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ABSTRAK 

 

Limbah kulit pisang dari sisa usaha penjual pisang goreng di Jalan 

Jombang I Malang biasanya dibuang dan mencemari lingkungan. Masyarakat 

tidak mengetahui bahwadalam kulit pisang juga terkandung banyak zat yang 

dibutuhkan tubuh, yaitu; vitamin C, B, kalsium, protein, dan juga lemak yang 

cukup. Hasil analisis kimia menunjukkan bahwa komposisi kulit pisang banyak 

mengandung air yaitu 68,90 % dan karbohidrat sebesar 18,50 %. 

Permasalahan yang diangkat dalam karya tulis ini meliputi  pengolahan 

kulit pisang menjadi nata de banana skin dan prosesnya sampai menjadi 

minuman aneka rasa; prospek perekonomian masyarakat yang diharapkan 

setelah pemafaatan limbah kulit pisang menjadi nata de banana skin yang 

kemudian diolah menjadi minuman aneka rasa;dan respon masyarakat terhadap 

keberadaan minuman aneka rasa dari nata debanana skin tersebut. 

Prosedur pembuatan minuman nata de banana skin terbagi dalam sembilan 

tahap, yaitu: (1)pencucian kulit pisang; (2)pengerokan; (3)penghalusan; 

(4)penyaringan; (5)pencampuran bahan dan pendidihan; (6)pengeraman;  

(7)pencucian nata;(8)pencampuran dengan sirup;(9)pengemasan. Minuman 

tersebut selanjutnya dikemas dalam gelas plastik berukuran 200 mL dan 

didistribusikan di kantin fakultas, jurusan, dan dijual ke beberapa toko di luar 

kampus. Dari pembuatan nata diketahui kulit pisang yang berkualitas paling baik 

adalah kulit pisang Rajamala. 

Total produk yang dihasilkan adalah 220 sedangkan yang terjual sebanyak 

209  produk. Harga pokok penjualan ditetapkan sebesar Rp. 1500,00 per produk 

dengan mempertimbangkan biaya bahan baku, kemasan, serta keuntungan yang 

diinginkan sebesar 18 % dari harga pokok produksi. Peningkatan keuntungan 

terjadi dari bulan April sampai Mei yaitu sekitar 96%. Respon masyarakat sangat 

baik terhadap produk yang dihasilkan karena selain menambah kreativitas, 

limbah kulit pisang yang semula dibuang dan mengotori jalan kini dapat 

dimanfaatkan dengan baik. 

  

Kata Kunci: nata, kulit pisang, minuman, keuntungan 
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ABSTRACT 

 

Leather waste from the remaining banana fried banana sales efforts in Malang 

Road Jombang I usually discarded and pollute the environment. People do not 

know bahwadalam banana peel also contains many substances the body needs, ie; 

vitamin C, B, calcium, protein, and fat is also sufficient. The results of chemical 

analysis showed that the composition of a banana skin is a lot of water containing 

68.90% and 18.50% carbohydrates registration. 

Issues raised in this paper include the processing of a banana peel into nata de 

banana skins and process until the drink taste different; community economic 

prospects are expected after pemafaatan banana peel waste into nata de banana 

skin is then processed into various beverages taste and community response the 

existence of different flavors of drink nata debanana the skin. 

Beverage manufacturing procedures nata de banana skin is divided into nine 

stages, namely: (1) washing a banana peel; (2) pengerokan; (3) refining; (4) 

filtering; (5) mixing ingredients and boiling; (6) incubation; ( 7) washing nata; 

(8) mixing with syrup; (9) packaging. The next drink is packed in plastic cups 

measuring 200 mL and distributed in the cafeteria faculty, departments, and sold 

to several off-campus stores. Nata production from banana skins known best 

quality is Rajamala banana skin. 

Total product produced was 220 while the 209 sold the product. Cost of goods 

sold is set equal to Rp. 1500.00 per product by considering the cost of raw 

materials, packaging, and the desired benefits for 18% of the cost of production. 

Increased profits occurred from April to May is about 96%. Very good public 

response to the product because in addition to increasing creativity, waste banana 

peel that had been thrown away and littering the street can now be put to good 

use. 

