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Abstract 

Triwung Lor Kota Probolinggo sebagian masyarakatnya mempunyai usaha dalam membuat Kerupuk 

Puli.  Sebagai Usaha rumahan atau home industry merupakan mata pencaharian yang dapat 

diandalkan untuk menunjang kehidupan sehari-hari.  Permasalahan yang dihadapi mitra antara lain: 

peralatan pengaduk adonan dan pemotong masih menggunakan panci besar dan pisau untuk 

mengiris, mesin pengaduk adonan dan mesin pemotong belum ada.  Dampaknya pada proses 

pembuatan adonan dan pemotongan Kerupuk Puli tidak maksimal sehinggfa belum dapat memnuhi 

kebutuhan pasar.  Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan IbM ini adalah untuk meningkatkan 

produksi Kerupuk Puli agar dapat memenuhi permintaan pasar.  Tindakan yang akan dilakukan 

adalah: pembuatan alat pengaduk adonan dan pemotong Kerupuk Puli sehingga proses produksi 

dapat dilakukan dengan cepat, skala besar dan memenuhi permintaan pasar serta melakukan 

penataan manajemen keuangan.  Luaran yang dihasilkan dalam bentuk Teknologi Tepat Guna (TTG) 

berupa pemanfaatan mesin pengaduk adonan dan pemotong Kerupuk Puli.   
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PENDAHULUAN  

Kerupuk Puli adalah kerupuk yang bahan dasarnya dari tepung terigu, tepung tapioka, tepung 

gaplek dan bumbu-bumbu.  Bahan dasar pembuatan Kerupuk Puli bisa dengan mudah kita dapatkan 

dipasaran.  Kerupuk Puli dibuat dengan merebus adonan sebelum dipotong tipis-tipis, dikeringkan 

dibawah sinar matahari dan di goreng dengan minyak yang banyak.  

Bagi masyarakat kota probolinggo Kerupuk Puli bukan hanya dijadikan sebagai camilan 

tetapi juga sebagai pelengkap untuk berbagai makanan seperti nasi, bakso, soto, gado-gado dan lain-

lain.  Usaha Kerupuk Puli merupakan usaha rumahan (home industry) yang proses pembuatannya 

masih dilakukan secara manual.  Dilihat dari aspek ekonomi, usaha Kerupuk Puli ini sangat 

menguntungkan.  Peluang pasar untuk komoditi ini masih sangat terbuka.  Hal ini dikarenakan 

Kerupuk Puli merupakan konsumsi masyarakat sehari-hari sehingga permintaan untuk Kerupuk Puli 

relatif stabil bahkan cenderung mengalami kenaikan.  
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Dilihat dari aspek sosial, usaha Kerupuk Puli masih bersifat home industri diharapkan mampu 

menyerap tenaga kerja khususnya ibu-ibu rumah tangga di lingkungan sekitar.  Karena memang 

banyak di lingkungan sekitar ibu-ibu rumah tangga masih belum mempunyai pekerjaan. Maka dari 

itu, Secara tidak langsung hal ini merupakan upaya penciptaan lingkungan kerja sehingga dapat 

mengurangi pengangguran.  

Di kota probolinggo ada beberapa usaha Kerupuk Puli yang sedang berkembang.  

Perkembangan usaha ini sangat bagus karena permintaan pasar dari waktu ke waktu selalu meningkat.  

Awal usaha ini dirintis, permintaan pasar mencapai 10 Kg/hari.  Dengan seiring berjalannya waktu 

kini permintaan pasar mencapai lebih dari 50 Kg/hari.  Akan tetapi, permintaan tersebut tidak bisa 

dipenuhi karena terkendala proses pembuatannya masih manual.   

