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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Judul Program 

Produksi dan Pemasaran Jajanan Khas Tape Sukun Bergizi Tinggi 

Sebagai Upaya Diferensiasi Pangan. 

B. Latar Belakang Masalah 

Kebutuhan penyediaan bahan pangan terus meningkat seiring dengan 

pertumbuhan penduduk Indonesia yang begitu pesat. Hal ini menyebabkan 

harga bahan pokok seperti beras semakin mahal. Dampak yang terjadi adalah 

bencana kelaparan dan gizi buruk pada anak-anak belum dapat terhindarkan di 

beberapa wilayah Indonesia. Bahkan yang lebih memprihatinkan, banyak 

masyarakat yang melakukan pembakaran hutan sebagai cara membuka lahan 

pertanian. 

Pada kenyataannya, masih banyak lahan kosong yang belum 

dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, program penghijauan yang 

dicanangkan pemerintah pun dirasa belum memberikan solusi terbaik. 

Penanaman pohon palem, glodogan, angsana, akasia, dan mahoni tidak bisa 

membantu akan penyediaan bahan pangan (Buntarman, 2008). Untuk itu, 

wacana ini menjadi tanggung jawab bersama dalam upaya memenuhi dan 

mencari alternatif lain guna menyediakan kebutuhan bahan pokok selain 

beras. 

Salah satu tanaman pangan yang dapat dikonsumsi sebagai sumber 

karbohidrat adalah buah sukun. Buah sukun sudah dikonsumsi sebagai 

makanan pokok di Kepulauan Nusantara sebelum masyarakat mengenal padi 

(Anonim dalam Republika Newsroom, 2009). 

Sukun merupakan tanaman buah yang mempunyai nama ilmiah 

artocarpus communis. Pembentukan buah sukun tidak didahului dengan 

proses pembuahan bakal biji (parthenocarphy), sehingga buah sukun tidak 

memiliki biji. Secara geografis, tanaman sukun terdapat di berbagai wilayah di 

Indonesia karena merupakan tanaman tahunan yang tumbuh baik pada lahan 

kering maupun lembab (Irwanto, 2008). Senada dengan Dany (2007) yang 

menyatakan bahwa tanaman sukun dapat tumbuh dan dibudidayakan pada 
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berbagai jenis tanah mulai dari tepi pantai sampai pada lahan dengan 

ketinggian kurang lebih 1200 m di atas permukaan air laut. Bahkan, di tempat 

yang mengandung batu karang dan kadar garam agak tinggi serta sering 

tergenang air, tanaman sukun masih mampu tumbuh dan berbuah. Akan tetapi, 

lebih sesuai pada daerah-daerah yang cukup banyak mendapat penyinaran 

matahari dengan temperatur antara15-38°C. 

Buah sukun mempunyai nilai gizi utama yang tidak kalah dengan bahan 

pangan lain. Buah sukun kaya akan unsur-unsur mineral dan vitamin yang 

sangat diperlukan oleh tubuh, yaitu kalsium (Ca), fosfor (P), zat besi (Fe), 

vitamin B1, B2 dan vitamin C. Jika dibandingkan dengan bahan pangan 

sumber karbohidrat lainnya, dalam beberapa hal, sukun memiliki keunggulan, 

yaitu: kandungan protein dan karbohidratnya lebih tinggi daripada ubi kayu, 

ubi jalar, dan kentang. Bahkan nilai gizi sukun kurang lebih setara dengan 

nilai gizi beras. Buah sukun juga mengandung asam amino esensial yang tidak 

diproduksi oleh tubuh manusia, seperti: histidine, isoleusin, lysine, methionin, 

triptophan, dan valin (Anonim dalam Republika Newsroom, 2009). 

Buah sukun mempunyai sifat yang mudah rusak sehingga nilai jualnya 

semakin menurun. Namun, jika diolah lebih lanjut pemanfaatan buah sukun 

sebagai bahan makanan dapat lebih bervariatif. Sukun dapat diolah menjadi 

bahan setengah jadi  dalam bentuk tepung yang mempunyai daya simpan lebih 

panjang, lebih tahan lama, mudah diangkut dan disimpan, serta lebih fleksibel 

penggunaannya (Anonim dalam Indosiar.com, 2007). Selain itu, buah sukun 

juga dapat diolah menjadi sukun goreng, keripik sukun, dan lain-lain yang 

umumnya sudah dikembangkan masyarakat. 