  

Keywords: nata, banana peels, beverages, profits 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Satu terobosan baru yang baru-baru ini berhasil diteliti adalah pemanfaatan 

kulit pisang menjadi nata de banana skin. Nata merupakan makanan ringan yang 

biasa dijadikan makanan penutup. Rasanya yang kenyal dan segar membuat nata 

banyak digemari masyarakat. Awalnya, nata dibuat dari air kelapa yang dikenal 

dengan nata de coco atau dari lidah buaya yang dikenal dengan nata de aloevera. 

Namun, berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa ternyata limbah kulit pisang 

bisa dijadikan nata. Sayangnya, hal ini kurang tersosialisasikan pada masyarakat 

luas. Padahal prospeknya cukup bagus mengingat nata sudah menjadi salah satu 

makanan penutup favorit keluarga. Oleh karena itu, dalam PKMK yang telah 

dilaksanakan diangkat tema pemanfaatan nata de banana skin menjadi minuman 

aneka rasa. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah nilai ekonomis kulit pisang 

sehingga penghasilan masyarakat di daerah tersebut juga dapat meningkat. 

Masalah dalam kegiatan tersebut adalah bagaimana cara pengolahan kulit 

pisang menjadi panganan yang dapat dikonsumsi dan bernilai ekonomis. Masalah 
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tersebut dibagi menjadi tiga yaitu; bagaimana pengolahan kulit pisang menjadi 

nata de banana skin dan pembuatan minuman aneka rasa dengan memanfaatkan 

nata de banana skin; bagaimana prospek perekonomian masyarakat yang 

diharapkan setelah pemafaatan limbah kulit pisang menjadi minuman aneka rasa 

dari nata de banana skin yang bernilai ekonomis; dan bagaimana respon 

masyarakat dengan keberadaan minuman aneka rasa dari nata de banana skin 

tersebut. Ketiga permasalahan tersebut dapat dijawab setelah dilaksanakannnya 

PKMK.  

Sejalan dengan permasalahan di atas kegiatan PKMK yang telah 

dilaksanakan ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengolahan kulit pisang 

menjadi nata de banana skin dan prosesnya sampai menjadi minuman aneka rasa; 

mendeskripsikan prospek perekonomian masyarakat yang diharapkan setelah 

pemafaatan limbah kulit pisang menjadi nata de banana skin yang kemudian 

diolah menjadi minuman aneka rasa; dan mendeskripsikan respon masyarakat 

terhadap keberadaan minuman aneka rasa dari nata debanana skin tersebut. 

Nata adalah biomassa yang sebagian besar terdiri dari sellulosa, berbentuk 

agar dan berwarna putih (luthana:2008). Pembentukan nata terjadi karena proses 

pengambilan glukosa yang ada pada larutan gula oleh Acetobacter xylinum. 

Glukosa tersebut digabungkan dengan asam lemak membentuk prekursor (penciri 

nata) pada membran sel. Prekursor ini kemudian diekskresikan keluar sel dan 

terjadi polimerisasi oleh enzim polymerase membentuk selulosa.  

Dalam pertumbuhan, bakteri pembentuk nata dipengaruhi oleh beberapa 

faktor; antara lain tingkat keasaman medium, suhu fermentasi, lama fermentasi, 

sumber nitrogen, sumber karbon, dan konsentrasi starter. Sumber karbon dapat 

digunakan gula dari berbagai macam jenis seperti glukosa, sukrosa, fruktosa, 

ataupun maltose dan untuk mengatur pH digunakn asam asetat. 

Buah pisang banyak mengandung karbohidrat baik isinya maupun kulitnya. 

Pisang mempunyai kandungan khrom yang berfungsi dalam metabolisme 

karbohidrat dan lipid. Khrom bersama dengan insulin memudahkan masuknya 

glukosa ke dalam sel-sel. Umumnya masyarakat hanya memakan buahnya saja 

dan membuang kulit pisang begitu saja. Padahal di dalam kulit pisang juga 

terkandung banyak zat yang dibutuhkan tubuh, yaitu; vitamin C, B, kalsium, 

protein, dan juga lemak yang cukup. Hasil analisis kimia menunjukkan bahwa 

komposisi kulit pisang banyak mengandung air yaitu 68,90 % dan karbohidrat 

sebesar 18,50 %. 

