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ABSTRAK 

 

Alen-alen telah dikenal sebagai makanan khas daerah Trenggalek. Makanan ini 

biasanya dijadikan sebagai makanan ringan karena bentuknya yang relatif kecil 

dan ringan serta rasanya yang membuat tidak cepat bosan. Berdasarkan 

fenomena ini, alen-alen memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan 

dalam skala yang lebih besar dengan rasa yang lebih bervariasi. Program ini 

dilakukan untuk meningkatkan nilai ekonomis ale-alen sebagai makanan khas 

daerah Trenggalek dengan memberikan variasi rasa. Kegiatan dilakukan mulai 

bulan Maret 2009 hingga Mei 2009 di Jl. Jombang I no. 9 dengan tahapan 

metode: Riset Pemasaran, membuat rancangan desain produk (variasi rasa dan 

desain kemasan), penyiapan alat, bahan, tempat, melakukan proses produksi, 

merintis pemasaran dan evaluasi, RTL, dan Laporan. Kegiatan ini menghasilkan 

variasi rasa alen-alen yaitu: rasa Balado, Pedas, dan Keju. 

Kata Kunci: Alen-alen, ekonomis, produksi, design, pemasaran. 

 

 

Alen-alen is known as special food from Trenggalek. This food is usually 

consumed as snack because the shape is fairly small and it does not make 

consumers full and the taste will not make them bored to eat that. Based on this 

phenomenon, alen-alen has very good prospect to be developed in bigger scale 

with more various tastes.  This program is done to increase the economy value of 

alen-alen as the special food from Trenggalek by giving various tastes. The 

program started from March 2009 up to May 2009 at Jl. Jombang I/9 with the 

method stages: marketing research, making the design of the product (taste 

variation and the design of the package), tool preparation, materials, places, 

production process, marketing and evaluation, RTL and report. This program 

produces taste variation of alen-alen which are Balado, Spicy, and Cheese. 

 

Key words: alen-alen, economical, production, design, marketing. 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Alen-alen adalah makanan khas daerah Trenggalek. Makanan ini biasanya 

dijadikan sebagai makanan ringan karena bentuknya yang relatif kecil dan ringan 

serta rasanya yang membuat tidak cepat bosan. Berdasarkan fenomena ini, alen-

alen memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan dalam skala yang 
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lebih besar dan lebih bervariasi. Kemungkinan pengembangan ini didukung juga 

oleh peluang besar berupa adanya sejumlah tempat pariwisata di Trenggalek. 

Pariwisata tersebut bisa menjadi salah satu pasar yang menjadi perantara bagi 

wisatawan untuk berbelanja alen-alen sebagai oleh-oleh khas Trenggalek yang 

relatif lebih murah. 

Alen-alen terbuat dari bahan dasar singkong yang telah dihaluskan 

menjadi tepung tapioca dan ditambahkan bumbu-bumbu sehingga menambah cita 

rasa alen-alen. Secara Biologi singkong (Manihot utilissima) dapat dijadikan 

sebagai salah satu asupan karbohidrat selain beras karena memiliki kandungan 

gizi sebagai berikut. 

 

 

 

           Tabel Komposisi Zat Gizi Singkong Per 100 g BDD 

 

 

       Sumber: Daftar Komposisi Zat Gizi Pangan Indonesia (DKPI), 1995. 

 

Berdasarkan sajian nilai gizi pada tabel di atas, alen-alen masih dapat 

dikagorikan dalam salah satu makanan ringan yang memiliki kandungan gizi yang 

cukup lengkap karena di dalam 100gr singkong sebagai bahan dasar terdapat 

berbagai zat yang diperlukan oleh tubuh yaitu besi, fosfor, kalsium, serat, 

karbohidrat, lemak, dan protein sehingga dapat dikonsumsi sebagai salah satu 

makanan sehat. 

Kecamatan Durenan, Trenggalek merupakan salah satu wilayah di 

Trenggalek yang masyarakatnya memiliki usaha kecil di bidang pembuatan alen-

alen. Akan tetapi alen-alen yang dihasilkan masih memiliki satu macam rasa. 

Adanya macam rasa yang hanya satu ini menjadikan alen-alen kurang mampu 

bersaing di pasar luar Trenggalek sehingga produksinya sulit berkembang. 

Berdasarkan fenomena ini maka perlu dilakukan pemberian variasi rasa pada alen-

alen sehingga produk ini semakin digemari dan dapat dipasarkan secara luas. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui program ini sebagai berikut 

adalah: mengetahui proses pengolahan alen-alen menjadi makanan ringan siap 

saji, mengetahui proses penambahan rasa pada alen-alen yang sudah jadi, dan 

mengetahui upaya pemasaran produk alen-alen dengan variasi rasa ini agar 

mendapat keuntungan maksimal. 