Salah satu pemanfaatan buah sukun yang masih asing namun luar biasa 

adalah sebagai bahan baku pembuatan tape. Buah sukun sebagai bahan baku 

pembuatan tape belum banyak dikembangkan oleh masyarakat Indonesia. 

Pada umumnya tape terbuat dari bahan karbohidrat melalui proses fermentasi 

dengan menggunakan ragi tape (Ranardi dalam Lembaga Penelitian IPB, 

1998). Dalam proses pembuatan tape makanan hanya dirusak oleh mikroba-

mikroba tertentu dalam ragi tape sehingga sifatnya berubah menjadi lebih 

enak sekaligus mudah dicerna dan bergizi. Mikroba-mikroba dalam ragi 



 

3 

 

tersebut berfungsi untuk mengubah pati menjadi gula sederhana (glukosa dan 

maltosa), kemudian diubah menjadi alkohol dan sebagian alkohol tersebut 

diubah menjadi asam-asam organik. Oleh karena itu, tape mempunyai rasa 

yang spesifik, yaitu rasa manis, alkoholis, dan kadang-kadang masam 

(Anonim dalam Lembaga Penelitian IPB, 1998). Proses pembuatan tape 

dipengaruhi antara lain oleh mutu ragi yang digunakan, jumlah ragi yang 

ditambahkan, serta lama fermentasi. Mutu ragi yang baik akan menghasilkan 

tape yang baik pula, yaitu tape yang mempunyai rasa manis, agak asam sedikit 

alkohol dan bau agak keras (Lingga, dkk dalam Lembaga Penelitian IPB, 

1998).  

Menurut pendapat Widawati (2008), tape sukun memiliki rasa yang 

lebih enak dan lebih manis dibandingkan tape singkong. Hal ini disebabkan 

karena pembuatan tape dipengaruhi oleh bahan baku yang digunakan, di mana 

semakin tinggi kandungan karbohidrat dan semakin rendah kandungan lemak 

bahan tape yang digunakan maka tape yang dihasilkan akan lebih enak 

(Rahardi dalam Lembaga Penelitian IPB, 1998).  

Mengingat budidaya sukun yang mudah dan buahnya mengandung gizi 

yang tinggi, maka tidak ada salahnya untuk mengembangkan pembuatan tape 

sukun sebagai peluang usaha home industry. Tentunya selain mensukseskan 

diversifikasi pangan oleh pemerintah, hal ini juga dapat mengurangi tingkat 

pengangguran yang akhir-akhir ini semakin meningkat. Harga sukun yang 

murah dapat memudahkan peluang usaha ini untuk berkembang lebih pesat. 

Apalagi jika pemerintah setempat khususnya Kabupaten Purworejo berkenan 

membantu dalam mensosialisasikan pentingnya budidaya sukun. Kabupaten 

Purworejo yang merupakan daerah pantai, dataran rendah, dan pegunungan 

sangat toleran terhadap pembudidayaan tanaman sukun. Dengan demikian, 

pembuatan tape sukun dapat dikembangkan sebagai makanan atau jajanan 

khas Kabupaten Purworejo. 

Manfaat tanaman sukun selain untuk pengganti bahan makanan juga 

dapat dimanfaatkan untuk pengobatan herbal. Penggunaannya tidak hanya 

terbatas pada buah sukun saja, namun masyarakat dapat memanfaatkan daun 
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sukun misalnya untuk menjaga maupun meningkatkan kinerja ginjal dan 

sebagai penurun kolesterol (Dany, 2007). 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas penulis merasa tertarik untuk 

mengembangkan pembuatan tape sukun menjadi bahan alternatif dalam 

memenuhi kebutuhan pangan yang murah dan tetap bergizi tinggi. Selain itu, 

penulis juga ingin mencoba mengembangkan tape sukun menjadi suatu 

peluang usaha home industry yang dapat menyerap tenaga kerja untuk 

mengurangi pengangguran. Adapun judul yang diangkat dalam kegiatan ini 

adalah “Produksi dan Pemasaran Jajanan Khas Tape Sukun Bergizi Tinggi 

Sebagai Upaya Diferensiasi Pangan”. 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di 

atas, maka permasalahan dalam kegiatan ini adalah: Bagaimana cara 

memproduksi dan pemasaran jajanan khas tape sukun bergizi tinggi sebagai 

upaya diferensiasi pangan di Kabupaten Purworejo? 

D. Tujuan Program 

Tujuan dari kegiatan ini adalah membuat dan memasarkan jajanan khas 

tape bergizi tinggi dengan bahan baku buah sukun sehingga mampu berdaya 

guna dalam bidang pangan di Kabupaten Purworejo. 