Bakteri Acetobacter xylinum akan merubah gula pada medium menjadi 

selulosa. Acetobacter xylinum dapat merubah 19% gula menjadi selulosa. Selulosa 

yang terbentuk dalam media tersebut berupa benang-benang yang bersama-sama 

polisakarida membentuk jalinan yang terus menerus menebal menjadi lapisan 

nata. 

Menurut rencana kegiatan ini diharapkan menghasilkan produk minuman 

nata de banana skin rasa coco pandan dan leci. Dengan adanya kegiatan ini 

diharapkan memberikan manfaat kepada beberapa pihak yaitu petani, lembaga 

akademik penulis dalam hal ini adalah Universitas Negeri Malang, dan pelaksana 

program. Bagi petani kegiatan ini dapat dijadikan sebagai alternatif untuk 
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perbaikan dan peningkatan ekonomi bagi penduduk sekaligus sebagai tambahan 

pengetahuan mengenai kulit pisang yang semula dinilai tidak ada gunanya 

menjadi barang yang sangat ekonomis dan memiliki nilai jual tinggi. Sedangkan 

bagi Universitas Negeri Malang kegiatan ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam 

peningkatan kreativitas mahasiswa dan sekaligus memperkaya perbendaharaan 

karya tulis ilmiah di perpustakaan Negeri Malang, serta dapat dijadikan sebagai 

tambahan pengalaman sekaligus sebagai modal untuk berwirausaha dan turut serta 

menyumbangkan ide kreatif sehingga bermanfaat untuk semua orang bagi 

pelaksana. 

 

METODE  

Langkah awal pelaksanaan program ini adalah sosialisasi rencana 

pengolahan limbah kulit pisang menjadi nata de banana skin pada masyarakat 

setempat. Selanjutnya dilakukan kegiatan produksi minuman nata de banana skin 

dalam jumlah yang telah direncanakan. Kulit pisang yang digunakan adalah kulit 

pisang Rajamala dan pisang Gajih. 

Untuk membuat satu loyang berukuran 30cm x 40 cm x 4 cm nata de 

banana skin diperlukan 2 kg kulit pisang utuh. Kulit pisang tersebut selanjutnya 

dikerok bagian dalamnya menggunakan sendok. Hasil kerokan itu kemudian 

diblender dan dicampur air bersih dengan perbandingan 1 :  2 lalu disaring guna 

mendaatkan air perasan. Setelah itu, ditambahkan asam cuka biasa dengan ukuran 

4-5 persen dari air perasan. Ditambahkan juga pupuk ZA sebanyak 0,8 persen 

larutan dan gula pasir sebanyak 10 persen. Bahan-bahan tersebut dicampurkan 

untuk kemudian dipanaskan sampai mendidih. Setelah mendidih, lalu dituangkan 

dalam cetakan-cetakan dengan ketinggian cairan adonan lebih kurang 2-3 cm di 

setiap cetakan. Setelah dingin, dimasukkan bakteri Acetobacter xylinum yang bisa 

dibeli dalam bentuk cairan sebanyak 10 persen dari campuran. Sebelum 

memasukkan bakteri, adonan harus benar-benar dingin karena kalau masih panas 

bakteri akan mati. Setelah itu cetakan ditutup dengan kertas koran. Hal ini 

dimaksudkan agar udara tetap dapat masuk melalui pori-pori kertas. Setelah dua 

minggu, cetakan baru boleh dibuka. Adonan pun akan berubah menjadi bentuk 

gel. Nata kemudian dipotong-potong berbentuk kubus dan direndam satu hari 

untuk menghilangkan bau asam. Setelah itu baru ditiriskan dan direbus selama 

tiga menit sekaligus diberi gula. Nata de banana skin yang dihasilkan 

mengandung kadar gula sekitar 11,13 persen dan serat sekitar 2 persen. 

