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RINGKASAN 
 

 

 

Pelaksanaan kajian ini dilakukan berdasarkan permasalahan 

petani pada saat produksi buah pisang melimpah, petani tidak dapat 

berbuat banyak selain membuang atau diberikan pada ternak. Usaha 

pengolahan buah pisang menjadi keripik adalah salah satu alternatif 

pemanfaatan hasil panen pisang yang melimpah. Tujuan dari kajian ini 

adalah: 1) untuk mengetahui biaya dan pendapatan rata-rata petani yang 

menjual buah pisang segar dan pendapatan rata-rata usaha pengolahan 

buah pisang menjadi keripik, 2) untuk menyusun rancangan penyuluhan 

yang tepat tentang nilai tambah pengolahan buah pisang menjadi 

keripik. Metode pengambilan sampel ini dilakukan dengan cara 

porposive sampling, yaitu pengambilan sampel secara sengaja 

berdasarkan tujuan kajian. Sampel kajian sebanyak 10 orang meliputi 

petani di Desa Fanating yang telah mengikuti penyuluhan tentang 

pengolahan buah pisang menjadi keripik dan memiliki sumberdaya yang 

mendukung serta beberapa petani yang telah menjual produk olahan 

buah pisang (keripik). Analisis data dilakukan dengan menghitung 

besarnya biaya dan pendapatan petani yang membudidayakan dan 

menjual buah segar dan usaha pembuatan keripik. Selanjutnya 

dilakukan perbandingan selisih antara penerimaan kotor pembuatan 

keripik dan menjual buah pisang segar dengan selisih biaya total 

pembuatan keripik dan menjual buah segar, dengan menggunakan 

rumus B/C Ratio. Dari hasil kajian yang telah dilakukan, diperoleh nilai 

B/C ratio usaha pengolahan buah pisang menjadi keripik yaitu > 1, 

senilai 1,73. Ini berarti setiap Rp. 1,- biaya (input) yang dikeluarkan 

akan memberi nilai tambah atau keuntungan bersih sebesar Rp. 0,73,- 

Jadi apabila petani mau mengeluarkan tambahan biaya sebesar Rp. 

1.369.000,- untuk melakukan pengolahan buah pisang akan memberi 

keuntungan Rp. 661.000,-/kg keripik. Berdasarkan hasil pelaksanaan 

kegiatan evaluasi penyuluhan, kriteria peningkatan pengetahuan petani 

mengenai pengolahan buah pisang menjadi keripik berada pada kriteria 

efektif yaitu: 66,89. Hasil peningkatan pengetahuan ini sangat 
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memuaskan mengingat keadaan responden yang masih memiliki tingkat 

pendidikan yang rendah namun dapat menerima inovasi yang diberikan. 

 

Kata Kunci: “Penerimaan, Keuntungan, Nilai Tambah” 
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ABSTRACT 

 

Implementation of this assessment is based on the problems of 

farmers at the time of production of banana fruit is abundant, farmers 

can not do much other than throw or fed to livestock. Business 

processing bananas into chips is one of the alternative utilizeation of 

abundant crops of bananas. The purpose of this study is: 1) to 

determine the cost and the average income of farmers who sell fresh 

bananas and the average income of the business processing bananas 

into chips, 2) to draft the appropriate extension of the value-added 

processing bananas into chips. This sampling is done by porposive 

sampling, ie sampling intentionally based on the study objectives. Study 

sample as many as 10 people including farmers in the village who have 

followed Fanating counseling on banana processing into chips and 

have the resources to support and some farmers who have to sell 

processed banana products (chips). Data analysis was performed by 

calculating the costs and income of farmers who grow and sell fresh 

fruit and the business of making chips. Furthermore, a comparison the 

difference between the gross receipts of making chips and sell fresh 

bananas with the difference in total cost of making and selling fresh 

fruit chips, by using the formula B / C ratio. From the results of studies 

that have been done, the value of B / C ratio of banana processing 

businesses into chips is> 1, worth 1.73. This means that every Rp. 1, - 

the cost (input) issued will provide added value or net profit of Rp. 0.73, 

- So if a farmer is willing to spend the extra costs of Rp. 1.369 million, - 

to perform processing bananas will give a profit of Rp. 661 000, - / kg 

of chips. Based on the results of evaluation of extension activities, 

criteria for improvement of farmers' knowledge about the banana 

processing into chips to be effective on the criteria that: 66.89. The 

resulting increase in knowledge is very satisfactory given the state of 

the respondents who still has a low level of education but can accept a 

given innovation. 

