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PENGEMBANGAN WIRA USAHA BARU BAGI PETANI UBI JALAR
MENJADI PRODUSEN DODOL UBI SKALA RUMAH TANGGA

Neneng Fauziah, Eko Gunawan Sulaksono, Dewi Yuliani
Jurusan Geografi, EKP, Fisika, Universitas Negeri Malang, Malang

ABSTRAK

Desa Pacet merupakan daerah yang mempunyai potensi besar dalam pertanian
terutama pertanian ubi jalar. Luas lahan ubi jalar sekitar 125 ha dengan hasil
375 ton/tahun. Para petani ubi jalar Desa Pacet belum begitu memahami cara
peningkatan nilai tambah serta beberapa prospek yang bagus dari hasil pertanian
ubi jalar sehingga laba yang dihasilkan kurang maksimal. Dodol ubi jalar adalah
makanan setengah basah bertekstur liat dengan kadar gula, pati dan minyak yang
tinggi dengan menggunakan ubi jalar sebagai sumber pati utama. Inovasi
pembuatan dodol berbahan ubi jalar ini dapat dijadikan sebagai usaha
peningkatan usaha petani untuk memperoleh keuntungan. Diadakannya program
pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan keuntungan bagi
petani ubi jalar. Metode pelatihan yang di gunakan adalah TOT (Training of
Trainer) dan tahapan pelaksaan program meliputi: observasi dan wawancara
dengan masyarakat sasaran program, pengurusan perizinan, pelaksanaan
pelatihan, pembentukan kelompok usaha, pendampingan. Hasil yang diperoleh
setelah sosialisasi dilaksanakan adalah keantusiaan warga pada pelaksanaan
sosialisasi, masyarakat tertarik dengan diadakannya sosialisasi tersebut dan
terbentuknya kelompok usaha produsen dodol ubi jalar. Pembentukan wira usaha
baru pembuatan dodol ubi ini diharapkan mampu menumbuhkan kreativitas para
petani dalam usaha meningkatkan keuntungan serta dapat menyerap tenaga
kerja, mulai dari produksi dodol sampai pada pemasaran produk.

Kata kunci : Ubi Jalar, Dodol, Wira Usaha, PKK
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menyerap kelebihan lemak/kolesterol darah, sehingga kadar lemak/kolesterol
dalam darah tetap aman terkendali.

Menurut Setiawiharja (1994) pada prinsipnya makanan semi basah dibuat
dengan menambahkan zat-zat yang efisien menurunkan WA (Water Activity)
diantaranya adalah zat-zat berbobot molekul rendah yang larut dalam air,
misalnya beberapa jenis gula, alkohol (surbitol dan diserol yang memberi kesan
berair atau segar pada makanan semi basah) dan zat-zat yang banyak menyerap air
(pati, gum, arap dan gelatin). Pada yang lazim digunakan untuk membuat dodol
adalah tepung ketan. Tepung ketan digunakan sebagai bahan campuran dan bahan
pengental agar diperoleh tekstur plastis yang dikehendaki (Astawan, 1991).

Pembuatan dodol yang selama ini menggunakan tepung ketan sebagai
pengental, dapat diganti dengan pengental yang lain misalnya tepung beras dan
maizena. Tepung beras mempunyai kandungan amilosa yang tinggi dari tepung
ketan. Menurut Meyer dalam Kumalaningsih (1990), mengemukakan bahwa
hampir semua komoditi pertanian memiliki kandungan amilopektin dengan
proporsi yang lebih tinggi kecuali jagung dan kacang-kacangan.

