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A. JUDUL 

“CRISPY USUS TEMPOYAK” 

Inovasi peningkatan nilai ekonomis usus ayam kombinasi bumbu lokal Sumatera 

Selatan tempoyak,  sebagai upaya pelestarian kekayaan kuliner daerah 

B. LATAR BELAKANG  

Ayam merupakan salah satu ternak yang banyak dibudidayakan dan 

merupakan primadona pada setiap klaster usaha pengolahan makanan. Mulai dari 

penggunaan dagingnya, kakinya, kepalanya, hati, ampela, hingga kaldunya untuk 

diolah menjadi berbegai bentuk panganan. Namun dari kesekian banyak bagian yang 

dimanfaatkan ini, ternyata keberadaan usus ayam masih minim pemanfaatan 

khususnya untuk kalangan masyarakat Sumatera Selatan, keberadaan usus ayam 

hampir sama sekali tidak dipergunakan sebagai bahan panganan, melainkan hanya 

dimanfaatkan sebatas campuran pakan ternak sehingga hampir tidak memiliki nilai 

ekonomi. Pengolahan usus ayam yang tepat dapat dijadikan salah satu alternatif 

peningkatan nilai ekonomis bahan melalui pengolahannya sebagai panganan praktis 

dan berkelas, bukan hanya sekedar pemanfaatan usus ayam yang tak terpakai saja 

melainkan penciptaan peluang usaha yang menjanjikan profit dengan biaya 

minimum.  

Selain pengolahan yang tepat, kombinasi olahan juga turut meningkatkan 

potensi pasar yang ada. Seperti realisasi bisnis kali ini yang berlokasi di Sumatera  

Selatan kota Palembang yang dalam hal kuliner, memiliki keberagaman panganan 

olahan berasal dari ikan mulai dari pempek, model, tekwan,  pindang, mi celor, 

pindang pegagan, sale ikan dan masih banyak lagi . Sebenarnya selain beberapa 

makanan olahan ikan diatas, keberagaman makanan lokal palembang juga banyak 

yang berasal dari olahan fermentasi seperti bumbu petis (fermentasi udang), tauco 

(fermentasi kedelai), peda (fermentasi ikan), bekasam (fermentasi udang), dan 

tempoyak (fermentasi durian). Dari beberapa bumbu fermentasi tersebut, keberadaan 

tempoyak menjadi paling spesial bagi  masyarakat palembang, karena selain rasanya 

yang segar bila diolah bersama ikan, kelezatan rasa fermentasinya sendiri dan 

kandungan gizinya yang paling baik (sehingga sering disebut yoghurt dari 
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palembang), keberadaan tempoyak sebagai makanan khas kota Palembang turut 

menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Palembang. 

Oleh sebab itu, dengan pertimbangan cita rasa Palembang, pembuatan crispy 

usus ayam kali ini dikombinasikan bersama penggunaan tempoyak sebagai cita rasa 

lokalnya, dan rasa pedas dari cabe, menghasilkan rasa gurih yang berasal dari bahan 

dasar usus ayam. Pertimbangan perpaduan olahan ini, di maksudkan apabila produk 

ini menembus pasar provinsi lain, bisa diupayakan sebagai pengenalan mengenai 

potensi kuliner crispy usus tempoyak palembang yang baru. Dengan adanya potensi 

yang demikian nantinya diharapkan peluang usaha ini akan membuka kreativitas 

usaha lainnya dalam menerapkan diversifikasi produk, sekaligus menciptakan 

lapangan pekerjaan baru sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat sekitar. 

 

C. PERUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalahnya bagaimana usaha 

Crispy Usus Tempoyak ini dapat diterima dan menarik konsumen serta dapat 

dikembangkan menjadi usaha yang memiliki kontinuitas dan menjadi pionir 

makanan khas baru dari palembang. 

 

D. TUJUAN KEGIATAN 

 Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah : 

 Menciptakan peluang bisnis yang menjanjikan melalui peningkatan nilai 

ekonomis bahan sisa dengan inovasi kombinasi bahan tertentu. 

 Meningkatkan nilai ekonomis dan minat masyarakat untuk mengolah 

keberadaan usus ayam ini. 

 Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dalam proses 

produksi crispy. 

 

E. LUARAN YANG DIHARAPKAN 

 Adapun luaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah : 

 Menginspirasi usaha lain untuk memanfaatkan sekecil mungkin peluang 

usaha yang ada melalui kreatifitas kombinasi dan pengolahan yang tepat 
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 Mengenalkan potensi kuliner Palembang melalui cita rasa tempoyak yang 

khas dalam crispy usus Tempoyak ini 

 Memperkaya keberagaman olahan kuliner asli palembang 

 Memperoleh penghasilan dari usaha crispy usus tempoyak ini. 