Langkah selanjutnya adalah menyiapkan sirup rasa coco pandan dan leci. 

Caranya adalah dengan melarutkan gula dan mendidihkannya selama kurang lebih 

20 menit. Setelah itu, larutan gula dicampurkan dengan sirup rasa coco pandan 

dan leci. Sirup ini akan diencerkan untuk dijadikan campuran nata de banana 

skin. Sirup yang telah dicampur dengan nata de banana skin kemudian 

dimasukkan  dalam gelas plastik yang berukuran 220 ml lalu dipres dan dilabeli. 

Selanjutnya produk nata de banana skin  siap untuk dipasarkan sebagai minuman. 

Pada pengolahan ini dibutuhkan bakteri Acetobacter, asam cuka, dan pupuk 

ZA. Asam cuka dan pupuk ZA berfungsi untuk media hidup bagi bakteri 

Acetobacter xylinum. Bakteri ini membutuhkan nitrogen dari pupuk ZA dan 

keasaman dari cuka. Acetobacter xylinum inilah yang nanti akan membentuk nata. 
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Untuk menghemat biaya produksi, Acetobacter xylinum akan dikembangbiakkan 

sendiri melalui kultur bakteri. Untuk lebih jelasnya, perhatikan skema gambar 

pembuatan nata sampai menjadi produk siap jual sebagai berikut: 

 

 

 

  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar menghasilkan laba maksimal, metode pemasaran nata de banana skin 

adalah dengan cara langsung, yaitu dengan menitipkan produk di beberapa toko 

dan kantin di daerah Universitas Negeri Malang dan sekitarnya, sisa produk yang 

tidak terjual akan diambil pada saat penitipan produk dalam periode produksi 

selanjutnya.  

Evaluasi dilakukan dari hasil penjualan awal, yaitu melalui penyebaran 

angket pada konsumen secara acak. Dari hasil evaluasi ini, diketahui respon 

konsumen terhadap produk nata de banana skin yang digunakan untuk menambah 

dan memperbaiki kualitas produk minuman nata de banana skin yang dihasilkan. 

Dalam pelaksanaannya krgiatan ini menggunakan beberapa instrumen yaitu 

pelaksana program tanpa adanya perekrutan pekerja karena sulit mencari orang 

yang mengenal usaha ini. Warga jalan Jombang dilibatkan dalam kegiatan 

mencari bahan baku kulit pisang. Kedua, peralatan produksi meliputi blender, 

kompor gas, cetakan, panci, penyaring, baskom, telenan, pengaduk, sendok 

makan, gelas takar. Sedangkan bahan yang dibutuhkan antara lain kulit buah 

Gambar 1. Alur pembuatan minuman  nata kulit pisang 
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pisang, air bersih, asam cuka, pupuk ZA, gula pasir, Acetobacter xylinum, sirup, 

gelas kemasan, cup lid, label, sendok nata.  

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan ini menghasilkan luaran berupa minuman nata kulit pisang dengan 

merk nata de nana dengan pilihan rasa leci,jeruk, dan cocopandan. Untuk 

menambah kreasi, kelezatan, daya tarik bagi konsumen dan mempercantik 

tampilan ditambahkan selasih dalam produk ini. Variasi rasa ditandai dengan 

perbedaan warna sirup yaitu merah untuk coco pandan, oranye untuk rasa jeruk, 

dan putih untuk rasa leci. Pada awalnya produk dikemas hanya menggunakan 

gelas plastik ukuran 200mL dengan penutup cup lid yang direkatkan dengan 

isolasi. Kemasan ini tidak bertahan lama karena masih dimungkinkan sobek jika 

jatuh atau tersenggol. Berbagai upaya dilakukan untuk menyempurnakan 

kemasan. Minuman nata de nana ini akhirnya dibungkus menggunakan gelas 

dengan penutup cup lid yang sudah direkatkan dengan mesin serta ditempeli 

dengan label warna. Hasil yang diperoleh adalah minuman nata siap jual dengan 

rasa yang khas.  