 

Keywords: "Revenue, Profit, Value Added" 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sebagai negara agraris, sektor pertanian di Indonesia 

memiliki banyak peluang dan potensi untuk dikembangkan serta 

dapat meningkatkan perekonomian dan devisa negara. Sektor 

pertanian dapat dikembangkan sebagai industri pengolahan 

pangan dengan memanfaatkan hasil pertanian yang didukung 

sumberdaya manusia yang memadai. Industri pengolahan pangan 

ini disebut juga dengan agroindustri. Agroindustri dapat 

meningkatkan pendapatan para pelaku agribisnis, meningkatkan 

perolehan devisa, serta mendorong munculnya industri lain. 

Pisang merupakan salah satu komoditas unggulan dibidang 

pertanian. Tanaman ini sangat banyak dibudidayakan oleh 

masyarakat Indonesia. Di daerah pedesaan pisang sudah dikenal 

sejak berabad-abad tahun yang lalu dan menjadi salah satu 

tanaman buah-buahan yang popular. Tanaman ini biasanya 

ditanam pada batas-batas lahan atau kebun. Sebagian besar buah 

pisang yang dipanen petani digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan buah segar (Rukmana, 1998). 

Seiring dengan kemajuan teknologi, usaha pengolahan 

buah pisang menjadi berbagai hasil olahan mulai banyak 

dikembangkan. Usaha pengolahan buah pisang menjadi alternatif 
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pemanfaatan hasil panen pisang yang melimpah. Pengolahan buah 

pisang antara lain sebagai selai dan keripik pisang. Pemanfaatan 

buah pisang menjadi keripik merupakan salah satu alternatif yang 

dapat dikembangkan mengingat bahan mentah yang digunakan 

mudah diperoleh. 

Prospek pemasaran keripik pisang cukup cerah, karena 

produk olahan ini banyak diminati masyarakat dari berbagai 

macam kalangan. Hal ini terbukti dari makin banyak usaha 

pengolahan kripik pisang yang tumbuh namun tidak mengurangi 

konsumen. Selain itu, kegiatan ini sangat bermanfaat terutama 

bagi kaum perempuan atau ibu rumah tangga untuk membantu 

meningkatkan pendapatan keluarga melalui kesempatan berusaha 

secara adil. 

Untuk menghasilkan keripik pisang komersil dan bermutu 

tinggi dengan harga yang layak serta keuntungan yang optimal 

diperlukan suatu penanganan yang baik mulai dari perencaan 

produksi hingga pemasarannya ke konsumen. 

Aspek produksi merupakan salah satu aspek penting dalam 

pengembangan agroindustri. Aspek produksi keripik pisang 

adalah proses kegiatan manajemen yang diterapkan dalam proses 

produksi. Manajemen produksi mencakup kegiatan untuk 

mengadakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

pengoordinasian, serta pengawasan untuk dapat mengelola faktor-

faktor produksi seperti bahan baku dan sumber daya manusia. 
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Di Kecamatan Teluk Mutiara, pisang merupakan salah 

satu tanaman yang berpotensi dan merupakan tanaman 

hortikultura yang banyak dibudidayakan petani. Luas areal 

penanaman pisang yaitu hampir sebagian besar luas dari wilayah 

kecamatan yaitu 65,89 km
2
, baik itu dibudidayakan di lahan 

pekarangan maupun lahan perkebunan dengan luasan 65,89 ha. 

(Anonymous, 2009). 

Dalam usaha meningkatkan nilai ekonomi dan nilai jual 

pengolahan hasil pertanian, pemerintah telah memberikan 

dukungan berupa program penganeka ragaman (diversifikasi) 

usahatani. Kegiatan ini antara lain dengan menggerakkan berbagai 

upaya pemanfaatan sumber daya pertanian secara optimal dan 

menerapkan teknologi tepat guna yang spesifik lokasi. Hal ini 

sesuai dengan visi pembangunan Kabupaten Alor, yaitu; 

“GERBADESTAN” Gerakan Kembali ke Desa dan Pertanian. 