Sistem produksi Kerupuk Puli milik kedua mitra di desa triwung lor kecamatan kademangan 

kota probolinggo ini masih bersifat manual, Baik mengenai pemotongan sampai proses penggorengan 

Kerupuk Puli tersebut.  Karena sistem produksi ini masih bersifat manual menjadikan mitra tidak 

dapat memenuhi semua permintaan konsumen.  Hanya sebagian saja permintaan dari konsumen yang 

bisa terpenuhi dan itupun hanya disekitar wilayah triwung lor dikarenakan terbatasnya mesin dan 

modal.  

Dalam proses pemotongan Kerupuk Puli masih bersifat manual artinya pemotongan Kerupuk 

Puli yang masih berbentuk gelondong menggunakan pisau.  Pisau yang digunakan harus tajam dan 

tipis karena Kerupuk Puli harus dipotong tipis-tipis agar ketika digoreng mengembang.  Proses 

pemotongan Kerupuk Puli yang berbentuk gelondong ini membutuhkan waktu lama sehingga mitra 

tidak dapat memenuhi semua permintaan pasar.   

Untuk harga jual Kerupuk Puli yang sudah dikemas ada 2 jenis yaitu kemasan kecil Rp. 1.000 

dalam kemasan 50 gr  dan kemasan besar Rp.  2.000. dalam kemasan 100 gr Pemasaran yang 

dilakukan selama ini hanya di sekitar triwung lor, toko-toko dan depot-depot yang ada di wilayah 

tersebut.  

Usaha Kerupuk Puli ini tergolong usaha yang cukup lama karena sudah berjalan sekitar 10-12 

tahun. Meskipun demikian jika dilihat dari perkembangan usaha serta omset yang didapat usaha ini 

memiliki prospek yang sangat menjanjikan. Permintaan dari waktu ke waktu semakin banyak karena 

Kerupuk Puli bukan hanya sebagai camilan tetapi sebagai pelengkap makanan yang lainnya.  

Dalam manajemen usaha, kedua mitra masih menggunakan pola manajemen rumah tangga 

dan bersifat konvensional. Hal ini terlihat dari aplikasi prinsip-prinsip manajemen yang belum 

dilakukan secara optimal. Pola pengaturan tenaga kerja dan sistem penggajiannya masih bersifat 

insidentil serta job description yang belum permanen artinya beberapa tenaga kerja masih bertugas 

secara serabutan.  
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Dalam hal pembukuan, pencatatan keuangan masih sangat sederhana. Hal ini mengakibatkan 

kesulitan dalam melakukan analisis rugi laba. Perhitungan rugi laba dan rencana pengembangan 

accounting bookeeping (pembukuan keuangan) sudah dilakukan walaupun masih belum mengikuti 

standar akuntansi yang benar.  

Pola manajemen yang ada sekarang ini sangat perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan 

performa manajemen usahanya karena usaha ini merupakan unit usaha kecil yang mampu berperan 

dalam perekonomian nasional.  

Usaha kedua mitra ini merupakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan 

pengelolaannya adalah keluarga sendiri dimana kepala keluarga sekaligus sebagai pimpinan. Secara 

keseluruhan jumlah tenaga kerja tetap berjumlah 4 orang.  Sistem penggajiannya ada yang bulanan 

tetapi ada juga yang harian.  

Saat ini yang dihadapi para pengusaha Kerupuk Puli adalah permodalan, khususnya untuk 

pembelian mesin pemotong Kerupuk Puli gelondong dan mesin pengaduk adonan. Biaya yang 

diperlukan untuk membuat mesin tersebut sangat besar.  

 

Permasalahan Prioritas Mitra 

Selama ini masalah klasik pelaku usaha pada umumnya adalah permodalan.  Modal yang ada 

selama ini bersumber dari modal sendiri. Selama ini mitra belum pernah meminjam modal ke bank. 