Tambahan selasih dalam minuman nata ini menjadikan produk yang 

dihasilkan lebih bagus dan enak. Namun ada kelemahan jika selasih dimasukkan 

dalam campuran minuman yaitu minuman tidak dapat bertahan lebih lama sekitar 

2-3 hari. Kelemahan ini sebenarnya dapat diatasi dengan menambahkan pengawet 

makanan tetapi hal ini tidak dilakukan karena penambahan pengawet pada 

makanan sedikit banyak menimbulkan efek buruk bagi kesehatan. Hal ini juga 

dilakukan sebagai upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap produk yang 

dijual dan sebagai nilai plus produk. Dalam dunia usaha, terutama di bidang 

makanan kepercayaan masyarakat terhadap produk merupakan hal yang sangat 

penting karena mempengaruhi image masyarakat terhadap produk. Image ini 

nantinya akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Selain itu jika image 

masyarakat terhadap produk sangat baik, maka produsen mempunyai kesempatan 

untuk menaikkan harga produk yang tentunya akan meningkatkan laba yang 

diperoleh. 
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Nilai tambah yang dimiliki produk menjadikan harga jual per produk lebih 

sedikit mahal daripada yang lain. Tetapi setelah diadakan survey ternyata harga 

yang ditetapkan tidak berbeda jauh dengan minuman-minuman yang beredar di 

pasaran. Masyarakat konsumen pun sangat memaklumi dengan harga yang 

ditetapkan. Hal ini karena mereka mengetahui bahwa produk terbuat dari bahan-

bahan asli yang terjamin kualitasnya. Berdasarkan beberapa hal tersebut akhirnya 

harga produk ditentukan seperti tabel di bawah. Penentuan harga ini dibuat  

berdasarkan pada seluruh bahan dan biaya yang diperlukan untuk pembuatan 

produk. Berikut ini penentuan harga jual per produk.  

 

Tabel 1. Penetuan Harga Jual Produk 

No Bahan Volume  Harga 

1. Kulit pisang 30 kg 15000 

2. Selasih ½ bungkus 2000 

3. Air bersih 19 L 3000 

4. cuka glasial 0.24 L 7200 

5. Pupuk ZA 1 bungkus 5000 

6. Gula pasir 3 kg 24000 

7. Acetobacter xylinum 200 mL 20000 

8. Sirup 2 botol 20000 

9. Gelas plastik 3 slop 18000 

10. Cup lid 13m 390 

11. Sendok kecil 2 bungkus 5000 

12. Label 5 lembar A3 45000 

Total 164590 

Banyak produk 130 

Biaya per produk 1266 

Laba yang diinginkan 18 % 234 

Harga jual per produk 1500 

Gambar 2. Minuman nata de nana siap jual 
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Dari tabel di atas didapatkan informasi tentang laba yang diperoleh tiap 

bungkusnya. Yaitu hanya sekitar 18%. Minimnya laba yang dipatok diakibatkan 

oleh kelaziman harga minuman gelas yang ada di pasaran. Produk ini tergolong 

baru sehingga dibutuhkan beberapa strategi agar konsumen mau untuk mencoba, 

salah satunya dengan penentuan harga yang miring. Harga ini tentunya tidak bisa 

dipertahankan dalam jangka waktu lama karena usaha yang dijalankan bisa 

gulung tikar. Setelah masyarakat mempercayai produk ini, maka harus diadakan 

kenaikan harga sedikit demi sedikit. Setidaknya menjadi 25%-30% dari total biaya 

produksi. Dengan demikian resiko kerugian akan dapat diminimalisir. 

Strategi pemasaran produk ini masih menggunakan cara konvensional, yaitu 

menitipkan di toko-toko sekitar lokasi produksi dan di kantin-kantin jurusan. 

Rencana yang ingin dilaksanakan adalah pembukaan toko online dengan 

menerbitkan web atau blog yang melayani pemesanan. Tetapi karena keterbatasan 

dalam hal akomodasi, rencana ini belum sempat dilaksanakan sehingga yang 

dilakukan adalah pengoptimalan jaringan yang sudah terbentuk. Namun demikian 

tetap dilaksanakan penambahan tempat penitipan barang dengan tujuan laba yang 

dihasilkan bisa lebih banyak.  