Untuk meningkatkan pendapatan petani melalui 

(diversifikasi) usahatani yang lebih menguntungkan, salah satu 

kegiatan yang dilakukan adalah bimbingan dalam pengolahan 

hasil pertanian yakni pembuatan keripik pisang. Diharapkan 

dengan adanya pengolahan hasil akan mampu memberi nilai 

tambah yang cukup besar bagi peningkatan perekonomian petani.  

1.2 Rumusan Masalah 

1. Berapa besar biaya dan pendapatan rata-rata petani yang 

menjual buah pisang segar dan pendapatan rata-rata usaha 

pengolahan buah pisang menjadi keripik 
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2. Bagaimana membuat rancangan penyuluhan yang tepat 

tentang nilai tambah pengolahan buah pisang menjadi keripik 

pisang. 

1.3 Tujuan 

1. Untuk mengetahui biaya dan pendapatan rata-rata petani yang 

menjual buah pisang segar dan pendapatan rata-rata usaha 

pengolahan buah pisang menjadi keripik 

2. Untuk menyusun rancangan penyuluhan yang tepat tentang 

nilai tambah pengolahan buah pisang menjadi keripik. 

1.4 Kegunaan 

1. Menumbuhkan semangat wirausaha dan jiwa kemandirian 

petani dalam memulai usaha yang berorientasi pada 

sumberdaya alam setempat. 

2. Sebagai bahan masukan bagi Dinas Pertanian, UPT/BKP3 

serta Pemerintah Desa didalam penyusunan programa 

penyuluhan selanjutnya. 

3. Sebagai tambahan pengetahuan bagi mahasiswa dalam 

melakukan penyuluhan mengenai nilai tambah pengolahan 

hasil pertanian khususnya pembuatan keripik pisang. 
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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Teoritis 

2.1.1 Pisang (Musa spp.) 

Menurut Rukmana (1998), dalam tatanama (taksonomi) 

pisang diklasifikasikan sebagai berikut: 

Divisi            : Spermatophyta  

Sub Divisi    : Angiospermae  

Kelas           : Monocotyledonae  

Keluarga      : Musaceae  

Genus          : Musa  

Species        : Musa spp  

Pisang merupakan salah satu komoditas unggulan dibidang 

pertanian. Tanaman ini sangat banyak dibudidayakan oleh 

masyarakat Indonesia. Di daerah pedesaan pisang sudah dikenal 

sejak berabad-abad tahun yang lalu dan menjadi salah satu 

tanaman buah-buahan yang popular. Tanaman ini biasanya 

ditanam pada batas-batas lahan atau kebun. Sebagian besar buah 

pisang yang dipanen petani digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan buah segar (Rukmana, 1998). 

 Pisang (Musa paradisiaca L.) termasuk jenis tanaman 

rumput-rumputan besar. Tanaman pisang dapat tumbuh dengan 

baik hampir diseluruh daerah tropis, termasuk Indonesia. 

Tanaman pisang umumnya dikelompokkan manjadi tiga 
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golongan, yakni pisang yang enak dimakan (Musa paradisiaca L), 

pisang yang hanya diambil pelepahnya untuk serat (Musa textilis 

Noe), dan pisang liar yang hanya dipakai untuk tanaman hias 

(Musa zebrina van Houtte). Buah pisang digemari oleh sebagian 

besar masyarakat karena mudah didapat dan harganya relatif 

murah. Buah pisang ada yang berwarna hijau, kuning, merah, atau 

merah jingga tua. (Soesanto N E, 1998). 

2.1.2 Pisang Sebagai Sumber Energi Dan Melancarkan 

Fungsi Otak 

Menurut Prof. Ali Khomsan, nilai energi pisang yaitu 

sekitar 136 kalori setiap 100 gr energi yang secara keseluruhan 

berasal dari karbohidrat. Karenanya banyak atlet yang memakan 

buah pisang di sela waktu istirahat untuk mendongkrak stamina. 

Karbohidrat dalam buah pisang merupakan karbohidrat 

kompleks. Hal ini menjadikan buah pisang menyediakan energi 

tubuh yang dapat diserap dalam waktu yang tidak terlalu lama, 

namun juga tidak terlalu cepat seperti halnya gula atau sirup. 

