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Abstrak 

Berwirausaha adalah salah satu jalan untuk mendapatkan penghasilan melalui usaha mikro 

dan usaha kecil. Dalam skala nasional, wirausaha dapat membantu pemerintah dalam 

meningkatkan perekonomian secara mandiri dan dapat menjadi jalan keluar dalam 

menghadapi krisis ekonomi. Berwirausaha merupakan salah satu tujuan dalam upaya 

memberdayakan masyarakat khususnya masyarakat desa. Pengabdian kepada masyarakat ini 

dilakukan dengan tujuan untuk memberdayakan kelompok PKK melalui usaha kerupuk lidah 

buaya di desa Kemantren kecamatan Jabung kabupaten Malang. Pelaksanaan pengabdian 

kepada masyarakat ini dibantu oleh para mahasiswa yang sedang melakukan kuliah kerja nyata 

di desa Kemantren. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode survey, 

praktek, dan pelatihan kewirausahaan. Survey dilakukan terhadap keinginan dan kebutuhan 

kader PKK untuk berwirausaha dan pemilihan produk yang akan diproduksi. Selain itu juga 

dilakukan survey pasar untuk mengetahui peluang pasar dan para pesaingnya, serta target area 

pemasaran. Selanjutnya dilakukan praktek pembuatan kerupuk lidah buaya yang dibantu oleh 

para mahasiswa. Pada tahapan terakhir adalah pelatihan kewirausahaan dengan materi 

pengenalan jiwa dan sikap berwirausaha, kompetensi yang harus dimiliki oleh wirausahawan, 

pembuatan perencanaan usaha (business plan), teknik memulai usaha, teknik pengolahan dan 

pengembangan produk, serta teknik pemasaran produk. Hasilnya adalah beberapa kader 

kelompok PKK diketahui memiliki antusiasme yang tinggi untuk segera memulai berwirausaha. 

Beberapa peserta pelatihan terlibat langsung dalam diskusi yang interaktif didalam pelatihan 

kewirausahaan sehingga memunculkan ide-ide baru yang kreatif dan inovatif yang akan mereka 

gunakan didalam berwirausaha dengan memproduksi kerupuk lidah buaya. Beberapa peserta 

sangat percaya diri dan merasa mantap untuk segera mempraktekkan pembuatan produk 

kerupuk lidah buaya, beberapa diantaranya akan mengembangkan penanaman lidah buaya 

dengan menggunakan media polybag. Kesimpulannya adalah pelaksanaan pengabdian kepada 

masyarakat di desa Kemantren berjalan lancar dan sukses. Metode-metode yang digunakan 

dalam pelaksanaannya sangat efektif dan memuaskan para kader dan anggota kelompok PKK 

tersebut. 

Kata kunci: kewirausahaan, kelompok PKK, kerupuk lidah buaya 

 

PENDAHULUAN 

 Kewirausahaan merupakan salah satu bidang usaha yang menunjang perekonomian 

nasional melalui usaha mikro dan kecil yang sejak beberapa tahun terakhir dikembangkan oleh 

pemerintah. Bidang usaha mandiri dari masyarakat ini telah terbukti mampu berkontribusi 

dalam menyelamatkan perekonomian Indonesia dari keterpurukan akibat krisis ekonomi global 

beberapa tahun yang lalu. Potensi terbesar pemberdayaan masyarakat adalah desa. Saat ini telah 

banyak desa yang berusaha mengembangkan potensinya sehingga menjadi desa yang makmur 
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bahkan beberapa desa sudah seperti kota kecil dimana tingkat kehidupan masyarakat sudah jauh 

lebih baik.  

Wilayah Desa Kemantren merupakan desa yang berkembang dan merupakan salah satu 

desa penghasil tebu dan ternak sapi di Kecamatan Jabung Kabupaten Malang. Wilayah ini juga 

merupakan daerah lokasi Tentara Nasional Indonesia sehingga keamanan sangat terkendali dan 

terjamin. Karena desa ini telah berkembang cukup baik dan lokasinya yang mudah dijangkau 

serta dekat dengan perusahaan-perusahaan yang berlokasi di sebelah desa ini, dan juga tidak 

jauh dari kota Malang, maka banyak warga desa yang menjadi karyawan. Mata pencaharian 

desa ini menjadi beragam mulai dari bertani tebu, beternak sapi, berdagang, menjadi karyawan 

maupun pekerja kasar (kuli). Keberagaman mata pencaharian ini menjadikan kehidupan 

masyarakatpun tidak terlalu bernuansa desa, namun juga tidak menjadi masyarakat kota 

sepenuhnya. Penghasilan yang mereka peroleh rata-rata bisa memenuhi kebutuhan hidup 

keluarga.  

Wilayah desa Kemantren ini terdiri dari tiga dusun dengan 56 RT (Rukun Tetangga). 