 

F. KEGUNAAN PROGRAM 

 Adapun  kegunaan program ini adalah : 

 Meningkatkan nilai ekonomis bahan usus yang dianggap minim benefit 

 Melatih pelaksana sendiri (mahasiswa) dalam mengatur, mengelola, serta 

menangani tantangan selama proses wirausaha. 

 

G. GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA  

1. Identitas Usaha 

a. Nama Usaha 

 Kegiatan usaha ini bernama “Crispy Usus Tempoyak” 

b. Lokasi Usaha dan Pemasaran 

 Lokasi Penyebaran Produk kemasan utama berada dikawasan Kel. 

Timbangan Kec. Indralaya Utara, yang merupakan kawasan transit di kab Ogan Ilir, 

dimana dilokasi ini banyak terdapat agen bis  pengangkutan antar provinsi sehingga 

dipastikan akan banyak calon penumpang yang bertransaksi disini. Sedangkan lokasi 

penyebaran selanjutnya akan dipasarkan di sekitaran pasar inderalaya, di areal 

komplek perumahan inderalaya, di areal kampus Universitas Sriwijaya sendiri, 

tepatnya dibeberapa lokasi penjualan makanan yang dianggap strategis, hingga 

dipasarkan di areal pusat pasar besar Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin. Dan 

jika respon yang diterima baik, maka pemasaran akan diperluas ke pusat jajanan khas 

kota palembang di areal pasar besar 16 Ilir. 

 

c. Jumlah Pengelola 

 Pengelola berjumlah 3 (tiga) orang yang berasal dari latar belakang jurusan 

sama yaitu 3 orang dari Agribisnis namun berbeda angkatan. Untuk memberikan 

kelancaran dan ketepatan dalam proses produksi, maka ditambah dengan 1 orang 



4 
 

 
 

karyawan yang bertugas membantu mengerjakan produksi total crispy setiap 

minggunya. 

2. Aspek Pasar dan Proses Bisnis 

a. Segmen Pasar 

Segmen pasar ditujukan pada masyarakat umum baik itu kalangan muda atau 

tua dan mahasiswa yang berada di sekitar kawasan usaha, disekitar kabupaten Ogan 

Ilir Inderalya, dan kabupaten Banyuasin, masyarakat kota Palembang sendiri.  

Mengingat kekhasan dan keunikan produk olahannya, maka usaha ini dinilai 

memiliki peluang usaha yang menjanjikan (prospektif) bila dikembangkan dikota 

Palembang. 

b. Proses Bisnis 

 Komoditas produk yang dihasilkan/dipasarkan 

Komoditas yang dihasilkan berupa camilan kering berupa Crispy atau Kripik 

olahan usus dengan perpaduan rasa asam (tempoyak), pedas (cabe), dan 

Gurih dengan kriteria kekhasan kota Palembang yang berasal dari Tempoyak. 

Produk yang dibuat berbentuk kemasan yang siap dipasarkan dengan kriteria 

produk yang terdiri (produk ukuran 100 gram, dan 200 gram) 

 Kondisi dan lingkup pemasaran produk 

Produk ini mempunyai ciri yang khas jika dibandingkan produk camilan yang 

lain, karena merupakan perpaduan antara bahan dasar dengan bumbu 

tradisional (tempoyak) yang merupakan ciri khas kota Palembang. Lingkup 

pemasaran selain pasaran lokal, juga dilakukan pemasaran ke kawasan 

terdekat seperti Palembang dan Banyuasin. 

 Kondisi manajemen 

Manajemen diatur sendiri oleh para mahasiswa sebagai pelaku dengan 

pengawasan dosen pembimbing sehingga diharapkan akan berjalan dengan 

baik dan kontinuitasnya juga terjaga.  

 Pembagian keuntungan usaha dilakukan dengan sistem bagi hasil antara 

pengelola yang persentasenya telah ditentukan oleh pengelola sesuai dengan 

keuntungan yang didapat. Dimana keuntungan usaha akan difokuskan 

persentase pembagian hasil sebagai berikut : 



5 
 

 
 

Pengelola   : 65% 

Pengembangan Usaha  : 35% 

 

c. Aspek Keuangan 

1. Proyeksi Pendapatan 

 Untuk menghitung proyeksi pendapatan diperlukan asumsi-asumsi dasar 

berupa harga-harga bahan pokok yang diperoleh melalui survei pasar. 