Penyebabnya adalah kurangnya informasi tentang kredit dari bank serta terdapat anggapan bahwa 

kredit di bank mempunyai bunga yang tinggi dan sulit diakses.  (Wild 2005, 49). Jika semua pihak 

mau membuka diri pada hakikatnya masyarakat kecil inilah yang perlu didekati dan diberikan 

bantuan, karena mereka termasuk orang orang yang memiliki ketangguhan yang sudah teruji, 

walaupun tanpa bantuan permodalan, mereka masih bias bertahan denga hasil produknya. 

Permasalahan dalam proses produksi yaitu lamanya pencampuran adonan dan pemotongan 

Kerupuk Puli yang berbentuk gelondong.  Karena dilakukan secara manual sehingga membutuhkan 

mesin pengaduk adonan serta mesin pemotong Kerupuk Puli gelondong. Kembali lagi pada 

permasalahn pokok yaitu pada saat pengolahan krupuk puli sampai siap disajikan pasti membutuhkan 

peralatan dan peralatan akan bisa diperoleh jika ada pendanaan yang mencukui. 

Pola manajemen rumah tangga yang bersifat konvensional dalam pengelolaan usaha memang 

masih jadi kendala.  Pelaku usaha sudah merasa nyaman dan tidak ada masalah dengan pola tersebut 

tanpa menyadari bahwa hal ini akan mempengaruhi upaya peningkatan usaha.  Prinsip-prinsip 

manajemen yang belum dilakukan secara optimal serta job description yang belum permanen 

mengakibatkan usaha ini belum bisa melakukan perencanaan bisnis secara sistematis.  

Dalam hal pembukuan, pencatatan keuangan masih sangat sederhana . Hal ini mengakibatkan 

kesulitan dalam melakukan analisis rugi laba.  Accounting bookeeping sudah dilakukan walaupun 
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masih belum mengikuti standar akuntansi yang benar.  Padahal dengan adanya laporan keuangan akan 

memungkinkan kedua mitra memperoleh informasi dan data yang tersusun secara sistematis.  Dengan 

adanya laporan keuangan, kedua mitra dapat memperhitungkan keuntungan yang diperoleh, 

mengetahui berapa tambahan modal yang dicapai dan juga dapat mengetahui bagaimana 

keseimbangan hak dan kewajiban yang dimiliki sehingga setiap keputusan yang diambil dalam 

mengembangkan usahanya akan didasarkan pada kondisi konkrit keuangan yang dilaporkan secara 

lengkap bukan hanya didasarkan pada asumsi semata.  Berdasarkan hal tersebut permasalahan 

prioritas yang disepakati bersama mitra adalah sebagai berikut: 

1. Lamanya pencampuran adonan Kerupuk Puli sehingga membutuhkan mesin pengaduk adonan 

2. Lamanya proses pemotongan Kerupuk Puli yang berbentuk gelondong sehingga membutuhkan 

mesin pemotong Kerupuk Puli gelondong 

3. Belum optimalnya sistem manajemen usaha karena masih menggunakan pola manajemen rumah 

tangga terutama pencatatan keuangan yang dilakukan.  

 

Tujuan Program 

 Tujuan utama kegiatan pengabdian masyarakat pada home industry Kerupuk Puli di 

Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo adalah untuk meningkatkan 

produksi kerupuk puli agar dapat memenuhi permintaan pasar dengan cara membuat alat pengaduk 

adonan dan pemotong kerupuk puli gelondong sehingga proses produksi dapat dilakukan dengan 

cepat dan skala besar, melakukan penataan manajemen dan membuat laporan keuangan sesuai dengan 

standar akuntansi yang ada.  Implikasi dari kegiatan ini adalah diharapkan mitra mampu untuk 

mandiri secara ekonomis dan edukasi. Memberikan kesempatan seluas luasnya kepeda mitra untuk 

mengembangkan produknya dengan batantuan manajemen pengelolaan yang baik.  