Kandungan gula dalam buah pisang merupakan gula buah atau 

fruktosa yang mempunyai indeks glikemik rendah. Gula buah 

baik untuk dikonsumsi karena mampu menyediakan cadangan 

energi bagi tubuh. Untuk beraktivitas, otak memerlukan energi 

berupa glukosa. Berkurangnya glukosa bagi otak akan 

mempengaruhi daya ingat. Glukosa darah yang diperlukan otak 

itu bisa diperoleh dari buah pisang. Anda pun tidak perlu takut 
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kegemukan mengkonsumsi buah pisang dalam jumlah banyak 

karena kandungan lemak dan proteinnya rendah. 

Keunggukan lain buah pisang adalah kandungan vitamin 

B6 atau piridoksin yang relatif lebih tinggi dibandingkan buah 

buahan lain. Vitamin B6 berfungsi sebagai ko-enzim dalam reaksi 

metabolisme protein, khususnya serotonin. Zat itu diduga 

berperan aktif sebagai neurotransmitter yang berfungsi 

melancarkan fungsi otak. 

Keunggulan buah pisang semakin komplit karena 

mengandung serat yang tinggi. Serat didalam buah pisang sekitar 

3,7%. Serat itu bermanfaat memberikan rasa kenyang lebih lama. 

Sangat baik dikonsumsi bagi anda yang sedang diet menurunkan 

berat badan. Serat juga mampu mencegah kanker saluran 

pencernaan karena serat mampu mengikat zat karsinogen di dalam 

saluran pencernaan. 

Demikian uraian singkat yang membahas kelebihan pisang 

yang belum diketahui sebagian orang, seperti halnya Manggis 

yang mempunyai begitu banyak manfaat dan khasiat untuk 

kesehatan kita. 

Manfaat buah pisang dan buah-buahan eksotis lainnya 

yang sudah terkenal akan manfaatnya bagi kesehatan, kini bisa 

anda nikmati tanpa harus membeli buah-buahan setiap hari dalam 

jumlah banyak untuk memenuhi standar gizi harian. 

2.1.3 Konsep Pendapatan Usahatani 
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Menurut Sukartawi dkk (1986), selisih antara pendapatan 

kotor usahatani dan pengeluaran usahatani disebut pendapatan 

bersih usahatani (net form income). Pendapatan usahatani 

mengukur imbalan yang diperoleh keluarga tani dari penggunaan 

faktor-faktor produksi, tenaga kerja, pengelolaan dan modal milik 

sendiri atau modal pinjaman yang diinvestasikan ke dalam 

usahatani. 

2.1.4 Pendekatan Analisis Biaya dan Pendapatan 

Menurut Suratiyah (2006), untuk menghitung biaya dan 

pendapatan dalam usahatani dapat digunakan tiga macam 

pendekatan namun ynag dipakai dalam kajian ini adalah 

pendekatan normal. Pendekatan nominal tanpa menghitung nilai 

uang menurut waktu (time value of money) tetapi yang dipakai 

adalah harga yang berlaku, sehingga dapat langsung dihitung 

jumlah pengeluaran dan jumlah penerimaan dalam satu periode 

proses produksi. Formula untuk menghitung pendapatan nominal 

adalah sebagai berikut : 

Pendapatan = Penerimaan – Biaya Total 

Penerimaan = Py.Y 

Py  = Harga Produksi (Rp/kg) 

Y  = Jumlah Produksi (kg) 

Biaya Total = Biaya Tetap + Biaya Variabel 

2.1.5 Cara Menghitung Pendapatan 
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Menurut Hadisapoetro dalam Suratiyah (2006), untuk 

memperhitungkan biaya dan pendapatan dalam usahatani 

diperlukan beberapa pengertian sebagai berikut : 

a. Pendapatan Kotor; pendapatan kotor adalah seluruh 

pendapatan yang diperoleh dari usahatani selama satu periode 

dihitung dari hasil penjualan atau penaksiran kembali. 

Pendapatan Kotor  = Jumlah Produksi x Harga per satuan 

(rupiah). 

b. Pendapatan Bersih; pendapatan bersih adalah selisih 

pendapatan kotor dengan biaya mengusahakan 

c. Pendapatan Petani; pendapatan petani meliputi upah tenaga 

keluarga sendiri, upah petani sebagai manager, bunga modal 

sendiri, dan keuntungan. 