Desa Pacet merupakan salah satu daerah di mana ubi jalar sebagai hasil
utama pertanian. Di sana kami melihat banyak potensi yang cukup menjanjikan
dari ubi jalar tersebut. Pada kenyataannya walaupun banyak masyarakat di desa
ini yang menjadi petani ubi jalar, namun mereka belum begitu memahami cara
peningkatan nilai tambah serta beberapa prospek yang bagus dari hasil pertanian
terbesarnya itu. Akibatnya petani desa ini kehilangan laba yang cukup signifikan.
Oleh karena itu kami sebagai Tim PKMM ingin memanfaatkan potensi yang ada
di desa Pacet ini dengan mengembangkan wira usaha baru bagi petani ubi jalar
sebagai produsen dodol ubi skala rumah tangga agar mereka dapat memperoleh
keuntungan yang maksimal.

Masyarakat yang menjadi sasaran dari program ini adalah petani ubi jalar
dan ibu-ibu PKK Desa Pacet Kec. Pacet Mojokerto. Desa Pacet tersebut terbagi
dalam 7 RW dimana ibu-ibu PKK mempunyai 33 orang sebagai tim penggerak
dan 143 orang sebagai kadernya. Mereka secara aktif tergabung untuk melakukan
berbagai kegiatan terutama kegiatan mengolah makanan. Hal ini di lakukan
karena melimpahnya bahan baku makanan yaitu ubi jalar atau sering disebut telo,
kurangnya keterampilan membuat berbagai jenis makanan yang mempunyai nilai
tambah, dan mengisi waktu luang bagi para anggota PKK tersebut. Tidak jarang
pula ibu-ibu PKK ini sering mengikuti lomba kreasi pengolahan makanan dari ubi
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METODE PENDEKATAN
Dalam pelaksanaan program pelatihan ini, tim PKMM telah

melakukan penyusunan rencana metode yang akan dilakukan selama proses
sosialisasi dan rencana selama kegiatan berlangsung. Pada tahap awal, tim PKMM
melakukan observasi dan wawancara dengan pada para petani yang tergabung
dalam gabungan kelompok tani (Gapoktan). Tim PKMM memiliki tujuan agar
terjadi komunikasi timbal balik tentang bagaimana cara yang efektif untuk
mengajak para petani serta dalam kegiatan ini serta untuk mengetahui
karakteristik para masyarakat di desa tersebut.

Kemudian tim PKMM memberikan undangan kepada peserta kegiatan
yaitu anggota Gapoktan dan ibu-ibu anggota PKK. Dalam hal ini, tim PKMM
tidak sekedar memberikan undangan, namun juga melampirkan gambaran prospek
program ini pada undangan. Hal ini dimaksudkan untuk menarik minat mereka
terhadap pelatihan tersebut.

Pada waktu kegiatan pelatihan, metode yang digunakan adalah Metode
TOT (Training of Trainner) dengan cara pemberian materi melalui ceramah,
kemudian dilanjutkan dengan praktek langsung oleh masing-masing kelompok.
Tim PKMM tidak mengundang seluruh anggota PKK, tapi hanya beberapa
anggota PKK dari 7 RW dimana tiap RW terdiri dari 8-10 orang. Hal ini
dimaksudkan agar perwakilan masing-masing RW tersebut dapat melatih anggota
PKK di RW asalnya. Cara ini dianggap efektif karena transfer pengetahuan yang
diperoleh selama pelatihan akan lebih tersampaikan dengan baik jika anggota
PKK itu sendiri yang menyampaikannya dan merasa bahwa kegiatan pelatihan
tersebut bermanfaat bagi mereka.

Berikut akan disajikan tabel metodologi pelaksanaan kegiatan :
Tabel 1. Tabel metodologi pelaksanaan kegiatan

No Materi Metode Evaluasi Alokasi
Waktu

1. Sosialisasi pengembangan wira
usaha dodol ubi.

Ceramah Tanya Jawab 60 menit

2. Sosialisasi keuntungan yang
diperoleh

Ceramah Tanya Jawab 30 menit

3. Sosialisasi kebutuhan alat dan
bahan

Ceramah Tanya Jawab 30 menit

4. Demo pembuatan dodol umbi Praktik Tanya Jawab 60 menit
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Adapun tahap pelaksaan kegiatan pelatihan pembuatan dodol ubi adalah :
Tabel 2. Tabel Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Dodol Ubi Jalar