E. Luaran yang Diharapkan 

Luaran yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah barang dan jasa 

komersial pemasaran jajanan khas tape bergizi tinggi dengan bahan baku buah 

sukun. 

F. Kegunaan Program 

Manfaat yang diharapkan akan diperoleh setelah kegiatan ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Masyarakat 

Pemanfaatan buah sukun sebagai bahan baku pembuatan tape merupakan 

salah satu alternatif dalam upaya pemenuhan kebutuhan pokok pangan 

yang tetap bergizi tinggi. Selain itu, pemasaran tape sukun juga dapat 

mengurangi tingkat pengangguran masyarakat khususnya Kabupaten 
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Purworejo dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan 

masyarakat.  

2. Pemerintah 

Pembudidayaan tanaman sukun dapat mendukung program pemerintah 

dalam mewujudkan “Purworejo Hijau” yang tengah dicanangkan. Selain 

itu, pemanfaatan buah sukun juga dapat mensukseskan program 

diversifikasi pangan dalam memenuhi kebutuhan pokok pangan guna 

mengurangi bencana kelaparan dan penderitaan gizi buruk pada anak-

anak. 

3. Dunia Industri 

Pembuatan tape sukun memungkinkan untuk dikembangkan dan 

diproduksi secara lebih besar. Untuk itu, dunia industri diharapkan dapat 

memberikan peluang usaha yang dapat menyerap tenaga kerja. 

4. Universitas Muhammadiyah Purworejo 

Produksi dan pemasaran jajanan khas tape bergizi tinggi dengan bahan 

baku buah sukun merupakan program kreativitas mahasiswa 

kewirausahaan yang dapat dijadikan sebagai pemacu motivasi bagi 

mahasiswa lain untuk belajar dan berkarya dalam meningkatkan 

kreativitas, meraih prestasi, dan membuka peluang usaha dalam menuju 

kemandirian bangsa. 

5. Penulis 

Program kreativitas mahasiswa ini dapat menjadi jalan menuju 

kemandirian untuk terus belajar dan berkarya sebagai manusia yang 

berguna untuk orang lain, komunitas, masyarakat, agama, bangsa dan 

negara. 

BAB II 

GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 

 

Kabupaten Purworejo merupakan daerah agraris bukanlah daerah 

industri yang mana ketenagakerjaan belum berfungsi secara optimal. Wilayah 
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Kabupaten Purworejo yang terdiri dari daerah pantai, dataran rendah, dan 

pegunungan. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Purworejo berprofesi 

sebagai petani. Akan tetapi, penyediaan kebutuhan pokok pangan dirasa 

belum mampu untuk mencukupi secara mandiri. 

Sebagian besar petani Kabupaten Purworejo hanya menanam padi 

sebagai sumber utama penghasilannya. Sementara lahan-lahan kosong yang 

ada belum dimanfaatkan secara maksimal, baik oleh petani maupun 

pemerintah. Dewasa ini pemanfaatan lahan yang telah dilaksanakan hanya 

sebatas penanaman pohon palem, akasia, pinus, mahoni dan sejenisnya saja. 

Padahal, tanaman tersebut tidak mampu untuk membantu menyediakan 

kebutuhan bahan pangan. 

Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan lahan 

kosong dan peningkatan penyediaan kebutuhan pokok pangan adalah dengan 

menanam dan mengelola sukun. Secara geografis tanaman sukun sangat cocok 

untuk dibudidayakan di Kabupaten Purworejo. Tanaman sukun dapat 

diperbanyak dengan stek akar atau cangkok. Di samping itu, jika ditinjau dari 

nilai gizi, buah sukun memiliki kandungan gizi yang setara dengan beras. 

Tabel 1 berikut ini menunjukkan komposisi kandungan buah sukun bila 

dibandingkan dengan sumber pangan lainnya. 

Tabel 1. Komposisi kandungan gizi sukun dan beberapa  

  bahan pangan lainnya dalam 100 gram bahan 

 

Jenis Bahan Pangan Energi (kal) Protein (g) Lemak (g) Karbohidrat (g) 

Tepung Sukun 

Buah Sukun Tua 

Beras 

Jagung 

Ubi kayu 

Ubi jalar 

Kentang  

302 

108 

360 

129 

146 

123 

83 

3,6 

1,3 

6,8 

4,1 

1,3 

1,8 

2,0 

0,8 

0,3 

0,7 

1,3 

0,3 

0,7 

0,1 

78,9 

28,2 

78,9 

30,3 

34,7 

27,9 

19,1 

(Sumber: FAO, 1972 dalam Departemen Pertanian, 2003). 

