dilakukan pengklasifikasian data

yang dibutuhkan dalam dua kelompok,

antara lain: 

1. Populasi 

Populasi  sasaran  dalam  penelitian

ini adalah masyarakat sekitar ruang

lingkup  Surabaya  Kota  dan

Sidoarjo.

2. Sampel 

Teknik  pengambilan  sampel  dalam

penelitian  ini  digunakan  non

probability sampling yaitu purposive
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sampling  pada  masyarakat  sekitar

Sidoarjo, dan karyawan PT. Implora

Sukses Abadi. 

Variabel  penelitian  ini  adalah

membandingkan  pendapat

masyarakat mengenai produk kripik

usus “PENGEN NYEMIL” dengan

produk kripik usus lain.

Teknik  pengolahan  data  dalam

penyusunan  uji  penelitian  ini  melalui

observasi/pengamatan,  wawancara

dengan  narasumber  terkait,  uji

kesukaan  konsumen  (hedonik),  serta

pendokumentasian.  Sementara  itu

peralatan  yang  dipakai  yaitu

memanfaatkan media lembar pedoman

pelaksanaan  observasi  dan  lembar

wawancara (Manullang, 2017).

HASIL & PEMBAHASAN

Nama  dari  produk  “PENGEN

NYEMIL”  sendiri  di  dapat  dari

beberapa gagasan pemikiran kelompok,

dan  memutuskan  untuk

menggunakannya  di  karenakan

namanya  sendiri  yang  unik  dan

membuat pembacanya menjadi tertarik

dalam  melihat  produk  PKM  tersebut.

Pengen  nyemil  sendiri  memutuskan

untuk menjual produk kripik usus yang

di  ambil  dari  UMKM  distributor

cemilan  yang  berada  di  jalan  Simo

Surabaya. 

1. Perencanaan

Peneliti  mengambil  produk  kripik

usus  dikarenakan  banyaknya  minat

masyarakat  terhadap  cemilan  yang

satu ini, selain dapat menjadi teman

nyemil  saat  senggang,  kripik  usus

juga dapat di gunakan sebagai lauk

makanan di karenakan rasanya yang

gurih dan renyah.

2. Tenaga kerja 

Produk kripik usus pengen nyemil di

olah sendiri oleh anggota kelompok

peneliti  dengan  mengambil  bahan

dari  distributor  cemilan  di  daerah

Surabaya. 

3. Money (modal)
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Modal awal yang di  gunakan yaitu

sebesar Rp. 800.000,- rupiah dengan

memperhitungkan  nilai  beli  bahan

baku  utama  seperti  keripik  usus,

kemudian packaging untuk standing

pouch,desaign  sticker  dan

pemasaran  produk  melalui  sosia

media.

4. Material (bahan)

Bahan  utama  yaitu  kripik  usus

renyang yang di goreng krispy.

METODE PELAKSANAAN

Metode  pelaksanaan  dilakukan

dengan memastikan bahwa keripik usus

yang  diproduksi  harus  mempunyai

tingkat kerenyahan yang baik dari segi

teksturnya  karena  keripik  usus  yang

cenderung memiliki tekstur keras tidak

akan disukai oleh konsumen. Kemudian

segi  cita  rasa  juga  perlu  mendapat

perhatian utama. Dengan memproduksi

keripik usus yang mempunyai cita rasa

gurih dan autentik akan menyuguhkan

kenikmatan  tersendiri  di  lidah  para

penikmat  camilan  keripik  usus  ini.

Selain  itu,  yang  tidak  kalah  penting

yakni  strategi  dalam  pengemasan

produk  harus  memiliki  desain  yang

unik  dan  kreatif  sehingga  dapat

menimbulkan  ketertarikan  konsumen

untuk  membeli  produk  tersebut

(Siswanto, 2003).

Segi  packaging  atau  pengemasan

produk  saat  ini  menjadi  aspek  daya

tarik yang sangat mempengaruhi minat

konsumen untuk membeli produk yang

ditawarkan. Karena sebelum mencicipi

dan  merasakan  kenikmatan  cita  rasa

gurih  dan  tekstur  renyah  yang

disuguhkan,  konsumen  akan  terlebih

dahulu  memilih  berdasarkan  kemasan

luar  produk  tersebut.  Disamping  itu,

untuk  mendapatkan  jenis  usus  yang

memiliki  kualitas  tinggi  produsen

keripik  usus  harus  melakukan

pendekatan  dan  kerjasama  dengan

penjual  usus.  Apabila  kerjasama

tersebut  sudah  terjalin  maka  selain

mendapatkan usus dengan kualitas yang

terjamin,  produsen  keripik  usus  juga

akan  mendapatkan  harga  yang  lebih

terjangkau.