 

 

No Kandungan Zat Gizi Volume 

1. Air 61.4 g 

2. Energi 154 kkal 

3 Protein 1.0 g 

4. Lemak 0.3 g 

5. Karbohidrat 36.8 g 

6. Serat 0.9 g 

7. Abu 0.5 g 

8. Kalsium 77 mg 

9. Fosfor 24 mg 

10. Besi 1.1 mg 
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METODE 

 

Kegiatan dilakukan dengan memproduksi alen-alen yang beraneka rasa. 

Dalam program ini variasi rasa yang disajikan adalah balado, pedas, dan keju. 

Kemudian melakukan pengemasan yang menarik terhadap produk sehingga 

menarik minat konsumen untuk membeli makanan ringan khas Trenggalek ini. 

Selanjutnya dilakukan pemasaran terhadap produk alen-alen ini. 

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan program ini adalah sebagai 

berikut. 

  

 

 

 

  Riset Pemasaran 

 

 

  Membuat rancangan desain produk 

   (variasi rasa dan desain kemasan) 

 

 

  Penyiapan alat, bahan, tempat 

 

 

  Melakukan proses produksi 

 

 

 

  Merintis pemasaran 

 

 

 

  Evaluasi, RTL, dan Laporan  

 

Riset pemasaran dilakukan dengan melakukan survey melalui wawancara 

nonformal yang dilakukan pada masyarakat di sekitar kampus di Malang. Ber-

dasarkan survey diketahui bahwa banyak masyarakat terutama mahasiswa sudah 

mengenal camilan alen-alen dan suka mengkonsumsi alen-alen sebagai camilan. 

Tetapi sebagian besar hanya mengenal alen-alen yang tidak menggu-nakan 

tambahan rasa. Ketika ditanya pendapatnya tentang adaya variasi rasa pada alen-

alen sebagian besar mahasiswa menginginkan adanya variasi rasa seperti pedas, 

balado, coklat, jagung baker, keju dan sebagainya. Dengan mem-perhatikan minat 

masyarakat tersebut maka usaha ini dirancang untuk membuat produk alen-alen 

rasa Jagung bakar, balado, dan keju. 

Kegiatan dilakukan mulai bulan Maret 2009 hingga Mei 2009 di Jl. 

Jombang I no. 9 melalui beberapa tahap yaitu riset pasar dan perancangan design. 

Peracangan design dilakukan dengan meminta bantuan ahli pembuat design 

sehingga design kemasan  yang dihasilkan lebih menarik. Riset pasar dan peran-

cangan design yang telah dilakukan sebelum penyusunan proposal. Setelah itu  di-
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lakukan persiapan tempat, bahan dan alat, produksi, kemudian pemasaran. Untuk 

kegiatan produksi dilakukan dengan tiga tahap produksi kegiatan produksi yang 

pertama dilakukan untuk riset pasar, sedangkan kegiatan produksi berikutnya 

dilakukan berkelanjutan sesuai dengan permintaan pasar. Untuk perintisan pe-

masaran dilakukan dengan menitipkan produk alen-alen yang telah dibuat ke 

toko-toko terdekat. Setelah diketahui respon masyarakat terhadap alen-alen 

setelah itu dilakukan evaluasi program, RTL, dan pembuatan laporan kemajuan 

dan laporan akhir. 

Alat yang digunakan dalam pembuatan produk ini adalah: Kompor Gas,  

Tabung Gas 5 Kg, Timbangan meja besar , penggiling daging, Baskom besar, 

Wajan, Serok dan Sodet, Peniris bambu, Parutan, dan Sealer kecil. 

Bahan yang digunakan dalam pembuatan produk ini adalah: tapioca, telur, 

kelapa untuk diambil santan, minyak goreng, garam, bawang putih, gula, dan 

bumbu-bumbu untuk perasa makanan 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Produk alen-alen dibuat dengan bahan dasar singkong yang telah 

dihaluskan menjadi tepung tapioca, kemudian ke dalam tepung tapioca ditambah-

kan telur, dan santan. Kemudian adonan diuleni sampai kalis dan dimasukkan ke 

dalam penggiling daging untuk dipadatkan. Kemudian adonan diberi bumbu untuk 

menambah rasa. Untuk membentuk alen-alen yang bulat berlubang dipakai cara 

manual dengan tangan sehingga terbentuk alen-alen yang memiliki bentuk khas 

yang siap untuk digoreng. Setelah itu adonan digoreng hingga matang dan ditiris-

kan agar tidak ada minyak yang tersisa. Penambahan rasa juga dilakukan setelah 

penggorengan sehingga rasa yang dihasilkan menjadi lebih kuat. Kemudian 

produk yang telah jadi dikemas sesuai dengan berat yang ditentukan. Pengemasan 

produk dilakukan dengan stealer untuk menjaga higienitas produk.  