Terdapat tiga pilar yang menyangga pemerintahan desa Kemantren ini, yaitu Kepala Desa 

beserta perangkatnya, Babinsa, dan Babin Kamtibmas. Kelompok Ibu-ibu PKK memiliki 

anggota 65 orang, mayoritas mereka adalah pekerja. Aktifitas yang sudah dijalankan adalah 

posyandu dan senam lansia. Ketua PKK yang merupakan ibu Lurah menginginkan adanya 

tambahan ketrampilan bagi ibu-ibu anggota PKK agar mereka dapat memanfaatkan tanaman 

toga dan/atau ketrampilan lainnya.  

Minat awal adalah untuk minta diajarkan tentang pengolahan jahe merah. Berhubung 

tanaman ini belum dibudidayakan, maka beralih ke tanaman lidah buaya. Tanaman lidah buaya 

tumbuh subur di desa ini. Ibu-ibu PKK telah mulai membudidayakan tanaman ini dengan mulai 

menanamnya di polybag. Beberapa anggota kelompok PKK ingin mendapatkan ketrampilan 

mengolah daging lidah buaya menjadi produk yang bisa memberikan nilai tambah. Tidak 

menutup kemungkinan bahwa pengolahan tanaman lidah buaya ini di kemudian hari dapat 

menjadi suatu bisnis yang dapat dikembangkan di desa ini. Karena itulah mereka meminta 

diberikan suatu pelatihan kewirausahaan untuk membuat tanaman lidah buaya ini menjadi 

produk makanan yang bisa dikemas dan diperjual-belikan dan bisa menjadi usaha bersama 

kelompok PKK di desa tersebut. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk: 

1. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada kelompok PKK tentang bagaimana 

memulai berwirausaha dan mengembangkan usaha. 

2. Mengajarkan ketrampilan bagaimana cara membuat kerupuk dari lidah buaya. 
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KAJIAN PUSTAKA 

 Seseorang yang ingin berwirausaha perlu memiliki bekal dan persiapan baik secara fisik 

maupun mental. Hal pertama yang perlu dipersiapkan adalah menumbuhkan jiwa dan sikap 

berwirausaha. Menurut Meredith, et al. (2002), jiwa dan sikap berwirausaha yang penting 

adalah: percaya diri, berorientasi tugas dan hasil, keberanian mengambil resiko, kepemimpinan, 

berorientasi ke masa depan, keorisinilan: kreatifitas dan inovasi. Sedangkan kompetensi yang 

perlu dimiliki seorang wirausahawan, menurut Suryana (2003) adalah: managerial skill, 

conceptual skill, human skill, decision making skill, time managerial skill. Wirausahawan yang 

sukses adalah mereka yang memiliki ilmu pengetahuan, keahlian, ketrampilan, kompetensi, dan 

kualitas individu yang meliputi sikap, motivasi, nilai serta perilaku yang dibutuhkan untuk 

berwirausaha.  

 Persiapan selanjutnya adalah bagaimana memulai usaha. Menurut Basrowi (2011: 111-

118), hal-hal penting didalam memulai usaha adalah: 

1. Membuat dan menyelesaikan perencanaan usaha (business plan) 

2. Apakah anda layak memulai usaha? Apakah anda memiliki komitmen dan ketrampilan? 

Apakah usaha anda dapat memberikan keuntungan? 

3. Apakah anda mempunyai dana untuk menjalankan usaha? 

4. Mendapatkan bantuan untuk rencana usaha anda. 

Perencanaan usaha sangat penting untuk dibuat dan diselesaikan, agar arah dan aktifitas usaha 

menjadi jelas karena memiliki pedoman dan tujuan yang akan dicapai. Kelayakan usaha sangat 

penting untuk menilai apakah sudah memiliki kesiapan memulai usaha. Setiap usaha pasti 

membutuhkan modal dana sebagai modal awal dan untuk operasional usaha. Beberapa 

organisasi atau perorangan dapat membantu menyiapkan dan mengecek perencanaan usaha 

(business plan) seperti departemen pemerintah, konsultan, akuntan, banker, dan lembaga 

pelatihan. Didalam pembuatan perencanaan usaha (business plan), hal yang penting 

diperhatikan adalah latar belakang dan motivasi usaha, pemilihan obyek usaha, tujuan usaha, 

analisis produk, analisis pasar, analisis produksi, analisis sumberdaya manusia, dan analisis 

keuangan.   

 Langkah selanjutnya, adalah memahami bagaimana produk yang dihasilkan dapat 

dipasarkan. Calon wirausahawan perlu melakukan survey dan analisis pasar sebelum 

memutuskan untuk memproduksi barang atau jasa. Menurut Basrowi (2011: 133-134), calon 

wirausahawan perlu mengenal dan meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen, menghasilkan 

produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, menentukan tingkat harga, 

mempromosikan agar produk dikenal konsumen, dan mendistribusikan produk ke tempat 
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konsumen.  Kunci dari strategi yang tepat adalah memproduksi barang atau jasa apa yang bisa 

dijual.  