Tahap Persiapan Produksi
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1. Tahap  persiapan  produksi  yang

pertama  kali  dilakukan  yaitu

berkaitan  dengan  kelengkapan  alat

yang  digunakan  untuk  mengolah

produk  keripik  usus.  Peralatan

tersebut diantaranya alat timbangan,

mesin sealer, plastik yang digunakan

untuk  packaging  disertai  label

produk,  dan  alat-alat  tambahan

lainnya  yang  dibutuhkan  secara

kondisional.

2. Keterampilan  dan  kemampuan

dalam  mengolah  bahan  mentah

sampai  dengan  matang  sangat

diperlukan.  Keripik  usus  yang

disajikan  harus  terlebih  dahulu

melalui  proses pengecekan kembali

gua  memastikan  teksturnya  renyah

(tidak  keras  saat  digigit)  serta

memiliki  cita  rasa  gurih dan pedas

yang  autentik  sehingga

menyuguhkan kenikmatan tersendiri

bagi penikmatnya. 

3. Setelah  melalui  proses  pengecekan

kualitas  cita  rasa  dan  tekstur,

tahapan  selanjutnya  yakni

pengemasan produk.  Dalam hal  ini

dibutuhkan  strategi  tertentu  untuk

menghasilkan  kemasan  yang  unik

dan  kreatif  sehingga  menarik

perhatian  para  konsumen.

Sebagaimana  telah  diuraikan

sebelumnya  bahwa  packaging

memiliki  daya  tarik  tersendiri

sehingga  harus  diperhatikan  lebih

lanjut  agar  konsumen tertarik  pada

produk yang ditawarkan.

Tahap Pelaksanaan Kegiatan 

1. Perencanaan  pelaksanaan  program

kegiatan 

a. Koordinasi tim pelaksana 

b. Pembagian tugas produksi 

c. Survei tempat pemasaran 

2. Target Konsumen

Sasaran  konsumen  produk  keripik

usus  ditargetkan  akan  menjangkau

seluruh kalangan yang mencakup: 

a. Konsumen pada usia anak-anak
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b. Konsumen pada usia remaja

c. Konsumen pada usia dewasa

3. Produksi 

Jenis  produk  yang  akan  dihasilkan

dalam  usaha  ini  adalah  jenis

makanan ringan yaitu berupa kripik

dengan  bahan  dasar  usus  ayam.

Kami  memilih  usus  ayam  sebagai

bahan  dasar  pembuatan  kripik

karena  usus  ayam  memiliki

kandungan  gizi  yang  baik  untuk

dikonsumsi oleh tubuh sehingga hal

ini  dapat  memicu  ketertarikan

konsumen.  Produk  yang  dihasilkan

tersebut  nantinya  akan  dikemas

sedemikian  rupa  dengan  packaging

yang  praktis,  menarik  dan  modern

dalam kemasan standing pouch. 

4. Publikasi dan Pemasaran 

Produk  Usaha  ini  berlokasi  di

Juanda,  Surabaya.  Akan  tetapi

pemasaran  produk  ini  akan

dipasarkan  ke  lingkungan  sekitar

masing-masing  personil  tim  dalam

kegiatan  ini  misalnya  di  tempat

kerja.  Lingkungan  kerja  menjadi

tempat  yang  strategis  untuk

pemasaran produk karena dekat dan

mudah dijangkau oleh target pasar 

5. Harga 

Karena produk keripik usus ini tidak

mengandung  pengawet,  maka

penentuan  harga  produk  dihitung

melalui  pertimbangan  biaya

produksi  yang  dihabiskan  serta

melalui  prediksi  dan  perkiraan

besaran  keuntungan  yang  akan

diperoleh.  Adapun  harga  jual  dari

Produk ini  dijual  dengan harga Rp

8.000,-  (Delapan Ribu Rupiah)  per

bungkus.