No Tanggal Kegiatan
1 4 April Observasi dan wawancara pada masyarakat sasaran

program.
2 16- 22 April Pengurusan perizinan di masyarakat
3 30 April – 1

Mei
Pelaksanaan pelatihan

4 1 Mei Pembentukan kelompok usaha
5 1-10 Mei Pendampingan
6 11 Mei Evaluasi program
7 11-14 Mei Penyusunan Laporan kegiatan

Sedangkan instrumen yang digunakan Tim PKMM ini adalah observasi
dan wawancara. Selama pelatihan pembuatan dodol ubi jalar ada beberapa
instrumen yang digunakan untuk memperlancar kegiatan. Perencanaan
penggunaan instrumen itu didasarkan pada jenis-jenis kebutuhan pada setiap
tahapan pelatihan, misalnya wajan/ penggorengan. Berikut akan disajikan tabel
Instrumen Pelaksanaan yang digunakan selama pelatihan.
Tabel 3. Tabel instrumen Pelatihan Pembuatan dodol ubi jalar

Peralatan Bahan Perlengkapan
a. Kompor 8 buah
b. Wajan 8 buah
c. Panci 8 buah
d. Pengaduk kayu 8 buah
e. Saringan kelapa 8

buah
f. Saringan besar 4 buah
g. Baskom 10 buah
h. Pisau 8 buah
i. Penanpan 12 buah
j. Solet 8 buah
k. Sendok 2 lusin
l. Pemarut 8 buah

a. Ubi jalar 8 kg
b. Tepung ketan 1 kg
c. Gula pasir 500 gram
d. Gula merah 1,5 kg
e. Jahe 500 gram
f. Kelapa 6 butir
g. Mika kecil 200 buah

a. spanduk
b. pines
c. fotokopi materi
d. sabun cuci
e. konsumsi (makan +

minum+snack)
f. Baterai
g. Tali rafia
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Berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Tim PKMM dapat mengukur
tingkat keberhasilan yang dicapai dari pelatihan pembuatan pisang sale, manisan
markisa, dan dodol lidah buaya yang telah dilakukan. Adapun indikator tingkat
keberhasilan tersebut antara lain:
a. Terbentuknya kelompok usaha
c. Berlanjutnya produksi dodol ubi jalar.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Ibu-ibu PKK yang sebagian besar merupakan petani ubi jalar memiliki

anggota sebanyak 80 orang. Oleh karena desa Pacet terdiri atas tujuh RW, maka
PKK ini pun juga terbagi atas tujuh RW, yaitu PKK RW I, PKK RW II, PKK RW
III, PKK RW IV, PKK RW V, PKK RW VI, dan PKK RW VII. Sedangkan
peserta yang hadir dalam pelatihan sebanyak 63 orang. Mereka tersebar dari
masing-masing RW.

Berdasarkan hal ini, tim PKMM tidak mengundang seluruh anggota PKK
di desa Pacet, namun hanya mengundang beberapa perwakilan dari masing-
masing RW. Sistem pelatihan yang digunakan adalah TOT (Training of Trainer).
Masing-masing RW diwakili oleh beberapa orang yang selanjutnya akan melatih
anggota PKK lain di RW asalnya. Tim PKMM membentuk tim kerja pada
masing-masing RW yaitu Kelompok Usaha. Hal ini dimaksudkan untuk
mempermudah koordinasi dalam tim kelompok usaha masing-masing sehingga
kinerja akan lebih mudah jika dilakukan dengan anggota yang sudah dikenal
dengan baik. Pembentukan Kelompok Usaha tersebut diharapkan akan dapat
meningkatkan perekonomian petani ubi jalar pada khususnya dan masyarakat
pacet pada umumnya.