Adapun analisis usaha penjualan Crispy Usus Tempoyak adalah sebagai berikut : 

1. Biaya variabel/bulan 

a. Upah Karyawan per Bulan  : Rp.900.000,00 

b. Bahan per bulan   : Rp.3.480.000,00 

c. Transportasi    : Rp.240.000,00 

d. Pengemasan    : Rp.418.000.00 

Total biaya variabel   :Rp.5.038.000,00 

2. Biaya Penyusutan/bulan 

a. Kompor gas     : Rp.3.333,00 

b. Sealer     : Rp.2.500.00 

c. Kuali     : Rp.1.666,00 

d. Panci Besar    : Rp.2.083,00 

e. Tabung Gas    : Rp.2.500,00 

f. Gilingan     : Rp.1.250,00 

    Total biaya penyusutan per bulan : Rp.13.332,00 

 

Total Biaya Pengeluaran Per Bulan 

 Biaya Variabel   : Rp.5.038.000,00 

 Biaya Penyusutan   : Rp.13.332,00 

:Rp.5.051.332,00 
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3. Penerimaan 

Crispy usus tempoyak  

@Rp.15.000,00 x70 x 4 kali (200gram) : Rp.4.200.000,00 

@Rp.7.000,00 x130 x 4 kali (100gram) : Rp.3.640.000,00 

   Total Penerimaan   : Rp.7.840.000,00 

 

Jadi Keuntungan bersih yang didapat per bulan adalah : 

Pendapatan = Total Penerimaan – Total Pengeluaran/bulan 

                   =   Rp.7.840.000,00– Rp. Rp.5.051.332,00 

         =  Rp.2.788.668/bulan 

 

Break Event Point (BEP) Produksi 

BEP Produksi @Rp.7.000,00  = Total Biaya / Harga satuan / 4xproduksi 

      =  Rp.2.525.666,00 / Rp.7.000,00 / 4xproduksi 

                 =  90 unit/ 1xproduksi. 

BEP Produksi @Rp.15.000,00  = Total Biaya / Harga satuan / 4xproduksi 

      = Rp. 2.525.666,00/ Rp.15.000,00 / 4xproduksi 

                  =  42 unit/ 1xproduksi 

 Artinya titik balik modal akan tercapai bila volume produksi produk 

mencapai 90 unit untuk kemasan 100 gram dan 42 unit untuk kemasan 200 gram 

per 1xproduksi.  
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H. METODE PELAKSANAAN      

Metode pelaksanaan kegiatan ini berisi langkah-langkah untuk 

merealisasikan tujuan dari usulan PKM-Kewirausahaan. Langkah-langkah tersebut 

diantaranya : 

1. Lokasi 

Lokasi produksi akan dilakukan dikawasan Inderalaya sendiri. 

Implementasi pemasaran akan dilakukan di Kel. Timbangan (lokasi 

utama), dan pemasaran di Pasar Inderalaya, komplek perumahan, areal 

kampus dan pasar besar pangkalan balai  

2. Persiapan 

Kegiatan persiapan yang akan dilakukan meliputi jadwal kegiatan, 

kegiatan survey pasar, membuat perjanjian pasokan bahan dengan 

pemasok dan pembelian peralatan yang dirancang. 

3. Proses produksi dan pengumpulan produk 

Produksi dilakukan secara bertahap sebanyak 4 kali dalam sebulan 

dengan perlakuan penitipan produk kemasan setiap 1 minggu sekali pada 

tempat atau lokasi yang telah disurvei. 

4. Promosi dan pemasaran 

      Selama program berlangsung : 

 Penyebaran selebaran dan promosi melalui situs online 

 Sistem Jemput Bola : Yakni Penawaran ke konsumen dengan      

menunjukkan contoh produk langsung kepada calon konsumen, 

diwilayah Timbangan, Wilayah Kampus Unsri dan dilokasi Pasar 

Inderalaya. 

 Menjalin kerja sama yang lebih intensif dengan para pemasok, para 

pedagang pasar, dan pengusaha makanan-makanan khas Palembang. 

5. Pelaporan Kegiatan Akhir 

Pelaporan kegiatan dilakukan evaluasi dan pertanggungjawaban dalam 

pelaksanaan kegiatan PKM Kewirausahaan bila usulan ini disetujui. 



8 
 

 
 

Untuk lebih jelasnya tentang langkah-langkah pelaksanaan program dapat 

dilihat pada gambar 1. 

Gambar 1. Bagan Tahapan Pelaksanaan Program 
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I. JADWAL KEGIATAN PROGRAM 

Tabel 1. Jadwal Kegiatan Program. 