6. Strategi Bisnis dan Implementasi

Produk  usaha  yang  kami  usung

berupa  keripik  usus  ini  sejatinya

merupakan produk makanan ringan

yang  telah  banyak  dikenal  dan

digemari  oleh  penikmat  kuliner.

Kondisi  tersebut  menghadirkan

peluang  yang  besar  bagi  bisnis

kami. Maka dari itu produk keripik

usus yang merupakan usaha kecil ini

memiliki  potensi  untuk

menghasilkan  keuntungan  yang

cukup tinggi.  Terlebih lagi,  produk

yang  kami  tawarkan  dilengkapi

dengan penambahan berbagai varian

rasa  yang  akan  menambahkan  cita

rasa khusus bagi penikmatnya. Rasa

yang dihasilkan tersebut berasal dari

penambahan  bumbu  tabur  sebelum

keripik  usus  masuk  ke  proses

pengemasan.  Untuk  segi  kemasan,

kami menggunakan  standing pouch

berukuran  kecil.  Hal  ini  bertujuan

agar  pangsa  pasar  produk  keripik

usus  ini  dapat  dijangkau  oleh

berbagai  kalangan,  termasuk  anak-

anak  dan  remaja.   Serta  dengan
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ukuran  kemasan  tersebut,  camilan

ini sangat praktis dan nyaman untuk

dinikmati  kapan  saja  dan  dimana

saja  baik  untuk  disimpan  sendiri

maupun  untuk  menjadi  oleh-oleh

dan dinikmati bersama teman-teman

atau  keluarga.  Perluasan  pangsa

pasar  ini  juga  akan  memudahkan

penyebaran  produk  keripik  usus

kami sebagai makanan ringan yang

mudah  ditemukan  dan  didapatkan

dimana saja. 

7. Tahap Evaluasi 

Tahap evaluasi dalam penelitian ini

meliputi  3  aspek  utama  yakni

berkaitan  dengan  evaluasi  sistem

produksi,  evaluasi  produk,  dan

evaluasi  pemasaran.  Pelaksanaan

evaluasi  yang  berkaitan  dengan

sistem  produksi  penting  guna

mewujudkan  efektivitas  dan

efisiensi  suatu  sistem  produksi.

Evaluasi  sistem  produksi

diselenggarakan di tiap-tiap minggu

dalam  kurun  waktu  perbulan.

Selanjutnya,  pelaksanaan  evaluasi

yang  berkaitan  dengan  produk

ditujukan  untuk  mendapatkan

produk  dengan  penerimaan

konsumen  yang  optimal.

Pelaksanaannya  yaitu  pada  saat

proses produksi dilakukan dalam hal

ini  setiap bulan setelah pembuatan.

Terakhir  yaitu  evaluasi  pemasaran,

yang  dilakukan  untuk  mengetahui

ketepatan strategi pemasaran produk

yang  dilakukan.  Dalam  hal  ini

diselenggarakan  setiap  penjualan

dilakukan.

Proses Produksi

1. Alat 

a. Entong

b. Alat timbang digital

c. Gunting 

d. Baskom/mangkok 

e. Sticker PENGEN NYEMIL

2. Bahan

a. Keripik Usus

b. Standing Pouch ukuran 12
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3. Cara Pengemasan

a. Tuang  Usus  dari  kemasan

besarnya  kedalam  baskom,

timbang usus dengan timbangan

digital  hingga  100gram

beratnya, kemudian di tung pada

kemasan  standing  pouch  yang

sudah  di  beri  sticker  merek

“PENGEN NYEMIL”

b. Bersihkan kemasan supaya tidak

ada  remahan  yang  menempel

sehingga  terlihat  rapi  bersih,

kemudian  keripik  usus  siap  di

pasarkan.

ANALISIS SWOT PADA KRIPIK

USUS “PENGEN NYEMIL”

Secara  umum,  analisis  SWOT

dapat  dimaknai  sebagai  suatu  metode,

mekanisme  atau  strategi  perencanaan

guna  menguji  aspek-aspek  tertentu

yang dilakukan oleh pelaku usaha (baik

perorangan  maupun  perusahaan)

kepada produk atau proyeknya, dimana

aspek  tersebut  meliputi  segi  strength

(kekuatan),  weakness  (kelemahan),

opportunity  (peluang),  dan  threats

(ancaman).