Selama kegiatan berlangsung tim PKMM melakukan usaha untuk
mengefektifkan waktu agar kegiatan berjalan dengan lancar. Pada hari Rabu (30
April 2008) dilakukan sosialisasi pengembangan wira usaha dodol ubi sampai
sosialisasi langkah-langkah pembuatan dodol ubi jalar secara teoritis. Pada sesi
yang terakhir kami memberikan demo pembuatan dodol ubi jalar oleh tenaga ahli
pembuatan dodol ubi jalar. Pada hari Kamis (1 Mei 2008), dilanjutkan pelatihan
pembuatan dodol ubi jalar secara praktik oleh para peserta pelatihan secara
berkelompok sesuai dengan RW masing-masing. Pada tahap ini masing-masing
kelompok didampingi oleh TIM PKMM untuk praktek secara langsung membuat
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seterusnya. Tujuan pengelompokkan tersebut adalah agar kinerja dapat lebih
efektif dan efisien. Kinerja mereka akan lebih mudah jika dilakukan dengan
anggota yang sudah dikenal dengan baik dan diharapkan agar nantinya mereka
akan menumbuhkembangkan usaha ini di RW masing-masing, mereka dapat
bekerja sama mengelola usaha di masing-masing RWnya. Instrumen pelaksanaan
masing-masing kelompok tersebut diberikan sama proporsinya, sehingga
memudahkan mereka untuk melakukan kegiatan. Setiap peserta pelatihan juga
diharuskan untuk mengaplikasikan materi yang sudah diberikan tim PKMM, jadi
tidak ada peserta yang tidak ikut terlibat. Semua peserta ikut terlibat dan masing-
masing kelompok melakukan pembagian kerja sendiri di dalam kelompoknya.

Berikut alat dan bahan yang diberikan pada masing-masing kelompok
untuk praktek pembuatan dodol ubi jalar:
Alat:

- Pisau 1 buah
- Penampan 2 buah
- Baskom 1 buah
- Pengaduk kayu 1 buah
- Saringan plastik 1 buah
- Saringan alumunium 1 buah
- Solet 1 buah
- Pemarut 1 buah

Keterangan:
1. Peralatan berupa kompor, wajan dan panci, masing-masing kelompok

membawa sendiri-sendiri
2. Tim PKMM menyediakan timbangan sebanyak 2 buah untuk digunakan

secara bergantian
Bahan:

h. Ubi jalar 1 ½ kg f. Jahe 125 gram
i. Gula pasir 125 gram g. Plastik + Mika
j. Gula merah 375 gram h. Minyak Tanah 2 ½ liter
k. Tepung ketan 250 gram
l. Kelapa 1 ½ butir

Langkah-langkah pembuatan dodol ubi adalah:
1. Ambil ubi 1 ½ kg dan di cuci, kemudian dikupas sampai bersih, lalu
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5. Masukkan larutan gula pada santan yang berminyak sampai mendidih.
6. Campurkan ketela yang telah dihaluskan dengan 250 gram tepung

ketan sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga merata. Kemudian
masukkan ke dalam santan minyak sampai rata sempurna.

7. Panaskan adonan di atas api kecil sambil terus di aduk sampai adonan
mengental.

8. Setelah mengental, angkat dan tuangkan ke loyang.
9. Setelah dingin atau tekstur mengeras, diiris dan dipotong-potong

sesuai selera
10. Potongan dodol dibungkus satu per satu dengan kertas minyak.

Selanjutnya dodol dikemas lagi di dalam kantong plastik atau kotak
karton.

Berikut gambar label yang digunakan dalam kemasan dodol ubi jalar

Analisis Biaya
Untuk langkah awal penjualan hasil produksi makanan yang telah dibuat,

anggota Gabungan kelompok tani dan tim PKMM mencoba untuk melakukan
penjualan dengan harga promosi awal. Diharapkan langkah awal untuk pemasaran
produk ini respon pasar akan bagus sehingga nantinya dapat dikelola sistem
keuangannya.