No Uraian Kegiatan 

Bulan 

ke-1 

Bulan 

ke-2 

Bulan 

ke-3 

Bulan 

ke-4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Survei kelayakan produk                 

2 Persiapan                 

  Pembelian alat-alat                 

  Pembelian bahan                 

3 Implementasi Proses produksi 

dan Pengumpulan produk 

                

4 Promosi (selama pemasaran)                 

5 Pemasaran                 

6 Evaluasi kegiatan (sebelum, 

saat berlangsung dan sesudah 

pelaksanaan program) 

                

4 Pelaporan akhir                 

 

 

J. RANCANGAN BIAYA 

1. Investasi Tenaga Kerja 

Tabel 2. Biaya Investasi Tenaga Kerja 

No Uraian Lama Biaya Per 1 

bulan 

Total 

1 Upah  karyawan Pembantu 3 bulan Rp.900.000,00 Rp.2.700.000,00 

Jumlah Rp.2.700.000,00 

 

2.  Peralatan Kerja (investasi) 

Tabel 3. Biaya Investasi Peralatan 

No Uraian Vol Satuan Harga/Satuan Jumlah  

1 Kompor gas 1 Bh Rp.200.000,00 Rp.200.00,000 

2 Tabung gas 3kg 1 Bh Rp.150.000,00 Rp.150.000,00 

3 Gunting  1 Bh Rp.5.000,00 Rp.5.000,00 

4 Penggiling Usus 1 Bh Rp.150.000,00 Rp.150.000,00 
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5 Kuali besar 1 Bh Rp.200.000,00 Rp.180.000,00 

6 Panci Besar 1 Bh Rp.250.000,00 Rp.250.000,00 

7 Spatula 2 Bh Rp.7.000,00 Rp.14.000,00 

8 Pisau 3  Bh Rp.10.000,00 Rp.30.000,00 

9 Sealer Manual 1 Bh Rp.300.000,00 Rp.300.000,00 

10 Baskom 3 Bh Rp.10.000,00 Rp.30.000,00 

11 Pengentus minyak 2 Bh Rp.20.000,00 Rp.40.000,00 

12 Timbangan  1 Bh Rp.120.000,00 Rp.120.000,00 

12 Tampi besar 20 Bh Rp.20.000,00 Rp.400.000,00 

13 Sendok besar 2 Bh Rp.7.000,00 Rp.14.000,00 

13 Selang gas 1 Bh Rp.50.000,00 Rp.50.000,00 

JUMLAH Rp.1.933.000,00 

 

3.  Kebutuhan Bahan Baku (produksi) 

Tabel 4. Biaya Variabel Utama 

No Uraian Vol Harga/Kg Jumlah 

1 Usus Ayam 20 kg Rp.5.000,00 Rp.100.000,00 

2 Tempoyak 5 kg Rp.30.000,00 Rp.150.000,00 

3 Cabe merah 5 kg Rp.20.000,00 Rp.100.000,00 

4 Gula pasir 1 kg Rp.15.000,00 Rp.15.000,00 

5 Tepung terigu 5 kg Rp.15.000,00 Rp.75.000,00 

6 Tepung Tapioka 10 kg Rp.13.000,00 Rp.130.000,00 

6 Minyak goreng 16 kg Rp.15.000,00 Rp.240.000,00 

7 Garam , air, listrik, gas 1xproses 1xproses Rp.60.000,00 

JUMLAH/MINGGU Rp.870.000,00 

JUMLAH/BULAN = Rp.870.000,00 X 4 Rp.3.480.000,00 

 

4.  Kebutuhan Bahan Pembantu (produksi) 

Tabel 5. Biaya Variabel Pembantu 

No Uraian Vol Harga/satuan Jumlah 

1 Kemasan @100 gram (125) Rp. 500,00 Rp.62.500,00 

@200 gram (70) Rp. 600,00 Rp.42.000,00 

2 Transportasi 

selama produksi 

1xproduksi (3 orang) Rp. 20.000,00 Rp.60.000,00 

JUMLAH/MINGGU Rp.164.500,00 

JUMLAH/ 4 MINGGU= Rp. 164.500,00X4 Rp.658.000,00 
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TOTAL MODAL YANG DIBUTUHKAN  

Rp.2.700.000,00+Rp. 1.933.000,00+ Rp.3.480.000,00+ Rp.658.000,00= 

Rp.8.771.000,00 

Jadi total dana yang dibutuhkan untuk membuat usaha kuliner Crispy usus 

tempoyak  adalah sebesar Rp.8.771.000,00 (Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh 

Satu Ribu Rupiah). Dengan permintaan pembulatan dana menjadi Rp.8.800.000,00 

sebagai alternatif biaya tak terduga. 
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