Pada kenyataannya, masyarakat umum hanya mengenal sukun sebagai 

sukun goreng dan keripik sukun. Padahal, pengolahan lebih lanjut buah sukun 

sebagai bahan makanan dapat lebih bervariatif. Salah satu jenis pengolahan 

buah sukun yang belum dikembangkan adalah sebagai bahan baku pembuatan 
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tape. Untuk itu, gambaran usaha yang perlu dikembangkan saat ini adalah 

pembuatan tape. Tape sukun memiliki rasa yang lebih enak dari tape-tape lain, 

karena sukun mengandung karbohidrat yang lebih tinggi dari bahan lainnya.  

Masyarakat awam, biasanya membeli makanan karena harga dan 

rasanya. Dengan harga sukun yang relatif murah, maka harga tape sukun pun 

akan dengan mudah untuk dijangkau masyarakat. Di samping itu, dengan rasa 

yang lebih enak dan mengandung gizi yang lebih tinggi, pemasaran tape 

sukun akan mampu bersaing dengan tape-tape jenis lain. Persaingan dalam 

pemasaran tape sukun dengan tape-tape yang lain dapat disiasati dengan 

pemberian pewarna makanan pada saat proses pengukusan. Pembuatan tape 

sukun agar lebih menarik dapat dipotong-potong dengan bentuk yang 

beraneka ragam. Untuk pemasaran tape sukun dapat dilakukan dengan cara 

dikemas dalam mika yang selanjutnya dapat didistribusikan melalui kios-kios. 

Kendala utama dalam pemasaran tape sukun terletak pada keberadaan 

tape sukun yang belum dikenal oleh masyarakat luas. Untuk itu, dalam 

gambaran usaha ini penulis akan bekerja sama dengan mitra kerja dalam 

mensosialisasikan, memproduksi, dan memasarkan tape sukun. Usaha yang 

dilakukan pertama kali dengan memperkenalkan tape sukun pada pameran-

pameran dan lokakarya terlebih dahulu. 

Usaha ini menjanjikan perolehan profit untuk menjamin peluang 

keberlanjutan usaha. Ditinjau dari segi bahan baku, tanaman sukun mudah 

untuk dibudidayakan di Kabupaten Purworejo. Tanaman sukun sudah mulai 

berbuah pada umur 3 tahun. Bahkan, di lingkungan yang sesuai tanaman 

sukun sudah belajar berbuah pada umur 2 tahun. Setiap pohon sukun dapat 

menghasilkan 200-300 buah atau 400-600 kg per pohon karena bobot buah 

sukun rata-rata 2 kg. Dengan demikian, ketersediaan bahan baku cukup 

mudah untuk didapatkan. Selain itu, proses pembuatan tape pun mudah dan 

sederhana, serta hanya memerlukan bahan campuran berupa ragi tape yang 

harganya relatif murah.  Jika ditinjau dari alat yang digunakan, pembuatan 

tape sukun sangat sederhana karena tidak memerlukan alat khusus. 
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BAB III 

METODE PELAKSANAAN PROGRAM 

1. Persiapan 

Pada tahap persiapan pembuatan tape sukun, penulis mempersiapkan alat 

serta bahan yang dibutuhkan. Pembuatan tape sukun direncanakan akan 

dilaksanakan di Pangenjurutengah, Kecamatan Purworejo, Kabupaten 

Purworejo. 

2. Pembelian Bahan Baku 

Pembelian bahan baku tape sukun dengan cara membeli buah sukun yang 

sudah tua tapi masih keras. Bahan baku yang lain antara lain ragi dan 

pewarna makanan.  

3. Pembuatan Tape Sukun 

Tape sukun dibuat dari buah sukun, adapun tata cara pembuatannya adalah 

sebagai berikut: 

a. Buah sukun dipotong dengan ukuran dan bentuk sesuai selera. 

b. Potongan buah sukun di kukus kurang lebih selama 10 menit.  

c. Setelah dikukus buah sukun didiamkan selama 20 menit yang 

sebelumnya telah diberi pewarna makanan sesuai dengan selera. 

d. Selanjutnya dilakukan fermentasi kurang lebih selama 24-72 jam 

dengan menggunakan ragi. 

e. Tape sukun siap untuk dikemas dan dipasarkan 

4. Sosialisasi dan Promosi 

Sosialisasi dan promosi dimaksudkan untuk memperkenalkan tape sukun 

kepada masyarakat luas yang meliputi rasa tape sukun, bentuk tape sukun, 

kandungan gizi tape sukun, dan harga tape sukun. Sosialisasi diadakan 

secara khusus untuk masyarakat dari satu tempat (desa/kecamatan) ke 

tempat yang lain, atau melalui pameran maupun lokakarya. Selain itu, 

promosi dapat dilakukan dengan cara pengenalan tape sukun pada acara 

pertemuan rutin antar desa dalam forum kegiatan PKK. 