Pada analisis biaya produksi yang telah dibuat ini, masih perlu
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besar lagi. Promosi awal ini juga dilakukan untuk uji minat pasar terhadap produk
yang ditawarkan. Sekaligus mencari segmen pasar yang sesuai dengan produk
tersebut.
Pembentukan Kelompok Usaha

Pada tahap ini Tim PKMM membentuk kelompok usaha dimana peserta
yang telah mengikuti pelatihan mempraktekkan hasil pelatihan secara langsung.
Pembentukan kelompok tersebut memperkuat hubungan dengan pihak-pihak yang
akan memasarkan produk. Beberapa rencana mitra kerja yang telah diajak
kerjasama antara lain Swalayan Kartini, warung bakso Anda, Toko Merdeka, dan
Toko Makmur. Sedangkan yang akan diajak kerjasama dan masih dalam proses
antara lain Swalayan Sriwijaya, toko-toko warga Pacet, kedai-kedai sekitar tempat
wisata yang ada di Desa Pacet seperti wisata Air Panas Pacet, Wisata Ubalan, Air
Terjun Coban Canggu serta toko oleh-oleh makanan khas Pacet.

Pembentukan Kelompok Usaha setelah memasuki proses pematangan
konsep, mulai dilakukan pula produksi awal pasca pelatihan. Produksi awal pasca
pelatihan ini merupakan salah satu bentuk komitmen para petani untuk
melanjutkan kegiatan pelatihan yang sudah dilakukan. Utamanya untuk lebih
memantapkan pembentukan kelompok usaha baru yang tentunya akan menjadi
sebuah terobosan baru dalam pereknomian warga desa Pacet. Tentunya selama
tahapan awal berjalannya kelompok usaha tersebut masih membutuhkan
pendampingan dari anggota Tim PKMM.

Dalam proses pembentukan Kelompok Usaha baru ini, respon dari anggota
PKK maupun perangkat desa berdasarkan hasil observasi tim PKMM setelah
kegiatan pelatihan selesai, sangatlah baik. Pembentukan Kelompok Usaha baru ini
merupakan Kelompok Usaha pertama yang menghasilkan produk dodol ubi jalar.

Menurut ketua Gabungan Kelompok Tani desa Pacet, selama ini para
petani menjual hasil panennya secara langsung atau mentah. Dengan dibentuknya
Kelompok Usaha baru pembuatan dodol ubi inilah di harapkan ibu-ibu PKK dapat
menambah keuntungan hasil panen mereka. Selain itu ibu-ibu di desa tersebut
diharapkan dapat memanfaatkan keahliannya di bidang pengolahan makanan
sekaligus mengembangkan potensi diri dengan menjadi pengelola sekaligus
pelaksana Kelompok Usaha yang memiliki produk makanan unggulan khas Pacet.

Sedangkan dari Kepala Desa Pacet sendiri, cukup merespon baik jika hasil
pelatihan ini menghasilkan Kelompok Usaha baru yang menghasilkan produk
makanan unggulan khas Pacet sehingga diharapkan pembentukan Kelompok
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KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

a) Dengan adanya pelatihan ini, petani ubi jalar (ibu-ibu PKK) Desa Pacet
dapat meningkatkan ketrampilan usaha pasca panen yaitu dengan
pembuatan dodol ubi jalar

b) Petani ubi jalar dapat mengetahui besarnya peluang keuntungan menjadi
produsen dodol ubi skala rumah tangga.

c) Petani ubi jalar dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi pada hasil panen
mereka dengan memproduksi dodol ubi jalar sehingga keuntungan petani
pun bertambah.

d) Para petani ubi jalar (ibu-ibu PKK) memiliki kemampuan berwirausaha,
sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan baru yang menyerap tenaga
kerja, mulai dari produksi dodol sampai pada pemasaran produk

e) Produk yang dihasilkan dan dipasarkan tersebut dapat dijadikan makanan
khas Pacet
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