Respon masyarakat terhadap produk yang dihasilkan cukup baik, hal ini 

diketahui dari angket yang telah dibagikan pada saat promosi. Hasil dari 20 angket 

yang disebarkan sebanyak 12 responden menyatakan bahwa produk ini layak jual 

dan enak. Dengan adanya respon tersebut produsen dapat mengontrol kualitas 

produk yang dihasilkan serta dapat mengambil beberapa langkah strategis dalam 

menganalisis selera koinsumen yang selalu berkembang. Dari hasil angket 

diketahui bahwa konsumen cenderung menyukai produk yang enak, bersih, 

dengan harga miring. Ini merupakan tantangan bagi produsen untuk 

memenuhinya.   

Promosi dilakukan dengan mengacu pada tiga prinsip membangun merk 

yaitu  by product, by people, dan by communication. Pembangunan merk 

berprinsip  by product dilakukan dengan membagikan produk gratis kepada 

teman-teman mahasiswa di jurusan. Prinsip by communication dilakukan dengan 

menyebarkan berita dari mulut ke  mulut tentang produk baru ini. Terakhir, 

prinsip by people dilakukan dengan pemilihan tenaga promosi yang kompeten 

sehingga mampu mendongkrak penjualan. Dosen pembimbing kegiatan juga tidak 

ketinggalan untuk menjadi sasaran promosi. Dari beberapa kali produksi dosen 

pembimbing kegiatan ini selalu memesan dalam jumlah yang tidak sedikit. 

Kesempatan ini tidak disia-siakan yaitu dengan memberikan potongan harga jika 

produk yang dibeli lebih dari lima. Potongan yang diberikan sebesar 20% dari 

total pembelian. 
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Gambar 3. Situasi pada saat promosi dilakukan 

Dari kegiatan promosi tersebut produk ini semakin dikenal oleh masyarakat. Hal 

ini ditandai dengan bertambahnya permintaan dari bulan ke bulan. Peningkatan 

dapat dilihat dari proyeksi cash flow seperti tampak pada tabel di bawah ini.  

 

 

 Tabel 2. Cash Flow Maret-Mei 2009 

 

Dari tabel 2. Diketahui bahwa pendapatan dari bulan ke bulan semakin 

bertambah meskipun pertambahannya kurang signifikan. Hal ini wajar mengingat 

usaha yang dilakukan tergolong baru dan satu-satunya di Malang. Namun 

demikian, diperkirakan pendapatan akan terus meningkat sejalan dengan kegiatan 

promosi serta perbaikan kualitas produk yang terus dilaksanakan. Total sampai 

bulan Mei banyaknya produk yang laku terjual adalah 209 gelas. Break Even Poin 

(BEP) akan dicapai pada saat produksi sebanyak 109 gelas. Jadi dapat dikatakan 

bahwa selama tiga bulan penjualan sudah dapat mencapai BEP. Dari sini dapat 

ditarik asumsi bahwa produk ini sangat potensial untuk terus diproduksi. Setelah 

BEP tercapai maka bulan-bulan selanjutnya cash flow akan terus meningkat. BEP 

Keterangan Maret  April  Mei 

Kas Awal 6.000.000 4.441.700 4.415.580 

Pendapatan 72.000 97.500 144.000 

       HPP   63.300 88.620 126.600 

       Biaya 

Transportasi 

10.000 15.000 15.000 

       Biaya Pemasaran 20.000 10.000 15.000 

        Biaya Desain 27.000 - - 

        Biaya Listrik 10.000 10.000 15.000 

       Pembelian 

peralatan 

1.500.000 - - 

 4.441.700 4.415.580 4.387.980 
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dihitung  berdasarkan biaya bahan baku dan operasional yang dikeluarkan pada 

satu tahap produksi. Berdasarkan cash flow di atas dapat dibuat laporan laba/rugi 

seperti tabel di bawah ini. 