 

Metode Pelaksanaan 

A. Perancangan dan pembuatan mesin 

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka membuat rangka membuat mesin pemotong kerupuk puli dan 

mesin pengaduk adonan yang berguna untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk kerupuk 

puli.  Tahapan-tahapan yang dilakukan pada kegiatan ini adalah: 

1. Diskusi dan Pengumpulan Referensi 

Diskusi antara tim pelaksana dan mitra tentang solusi dari permasalahan yang ada.  

Mengumpulkan referensi tentang mesin pengaduk adonan dan mesin pemotong Kerupuk Puli 

gelondong.  Dalam kegiatan diskusi ini tim pelaksana kegiatan IBM mempelajari semua aspek 

yang ada dalam usaha kerupuk puli, mulai dari aspek input, yaitu kebutuhan bahan baku, 

penggunaan serta maksimalisasi penggunaan bahan baku dan tinjauan proses ytiu pelaksanaan 
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proses produksi dan kebersihan produk, nperalatan yang dipergunakan serta kemampuan proses 

dalam sehari yang dapat diserap pasar, sedangkan output nya adalah krupuk puli, mulai dari 

pengeringan krupuk sampai penggorengan, bentuk irisan dan proses pengemasan serta rasa 

tentunya yang tidak bisa diabaikan. 

2. Pembuatan Mesin  

Pembuatan  mesin ini berbahan stainless stell.  Spesifikasi dari mesin pemotong kerupuk puli 

gelondong dan mesin pengaduk adonan adalah sebagai berikut: 

a. Mesin pemotong kerupuk puli 

 Dimensi : panjang x lebar x tinggi (100 x 130 x 110) cm 

 Kapasitas : 1 kwintal/Jam 

 Penggerak : Motor listrik ¼ PK 

 Kerangka : Besi siku 5 x 5 cm 

 Bahan : Stainless stell 

 Sistem kerja : Mesin bekerja secara otomatis dan memotong secara tepat dan cepat, tebal 

tipis bisa diatur 

b. Mesin pengaduk adonan 

 Dimensi : panjang x lebar x tinggi (80 x 45 x 95) cm 

 Kapasitas : 15-20 kg/proses atau 60-100 kg/jam 

 Penggerak : Motor listrik 0,5-1 PK (370-750 watt) 

 Kerangka : Besi 

 Bahan : Stainless stell 

3. Pengujian mesin 

Pengujian mesin ini dilakukan untuk mengetahui kinerja mesin secara keseluruhan yang meliputi 

Keandalan mekanisme komponen mesin, Kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan serta 

efisiensi dari mesin tersebut.   

4. Pelatihan pengoperasian dan perawatan mesin  

Pelatihan ini bertujuan supaya mitra dapat menjalankan mesin dengan baik dan mampu 

melakukan perawatan agar mesin bisa bertahan lama.  

 

B. Pelatihan manajemen dan pembukuan 

Pelatihan manajemen ini dilakukan untuk memberikan gambaran tentang cara mengelola 

suatu usaha yang terdiri dari unit-unit mikro dibawahnya.  Unit-unit mikro ini harus bisa dikelola 

secara terstruktur untuk menjaga kualitas dan kuantitas dari produk kerupuk puli.  

Usaha ini juga perlu diarahkan untuk lebih meningkatkan pendapatan dengan 

mengembangkan usaha dari sisi permodalan.  Dengan didapatnya cara meraih modal yang lebih besar 
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diharapkan adanya proses lanjutan agar produk ini bisa memenuhi pemintaan pasar serta kualitasnya 

tetap terjaga.  