Metode  ini  diperkenalkan  pertama

kali  oleh seorang ahli  bernama Albert

Humphrey  (David,  2014).

Pertimbangan  yang  matang  dan

terstruktur  sangat  dibutuhkan  bagi

pelaku usaha untuk mencapai tujuannya

dalam  rangka  memajukan  dan

mengembangkan  usahanya.  Oleh

karena itu, analisis SWOT ini menjadi

salah satu langkah yang dapat ditempuh

untuk  mengamati,  mengevaluasi  dan

mendeskripsikan kondisi yang dihadapi

oleh  pelaku  usaha  berkaitan  dengan

produk  atau  proyek  yang  sedang

dilaksanakan.  Berikut  ini  akan

diuraikan lebih lanjut secara mendalam

tentang analisis SWOT produk keripik

usus dari “PENGEN NYEMIL”:

Stength (Kekuatan)

Pelaksanaan  analisis  dan  evaluasi

aspek  kekuatan  penting  untuk

mengetahui  pengaruh  positif  suatu

perusahaan  atau  pelaku  usaha.  Pelaku

usaha  dapat  menganalisis  segi

kelebihan  yang  dimiliki,  keunggulan

yang  ditawarkan,  serta  karakteristik

utama  atau  ciri  khas  perusahaan

tersebut  yang menjadi  faktor pembeda
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dengan  kompetitor  lain.  Pada  produk

kripik  usus  pengen  nyemil  yang

diproduksi oleh Pengen Production ini

sendiri  mempunyai  kekuatan  yaitu

sebagai berikut:

a. Rasa

Kripik  usus  “PENYEN  NYEMIL”

mempunyai  rasa  yang  gurih  dan

berbeda dengan kripik usus lainnya,

di  karenakan  pengemasan  produk

yang fresh dari penggorengan yang

kemudian  didinginkan  terlebih

dahulu lalu di kemas.

b. Kerenyahan

Kripik  usus  “PENGEN  NYEMIL”

memiliki  kerenyahan  yang  baik,

karena pengemasan yang bersih dan

rapih  serta dipastikan tidak terdapat

ruang untuk udara  dari  luar  masuk

ke  dalam  kemasan  sehingga

kerenyahan  produk  akan  tetap

terjaga sampai ke tangan konsumen.

c. Kemasan

Kripik  usus  “PENGEN  NYEMIL”

mempunyai  kemasan yang menarik

dikarenakan  desain  kemasan  yang

unik  dan  membuat  pembacanya

menjadi  tertarik  untuk  mencoba

produk  kripik  usus  “PENGEN

NYEMIL”.

Weakness (Kelemahan)

Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa

dibalik  segala  kelebihan  dan

keunggulannya, pelaku usaha juga tentu

mempunyai  segi  kelemahan  yang

berbeda  satu  sama  lain.  Jika  tidak

dilakukan  evaluasi  dan  analisis,  segi

kelemahan  tersebut  akan  membawa
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dampak  negatif  bagi  keberlangsungan

usaha.  Oleh karena itu kelompok kami

melakukan analisis  dan  evaluasi

mendalam guna mengetahui kelemahan

yang  dimiliki  dan  bagaimana

mengatasinya. Supaya  dapat  secara

objektif menilai  kelemahan  yang

dimiliki  oleh  produk  yang  kami

tawarkan,  kami  memposisikan  diri

sebagai konsumen.

Kelemahan produk  kripik  usus

“PENGEN  NYEMIL” ini  sendiri

terdapat  pada  waktu  pengemasan  dan

pembelian  produk  di  distributor

cemilan  ini  terlalu  lama  dikarenakan

pembeliannya  online  pada  ecommers

dan  pada  suatu  waktu  toko  online

tersebut  tutup  kurang  lebih  2  minggu

sehingga  menyebabkan  keterlambatan

proses produksi pengemasan.

Dan  kurangnya  waktu  anggota

kelompok  di  karenakan  sibuk  bekerja

dan mengerjakan urusan pribadi masing

masing  sehingga  waktu untuk  proses

produksi  dan  pengemasan  menjadi

terhambat  sehingga  menyebabkan

pelanggan  banyak  yang  menunggu

untuk order ulang.