 

Tabel 3. Laporan Laba/Rugi 

Keterangan 

Maret April Mei 

Volume 

produksi 

harga Volume 

produksi 

harga Volume 

produksi 

harga 

Penjualan 48 72000 65 97500 96 144000 

    HPP )* 50 63300 70 88620 100 126600 

Laba  8700  8880  17400 

 )* HPP: Harga Pokok Produksi 

 

Berdasarkan hasil laporan laba rugi di atas, dapat dilihat bahwa laba 

diperoleh masih sangat sedikit. Tetapi hal ini bukan merupakan hambatan jika kita 

melihat paradigma kenaikan labanya tiap bulan yaitu sebesar 2% pada bulan April 

dan 96% pada bulan Mei. Fenomena tersebut merupakan indikasi bahwa produk 

ini akan berprospek dan berdaya jual di pasaran. Dengan demikian peningkatan 

laba dapat dilakukan dengan penambahan kapasitas produksi per bulan.  

Hal yang tidak kalah penting adalah dampak non materi bagi masyarakat 

jalan Jombang. Mereka sangat mendukung dengan program kewirausahaan ini 

karena selain menambah kreativitas, limbah kulit pisang yang semula dibuang dan 

mengotori jalan kini dapat dimanfaatkan dengan baik. Usaha ini sangat 

berpeluang untuk dilanjutkan tidak hanya oleh pelaksana PKM tetapi juga 

masyarakat sekitar jalan Jombang. Cara pembuatan sangat simpel sehingga dapat 

dilakukan oleh semua orang setelah diberikan pembimbingan praktek sebelumnya. 

Dengan adanya kegiatan usaha seperti ini diharapkan juga akan muncul home 

industri yang akan menambah penghasilan mahasiswa dan masyarakat. 

 

 

 

KESIMPULAN  

Pengolahan nata dari kulit pisang hingga menjadi produk minuman yang 

siap dipasarkan dilakukan dengan metode yang sederhana dan mudah dilakukan. 

Hasil yang didapatkan dari PKMK pengolahan nata de banana skin juga 

menunjukkan adanya profit. Didukung dengan respon masyarakat yang baik 

terhadap produk dan program kewirausahaan ini, maka dapat disimpulkan bahwa 

usaha ini berpeluang besar untuk berkembang dan dilanjutkan, tidak hanya oleh 

pelaksana PKMK, tapi juga oleh masyarakat yang memiliki potensi untuk 

mengembangkannya.     

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA  



13 

 

  

 

Aminatul, Dewi, dkk. 2009. Pemanfaatan Nata de banana skin Menjadi Minuman 

Aneka Rasa  Sebagai Upaya Cerdas Untuk Menambah Nilai Ekonomis Kulit  

Pisang Pada Masyarakat Di Jalan Jombang I Malang. Malang: Universitas Negeri 

Malang. 

Anonim. 2008.Tepung Dari Kulit Pisang, Makanan Yang Murah dan Sangat Kaya 

Akan Gizi. (html:http://aw3158.blogspot.com/2008/08/bahan-makanan-dai-

pisang-dan-kulit-nya diakses 11 November 2009) 

Lokankubo. 2007. Manfaat Kulit Pisang. (html manfaat kulit 

pisang:http://lokankubo.multiply.com/journal/item/40 diakses 11 November 2009) 

 

Rosdiana, Rina. 2009. Pemanfaatan limbah dari kulit pisang. (online), 

(htm:http://onlinebuku.com/2009/01/29/pemanfaatan-limbah-dari-tanaman-

pisang/bahan-makanan-dai-pisang-dan-kulit-nya diakses 11 November 2009) 

 

Sari, Mekar.2009.Nata dari kulit pisang. (online), (http://www.facebook.com/note 

diakses 10 November 2009) 

 

Setiawan, Hengki.22 November, 2009. Perlukah UMKM Membangun Merek?. 

Surya, hlm.12. 

 

Luthana, Yongki. 2008. Nata de coco. 

(http://yongkikastanyaluthana.wordpress.com/2008/12/04/nata-de-coco/, diakses 

24 November 2009) 

 

 

 

 

 

 

http://yongkikastanyaluthana.wordpress.com/2008/12/04/nata-de-coco/