Produk yang dibuat sudah memenuhi tiga rasa yang direncanakan dalam 

proposal, yaitu rasa Jagung bakar, rasa balado, dan keju. Pemasaran dilakukan 

dengan menitipkan produk di toko-toko, mengikuti pameran produk mahasiswa 

dalam suatu bazar ekonomi, pemasaran langsung, dan pesan-antar. Desain kemas-

an produk sesuai dengan komposisinya sudah dicetak untuk meningkatkan keter-

tarikan konsumen pada produk, yang belum pernah dilakukan pada pemasaran 

alen-alen pada umumnya. Produk dikemas dengan kemasan 250 gram sehingga 

lebih ekonomis, mudah dibawa, dan sesuai dengan kantong mahasiswa. Promosi 

dilakukan dengan pembuatan brosur, mouth to mouth, iklan di buletin mahasiswa 

SIAR (Edisi Mei-Juni) dan media internet via facebook (moaw_745@ yahoo. 

co.id) dan blog (www.moaw745.wordpress.com). 

 Produk yang sudah diproduksi untuk masing-masing rasa adalah 120 

kemasan. jumlah produk yang diproduksi tersebut terbagi menjadi tiga tahap. 

Pada tahap pertama memproduksi 30 kemasan, pada produksi kedua dihasilkan 40 

kemasan dan produksi ketiga dihasilkan 50 kemasan. Semua produk yang 

dihasiklan telah terjual dengan perincian: penitipan di toko Jl. Jombang 47 

bungkus dengan netto @ 250 g, kantin Biologi UM 6 bungkus @ 250 g, 

pemasaran langsung 64 bungkus @ 250 g, pesan-antar 5 bungkus @ 1 Kg, dan 

pameran produk mahasiswa/ Bazar mahasiswa 10 bungkus @ 250 g. Harga 

http://www.moaw745.wordpress.com/
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produk setiap 250 g Rp 3.500,- sedangkan harga penjualan setiap 250 g Rp 

4.000,-.                   

Adapun rincian biaya yang telah digunakan untuk proses produksi meli-

puti: penerimaan penjualan sebesar 1.920.000, biaya Operasional 2.067.000, biaya 

Investasi yang terdiri dari Kompor Gas, tabung Gas 5 Kg, baskom besar, wajan, 

serok dan Sodet, peniris bamboo, parutan, sealer kecil, timbangan meja besar, 

plastik Kemasan seharga total 1.989.000 serta biaya administrasi dan lain-lain. 

Pada arus dana penjualan tunai mencapai 1.920.000 sehingga jumlah uang masuk 

1.920.000, sedangkan supply (modal tersimpan) sebesar 5.760.000. Uang ke luar 

sebesar 5.879.000 terdiri atas: biaya operasional 2.067.000, biaya investasi 

1.989.000, konsumsi 1.200.000, survey 200.000, pemasaran 50.000, dokumentasi 

73.000, warnet dan Pengetikan 100.000 sehingga tesisa dana sebesar 1. 801.000. 

 

Arus dana yang bisa dilaporkan melalui tiga kali proses produksi sebagai berikut. 

 

Proses pelaksanaan meliputi: 

1. Proses Produksi 

 
Bahan-bahan Pembuatan Alen-Alen 

 

 
Pencetakan Adonan dengan Grinder 
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Membentuk Adonan Menjadi Bualatan-bulatan Kecil 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pengemasan 

  
 Contoh Produk   Contoh Design Bungkus 

 

3. Pemasaran 
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Pemasaran Produk di Bazar Mahasiswa 

 
 

Pemasaran Produk Secara Langsung kepada Konsumen 

 
 

Pemasaran Produk Dititipkan ke Distributor (Warung) 

 
Penitipan Produk di Kantin Biologi UM   

 

 

KESIMPULAN 

 

Kegiatan ini terbukti mampu meningkatkan nilai ekonomis alen-alen 

sebagai makanan khas daerah Trenggalek karena dengan penambahan variasi rasa 

pada makanan ringan ini, minat konsumen meningkat. 

Saran yang dapat direkomendasikan adalah perlunya mendaftarkan variasi 

produk ini untuk dipatenkan karena berdasarkan study literatur makanan ringan 

ini mempunyai peluang untuk dipatenkan. Selain itu, perlu pembukaan kios 

khusus untuk menjual makanan ini bersama barang-barang khas Trenggalek lain-

nya sehingga makanan ringan ini bisa menjadi produk ikon khas kota Trenggalek. 
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