Opportunity (Peluang)

Analisa peluang ini sangat berguna

bagi  pelaku usaha  karena  sangat

berkaitan dengan pengembangan usaha

dan  pertumbuhan  nilai  perusahaan.

Pelaku  usaha  harus  dapat  dengan  jeli

dan  teliti  melihat  peluang  yang  ada

dengan  senantiasa  mengikuti

perkembangan tren  dan  pola  perilaku

konsumen  yang  sejalan  dengan

perusahaan.  Hal  ini  akan  dapat

membantu  perusahaan  lebih

berkembang.  Dengan  mengetahui

dinamika  perkembangan  tersebut,

pelaku usaha akan mampu menghadapi

perubahan-perubahan  pola  permintaan

pasar dan mempertahankan usahanya di

masyarakat.

Peluang  usaha  yang  ada  pada

produk  kripik  usus  “PENGEN

NYEMIL” ini terdapat pada pemasaran

yang  di  lakukan  dari  mulut  ke  mulut

pada lingkungan sekitar masing-masing

anggota kelompok seperti contohnya:

a. Tempat kerja

b. Lingkungan rumah

c. Promosi pada kegiatan warga sekitar

rumah

d. Lingkungan kampus

Dan  pemasaran  yang  lebih

menguntungkan  lagi  yaitu  di  media

social  masing-masing  anggota  seperti
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contohnya:

a. Story whatsapp

b. Story instagram

c. Facebook

d. Line

Produk kripik usus  “PENGEN

NYEMIL” ini  juga  memiliki  akun

instagram  sendiri  yang  memudahkan

pembeli dalam memesan kripik usus.

Dengan  cara  tersebut  kami  dapat

memperluas  target  promosi  dan

meningkatkan  angka  penjualan  yang

dapat  menjadikan  produk kripik  usus

“PENGEN  NYEMIL” ini  banyak di

minati  masyarakat  sekitar,  seperti

contohnya  saja  salah  satu  anggota

kelompok ada yang bekerja di Industri

kosmetik  dan  memasarkan  produknya

melalui  story  whatsapp  pribadi  dan

menjadi  banyak  yang  tertarik  ingin

mencoba produk kripik usus satu ini. 

1. Threats (Ancaman)

Analisa ancaman  mencakup  hal-

hal  apa  saja  yang  mungkin  dihadapi

pelaku  yang  dapat  menghambat

perkembangan usahanya.,Pelaku  usaha

harus dapat melihat dan mengetahui apa

saja  ancaman  yang  ada  agar  dapat

menentukan  apakah  bisnis  dapat

bertahan atau tidak. Beberapa hal yang

perlu  diperhatikan  contohnya

ketersediaan  sumber  daya,  apa  saja

yang  dilakukan  pesaing,  ada  berapa

jumlah  pesaing,  bagaimana  minat

konsumen, dan juga kekuatan finansial

Anda.  Untuk  ancaman  sendiri  produk

kripik  usus  “PENGEN  NYEMIL” ini

banyak  pesaingnya yang lebih terkenal

di masyarakat. 

HASIL  DAN  LUARAN  YANG

DICAPAI 

Hasil Kegiatan 

Keripik usus merupakan salah satu

makanan ringan atau yang biasa disebut

juga dengan camilan,  tergolong dalam

kategori  camilan  sehat  karena  terbuat

dari  bahan  pokok  yang  diolah  dari

bahan  alami  berupa  usus  ayam  serta

tanpa tambahan bahan pengawet  yang

berbahaya  bagi  tubuh.  Di  dalam usus

ayam  yang  menjadi  bahan  utama  itu

sendiri  terkandung  beragam  manfaat

apabila  dikonsumsi  oleh  manusia  dan

memiliki  nutrisi  yang baik bagi  tubuh

seperti  manfaat  protein,  manfaat

karbohidrat,  manfaat  fosfor,  manfaat

vitamin  A,  manfaat  lemak,  kalsium,

manfaat  zat  besi,  dan  vitamin  seperti

vitamin B1 sehingga dapat  menambah
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kebutuhan  nutrisi  tubuh.  Selain  itu,

keripik  usus  juga  dapat  dikonsumsi

sebagai  tambahan  lauk  atau  makanan

ringan  sehari-hari  dengan  harga  yang

ramah kantong namun tetap kaya akan

cita rasa. Namun meski demikian, perlu

dipahami  bahwa  kuantitas  dan

intensitas  dalam  mengkonsumsi

makanan atau camilan yang terbuat dari

usus  ayam  ini  secara  jangka  panjang

tetap  harus  dibatasi  dan  diperhatikan,

terutama  bagi  konsumen  atau

pelanggan  yang  memiliki  riwayat

kolesterol  tinggi  dan keluhan penyakit

asam urat.