5. Kerja sama dengan Mitra 
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Kerja sama dimaksudkan untuk membuat dan memasarkan tape sukun 

dalam kuantitas yang lebih besar. 

6. Pemasaran 

Pemasaran dilakukan dengan cara didistribusikan pada kios atau toko-toko 

dan dengan membuat toko sebagai pusat penjualan tape sukun. 

BAB IV 

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 

A. Anggaran Biaya 

1. Anggaran Dana  

Anggaran dana yang diperlukan dalam kegiatan ini seluruhnya adalah 

sebesar Rp 5.162.000, 00 (lima juta seratus enam  puluh dua ribu rupiah). 

2. Rincian Pengeluaran 

a. Bahan Habis Pakai 

No Nama Bahan Jumlah Satuan 
Harga 

Satuan (Rp) 

Harga 

Total (Rp) 

1. Buah Sukun Secukupnya Buah - 1.300.000 

2. Ragi  Secukupnya bungkus - 300.000 

3. Pewarna Makanan Secukupnya Botol 5.000 150.000 

JUMLAH 1.750.000 

 

b. Peralatan Penunjang 

No Nama Alat Jumlah Satuan 
Harga 

Satuan (Rp) 

Harga  

Total (Rp) 

1. Kompor Gas 2 Buah 350.000 700.000 

2. Tabung Elpiji 2 Buah 200.000 400.000 

3. Panci 2 Buah 150.000 300.000 

4. Baskom  2 Buah 30.000 60.000 

5. Ember  2 Buah 15.000 30.000 

6. Pisau  3 Buah 10.000 30.000 

7. Mika Plastik 100 Buah 300 30.000 

8. Stepler 2 Buah 5.000 10.000 

9. Steples  2 Buah 1.000 2.000 

JUMLAH 1.562.000 

 

c. Perjalanan  

No. Jenis Perjalanan Biaya (Rp) 

1.  Survei harga bahan baku  70.000 

2. Pembelian bahan dan alat 50.000 

3. Sosialisasi masyarakat 180.000 

4. Transportasi pendistribusian 150.000 

JUMLAH 450.000 
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d. Lain-lain 

No. Jenis Kebutuhan Biaya (Rp) 

1. Penyelenggaraan sosialisasi/promosi 100.000 

2. Konsumsi selama kegiatan 200.000 

3. Studi pustaka (internet rent) 50.000 

4. Uji kandungan gizi 400.000 

5. Izin BPOM 400.000 

6. Dokumentasi  50.000 

7. Penyusunan Laporan 50.000 

8. Biaya tak terduga 150.000 

JUMLAH 1.400.000 

 

Pengeluaran totalnya adalah: 

i. Bahan habis pakai : Rp   1.750.000, 00 

ii. Peralatan penunjang : Rp   1.562.000, 00 

iii. Perjalanan   : Rp     450.000, 00 

iv. Lain-lain   : Rp  1.400.000, 00 + 

 JUMLAH  : Rp  5.162.000, 00 

 

B. Jadwal Kegiatan Program 

Jangka waktu yang diperhitungkan dalam kegiatan ini terhitung sejak 

persiapan sampai dengan pemasaran. Adapun tabel jadwal kegiatan program 

dalam bentuk Bar-chartnya seperti pada Tabel 2 berikut ini: 

Tabel 2. Jadwal Kegiatan Program 

 

 

No Jenis Kegiatan 
Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5 Bulan 6 

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

1. Persiapan                         

2. Pembelian Bahan Baku                         

3. Pembuatan Tape Sukun                         

4. Uji Kandungan Gizi                         

5. Izin BPOM                         

6. Pengemasan Produk                         

7. Sosialisasi dan Promosi                          

8. Kerja sama dengan Mitra                         

9. Pemasaran                          

10. Penyusunan Laporan                         

11. Laporan dan Presentasi                         