Perencanaan arah pengembangan usaha kedepan sangat diperlukan pada usaha ini.  Kegiatan 

ini juga memberikan gambaran perencanaan dan strategi bagi mitra dalam mengembangkan usaha dan 

target yang akan dicapai. Mitra diberikan gambaran baik secara teori umum dan praktis cara cara 

sederhana perencanaan produk dengan variasinya, proses produksi yang disesuaikan dengan 

perencanaan yang telah dibuat, serta membidik pasar produk nantinya yang dapat menyerap produk 

krupuk puli yang dihasilkan (Wild 2005, 115) 

Pengenalan sistem akuntansi sederhana bagi usaha kecil diperlukan untuk menghitung modal, 

asset, kondisi keuangan, dan keuntungan atau kerugian yang didapat.  Dengan terdatanya kondisi 

usaha maka akan mudah dalam merancang manajemen, strategi, dan permodalan. Mitra diajarkan 

bagaimana prinsip akuntansi diberlakukan pada usaha yang dijalankan. Pemisahan harta usaha, 

penggunaan harta untuk pribadi, pencatatan kegiatan akuntanbsi mulai membeli bahan baku, proses 

sampai produk siap dijual hendaknya dilakukan dengan bersungguh sungguh dan sesuai dengan 

kondisi yang ada. (Warren 2005, 76) 

Metode yang digunakan pada pelatihan ini adalah ceramah, diskusi dan pembimbingan.  

C. Monitoring dan evaluasi 

Setelah mesin diserahkan kepada mitra, pelatihan manajemen dan pembukuan selesai 

dilaksanakan maka dilakukan monitoring dan evaluasi.  Tujuan dari monitoring dan evaluasi adalah 

untuk mengetahui apakah mesin tersebut berfungsi dengan baik dan bisa bertahan lama, melihat 

keberhasilan usaha, prospek dan kendala-kendala yang ada dilapangan.  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Ibm Dengan Judul: Ibm Kelompok 

Industri Kreatif “Kerupuk Puli” Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo 

didapatkan hasil yang baik, yaitu sebagai berikut: 

1. Melalui kegiatan ini telah dihasilkan 1 mesin pemotong kerupuk puli gelondong dan 1 mesin 

pengaduk adonan.  Spesifikasi dari mesin pemotong kerupuk puli yaitu: 

 Dimensi : panjang x lebar x tinggi (100 x 130 x 110) cm 

 Kapasitas : 1 kwintal/Jam 

 Penggerak : Motor listrik ¼ PK 

 Kerangka : Besi siku 5 x 5 cm 

 Bahan : Stainless stell 

 Penggerak : Motor listrik 0,5-1 PK (370-750 watt) 

 Kerangka : Besi 
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 Bahan : Stainless stell Sistem kerja : Mesin bekerja secara otomatis dan memotong secara 

tepat dan cepat, tebal tipis bisa diatur 

Gambar 1 

Mesin Pemotong Kerupuk Puli 

 

 

Gambar 2 

Proses Pemotongan Kerupuk Puli 
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Sedangkan spesifikasi dari mesin pengaduk adonan adalah sebagai berikut: 

 Dimensi : panjang x lebar x tinggi (80 x 45 x 95) cm 

 Kapasitas : 15-20 kg/proses atau 60-100 kg/jam 

Gambar 3 

Mesin Pengaduk Adonan 

 

2. Terjadi peningkatan kemampuan mitra dalam hal manajemen dan pembukuan dalam menjalankan 

usahanya.  Dengan kemampuan ini kedua mitra tidak lagi menjalankan usahanya dengan 

manajemen keluarga.  Mitra bisa menjalankan usahanya secara professional dan dapat menghitung 

laba serta omsetnya, sehingga kemungkinan merugi semakin kecil dan juga terbukanya lapangan 

kerja bagi tetangga-tetangga disekitar lokasi mitra.  

3. Kedua mitra dalam kegiatan ini dapat mengaplikasikan teknologi tepat guna yang berguna untuk 

meningkatkan kualitas dan kuantitas dari produk kerupuk puli yang dihasilkan.  Dengan adanya 

mesin pemotong kerupuk puli dan mesin pengaduk adonan dapat mengefisienkan waktu yang ada 

sehingga keuntungan yang diperoleh mitra bisa lebih dimaksimalkan.  