 

METODE PENGABDIAN 

Sesuai dengan permintaan para kader PKK untuk menambah pengetahuan dan 

ketrampilan berwirausaha, maka perlu dipersiapkan beberapa metode pelaksanaan pengabdian 

untuk membantu para kader tersebut mencapai tujuannya. Metode-metode yang digunakan 

dalam memberdayakan potensi kelompok PKK di desa tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Survey. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas tentang 

potensi desa akan tanaman lidah buaya dan kebutuhan serta keinginan para kader PKK 

untuk memiliki usaha bersama dengan memanfaatkan tanaman tersebut sebagai usaha 

bersama. Selain itu juga dengan melihat bagaimana peluang pemasarannya dan 

kemungkinan adanya pesaing pada produk yang sama. 

2. Praktek pembuatan kerupuk. Metode ini merupakan uji coba bagaimana cara membuat 

kerupuk dengan menggunakan bahan lidah buaya hingga menghasilkan kerupuk lidah 

buaya yang renyah dan layak untuk dikonsumsi dan diperjual-belikan.  

3. Pelatihan kewirausahaan. Metode ini diberikan dengan memberikan materi presentasi 

tentang kewirausahaan dan mengajarkan ulang teknik pembuatan kerupuk lidah buaya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pelaksanaan pemberdayaan kelompok PKK di desa Kemantren tersebut telah dilakukan 

dengan menggunakan beberapa metode yang telah dipilih. Hasilnya adalah bahwa beberapa 

kader PKK memiliki potensi yang besar dan keseriusan untuk melaksanakan usaha dengan 

mengolah tanaman lidah buaya. Hal ini telah mereka buktikan dengan usaha mereka memulai 

menanam tanaman tersebut di lahan polybag. Beberapa tanaman dari mereka telah besar dan 

layak untuk diolah agar memiliki nilai lebih yang bermanfaat. Para kader PKK juga telah 

melihat adanya peluang pasar bagi produk hasil olahan bahan lidah buaya. Mereka memilih 

kerupuk dengan alasan banyak orang menyukai makanan kerupuk dan kerupuk dari bahan lidah 

buaya belum ditemukan di pasaran.  

Pada proses praktek pembuatan kerupuk lidah buaya, aktifitas ini dibantu oleh beberapa 

mahasiswa yang melakukan KKN di desa tersebut dengan melakukan uji coba bersama-sama 

dengan beberapa kader PKK. Praktek yang pertama dianggap kurang berhasil karena kerupuk 

yang dihasilkan agak keras sehingga perlu dilakukan uji coba ulang. Pada praktek yang kedua, 

produk yang dihasilkan sudah lebih baik dan layak dikonsumsi. Namun, untuk menghasilkan 
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produk yang menarik dan berdaya saing, perlu dilakukan ide-ide kreatif untuk pengembangan 

produk sehingga layak untuk dipasarkan sebagai salah satu oleh-oleh khas desa Kemantren.  

Metode pelatihan kewirausahaan dilaksanakan dengan mengumpulkan para kader dan 

anggota kelompok PKK di balai desa. Tidak seluruh kader dan anggota kelompok PKK bisa 

hadir dikarenakan beberapa diantara mereka sedang bekerja. Antusiasme peserta sangat tinggi 

untuk mendapatkan ilmu berwirausaha. Aktifitas ini didukung oleh kepala desa yang sudah 

memfasilitasi pelaksanaan pelatihan. Materi yang diberikan adalah tentang ilmu kewirausahaan 

antara lain mengenalkan jiwa berwirausaha, kompetensi yang dibutuhkan dalam berwiausaha, 

bagaimana memulai usaha, bagaimana membuat produk yang layak bersaing di pasar, 

bagaimana mengembangkan dan memasarkan produk. Materi selanjutnya adalah mengajarkan 

ulang teknik pembuatan kerupuk lidah buaya dan bagaimana memunculkan ide-ide kreatif agar 

produk menjadi lebih menarik dan berdaya saing di pasar. Pembelajaran dan pelatihan 

kewirausahaan berjalan lancar karena antusiasme peserta sangat tinggi sehingga terjadi diskusi 

yang intensif dan interaktif diantara pemateri, para peserta pelatihan, dan para mahasiswa yang 

membantu praktek pelaksanaan. Beberapa peserta pelatihan ingin segera mempraktekkan 

pembuatan kerupuk lidah buaya, dan beberapa diantaranya akan mengembangkan penanaman 

lidah buaya dengan media polybag.  

 Secara keseluruhan, pelaksanaan pelatihan kewirausahaan dalam upaya 

memberdayakan potensi para kelompok PKK di desa Kemantren ini berjalan dengan lancar dan 

memuaskan semua pihak. Beberapa peserta nampak sudah ingin segera memulai berwirausaha. 

KESIMPULAN 

 Kegiatan pemberdayaan kelompok PKK di desa Kemantren Kecamatan Jabung 

Kabupaten Malang melalui program pengabdian kepada masyarakat telah berhasil dilakukan 

dengan baik. Metode-metode yang digunakan dalam proses pelaksanaannya sangat efektif 

dalam mengakomodasi seluruh kebutuhan dan keinginan dari para kader dan anggota kelompok 

PKK di desa tersebut, sehingga menghasilkan antusiasme yang tinggi dari para peserta dan 

seluruh proses pembelajaran dan pelatihan kewirausahaan berjalan dengan sangat lancar dan 

sukses. 
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