 

Gambar 1. Produk Keripik Usus Rasa Original dan Pedas

Luaran yang dicapai 

a. Meningkatkan  inovasi  masyarakat

dalam menemukan hasil karya yang

dapat dimanfaatkan sebagai peluang

usaha di lingkungan sekitar.

b. Meningkatkan  kreativitas  dan

pemikiran pada pengembangan ilmu

teknologi pangan. 

c. Memperoleh  keuntungan  finansial

yang  dapat  meningkatkan  tarif

kesejahteraan hidup. 

d. Menciptakan  lapangan  kerja  baru

bagi  masyarakat  dan  mengurangi

tingkatan  tingginya  pengangguran

yang  ada  di  Indonesia  pada

umumnya,  khususnya  di  wilayah

Surabaya dan Sidoarjo

e. Menambah   varian  kripik  krispi

yang berbahan usus ayam

f. Dapat  dijadikan  pelengkapan

makanan  lauk  atau  cemilan  yang

sehat, bergizi dan bernilai ekonomis,
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serta diminati oleh banyak kalangan

masyarakat.

KESIMPULAN

Praktik kerja mahasiswa “PENGEN

NYEMIL” merupakan salah satu produk

praktik  kerja  mahasiswa  dalam bentuk

pengolahan  makanan  ringan  di

Surabaya,  dengan  produk  yang

dihasilkan  berupa  keripik  usus  ayam.

Keripik  usus  merupakan  camilan

(makanan ringan) yang memiliki banyak

penikmat  dari  berbagai  kalangan

masyarakat. Keripik usus menjadi salah

satu  camilan  yang  sering  disediakan

untuk  menghabiskan  waktu  senggang

baik untuk dinikmati  bersama keluarga

maupun  bersama  teman  sebaya.  Usus

ayam banyak manfaat  seperti  memiliki

kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh

seperti  manfaat  protein,  manfaat

karbohidrat,  manfaat  fosfor,  manfaat

vitamin  A,  manfaat  lemak,  kalsium,

manfaat  zat  besi,  dan  vitamin  B1

sehingga  dapat  menambah  asupan

nutrisi tubuh. Cara Pengemasan:

1. Tuang Usus dari kemasan besarnya

kedalam  baskom,  timbang  usus

dengan  timbangan  digital  hingga

100gram beratnya, kemudian di tung

pada kemasan standing pouch yang

sudah  di  beri  sticker  merek

“PENGEN NYEMIL”

2. Bersihkan kemasan supaya tidak ada

remahan  yang  menempel  sehingga

terlihat  rapi  bersih,  kemudian

keripik usus siap di pasarkan

SARAN

Berdasarkan pada pembahasan hasil 

penelitian yang penulis lakukan pada 

analisis SWOT pada usaha Kripik Usus 

“PENGEN NYEMIL” ini, maka penulis 

dapat memberikan saran-saran sebagai 

berikut:

1. Sebelum  memulai  suatu  usaha

hendaknya  melakukan  survei  pasar

untuk  mengetahui  pangsa  pasar

yang  akan  di  tuju,  sehingga

memudahkan  pelaku  usaha  untuk

memasarkan  produknya  dan  tepat

sasaran.

2. Sebagai  mahasiswa  yang  baru

memulai  usaha  hendaknya  sedikit

meluangkan waktu untuk melakukan

packaging  sehingga tidak  membuat

pembeli  menunggu  terlalu  lama

untuk mendapatkan produk yang di

inginkan.
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3. Sudah sewajarnya apabila kita ingin

memulai  usaha  belajar  kepada

mereka yang lebih sukses agar kita

dapat memilah mana yang baik dan

mana yang kurang, dengan demikian

kita akan terhindar dari resiko yang

lebih besar.
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