Gambar 4 

Kunjungan Lapangan dan Pendampingan Mitra 
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4. Terjadi peningkatan pendapatan dari usaha kedua mitra.  Awalnya mitra tidak bisa memenuhi 

permintaan pasar terkendala alat yang dimiliki masih bersifat manual.  Dengan adanya mesin, 

kedua mitra bisa memperluas pemasaran bahkan tidak hanya menjual kerupuk yang sudah 

digoreng tetapi juga menjual kerupuk puli yang masih mentah dengan kemasan 5 kg.  

 Gambar 5 

Kerupuk Puli Mentah 

 

 

Gambar 6 

Kerupuk Puli Matang 

 

 

 

Tabel 1 

HASIL CAPAIAN PERUSAHAAN KRUPUK PULI 2016 

No Kegiatan Sebelum ada Mesin Setelah ada mesin 

1 Pengaduk bahan kerupuk 10 Kg / hari 60 Kg / 3 jam 

2 Kekuatan Produksi sehari 10 Kg 60 Kg masih bisa 

ditingkatkan 
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3 Kekuatan Iris Krupuk Perhari 10 Kg 60 Kg dalam 2 jam dan 

masih bisa ditingkatkan 

4 Kekuatan Penetrasi Pasar 23 toko dan warung 57 Toko dan warung dan 

masih bisa tingkatkan 

5 Pencatatan Akuntansi Tidak teratur Teratur dan terstruktur 

6 Peningkatan Skala Eknomi Tidak dihitung Bisa Direncanakan 

7 Pengembangan Manajemen Tidak teratur Teratur dan terstruktur 

8 Perencanaan Laba Tidak dilakukan Sudah bisa diperkirakan 

9 Perencanaan Perluasan Pasar Tidak dilakukan Sudah dilakukan 

10 Perencanaan Pengembangan Produk 

dan Merk 

Tidak dilakukan Sedang Dilakukan Pemikiran 

untuk hal itu 

 

Kesimpulan 

Adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat program IbM Tahun Anggaran 2016 untuk  

Kelompok Industri Kreatif “Kerupuk Puli” Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota 

Probolinggo, permasalahan yang dihadapi mitra dapat segera teratasi dalam rangka meningkatkan 

pendapatan dan kemampuan mitra.  Hasil yang didapat dari kegiatan ini yaitu:  

a) Satu buah mesin pemotong kerupuk puli gelondong yang ditempatkan di tempat usaha mitra 

untuk mempercepat serta mempermudah proses pemotongan krupuk yang siap dikeringkan. 

Peningkatan hasil krupuk bisa dilihat dengan semakin cepatnya pemotongan maka proses 

pengeringan akan semakin cepat pula dilakukan.  

b) Satu buah mesin pengaduk adonan yang diletakkan di tempat mitra binaan yang lain, dengan 

keadaan seperti ini maka antar mitra akan terjadi komunikasi yang intens untuk saling berbagi 

informasi mulai produk sampai pasar yang dikembangkan. Dengan kerjasama seperti ini 

diharapkan akan terus tercipta synergy yang hebat antar mitra krupuk puli. 

c) Peningkatan kemampuan mitra dalam menjalankan usaha melalui pelatihan-pelatihan yang 

diadakan dan keuatan dama perencanaan sampai kegiatan pemasaran serta persiapan dalam 

pengembangan pasar lebih luas. 

d) Peningkatan kemampuan dan pendapatan mitra kegiatan dengan adanya alih teknologi tepat 

guna. Penggunaan alat bantu berupa mesin potong dan mesin adonan kapasitas cukup besar 

menjadikan para mitra semakin terbuka lebar dalam memasuki pasar serta layanan pada 

masyarakat yang membutuhkan kerupuk puli. Dengan luasnya pasar yang dapat menyerap 

produk krupuk puli maka secara langsung akan berdampak pula terhadap pendapatan yang 

diperoleh mitra 
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