2.1.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Biaya Dan 

Pendapatan 

Menurut Suratiyah (2006), faktor-faktor yang 

mempengaruhi besarnya biaya dan pendapatan sangat kompleks, 

faktor tersebut dapat dibagi dalam dua golongan yaitu; 

a. Faktor Internal Dan Eksternal 

Faktor internal dan eksternal akan bersama-sama 

mempengaruhi biaya dan pendapatan usahatani. Ditinjau dari segi 

umur, semakin tua umur akan semakin berpengalaman, sehingga 

semakin baik dalam mengelola usahataninya. Disisi lain, semakin 

tua umur semakin menurun kemampuan fisik sehingga perlu 

bantuan tenaga kerja. Pendidikan, terutama pendidikan non formal 
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akan membuka cakrawala petani, menambah ketrampilan dan 

pengalaman petani dalam mengelola usahataninya. Hubungan 

faktor internal dan eksternal terhadap biaya dan pendapatan 

disajikan pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Hubungan faktor internal dan eksternal 

Semakin banyak menggunakan tenaga kerja keluarga 

maka, semakin sedikit biaya yang dikeluarkan. Namun demikian 

ada pekerjaan atau kegiatan tertentu yang harus meminta tenaga 

kerja dari luar keluarga, untuk itu perlu biaya. Petani lahan sempit 

dapat menyelesaikan usahataninya tanpa menggunakan bantuan 

tenaga kerja dari luar yang harus di upah. 

Faktor eksternal dari segi produksi (inputs) dibagi dalam 

dua hal yaitu; Ketersediaan dan Harga. Berbeda dengan faktor 

internal yang pada umumnya dapat diatasi petani. Faktor 

Usahatani 

Biaya dan Pendapatan 

Faktor Internal 
a. Umur 
b. Pendidikan, pengetahuan 
c. Jumlah tenaga kerja keluarga 
d. Luas lahan 
e. Modal 

Faktor Eksternal 
a. Input 

1. Ketersediaan 
2. Harga 

b. Output 
1. Permintaan 
2. Harga 
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ketersediaan dan harga faktor produksi tidak dapat dikuasai oleh 

petani. 

b. Faktor Manajemen 

Manajemen juga sangat menentukan. Petani sebagai 

manajer harus dapat mengambil keputusan dengan pertimbangan 

ekonomis sehingga diperoleh hasil yang memberikan pendapatan 

yang optimal. Petani sebagai juru tani harus dapat melaksanakan 

usahataninya dengan sebaik-baiknya, yaitu menggunakan faktor 

produksi dan tenaga kerja secara efektif dan efisien. 

2.1.7 Konsep Nilai Tambah Dalam Agroindustri 

Tarigan (2005), berpendapat bahwa, yang menjadi 

pendapatan bagi suatu masyarakat adalah yang bersifat nilai 

tambah dari kegiatan produksi tersebut. Didalam membicarakan 

pendapatan sangat perlu diketahui tentang konsep nilai tambah. 

Salah pengertian bisa terjadi apabila orang menganggap 

pendapatan identik dengan nilai produksi yang dihasilkan. Nilai 

produksi tidak sama dengan nilai tambah karena dalam nilai 

produksi telah terdapat biaya antara (intermediate cost), yaitu 

biaya pembelian/perolehan dari sektor lain. Dalam menghitung 

nilai tambah suatu sektor, biaya antara harus dikeluarkan atau 

dikurangkan dari nilai jual produk pada lokasi tempat produksi. 

Nilai tambah inilah yang menggambarkan kemampuan 

menghasilkan pendapatan. 

Menurut Hick dalam Tarigan (2006), agroindustri 

memiliki ciri: a) meningkatkan nilai tambah, b) menghasilkan 
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produk yang dapat dipasarkan atau digunakan atau dimakan, c) 

meningkatkan daya simpan dan, d) menambah pendapatan dan 

keuntungan produsen. Simatupang dan Purwoto dalam Tarigan 

(2006), menyebutkan bahwa pengembangan agroindustri di 

Indonesia mencakup berbagai aspek, di antaranya: a) menciptakan 

nilai tambah, b) menciptakan lapangan pekerjaan, c) 

meningkatkan penerimaan devisa, dan d) memperbaiki 

pemerataan pendapatan, bahkan mampu menarik pembangunan 

sektor pertanian sebagai sektor penyedia bahan baku. 

Pengembangan agroindustri dengan bahan baku yang 

tersedia dalam jumlah dan waktu yang sesuai, merupakan syarat 

kecukupan untuk berproduksi secara berkelanjutan. Optimalisasi 

nilai tambah dicapai pada pola industri yang berintegrasi dengan 

usahatani keluarga dan perusahaan pertanian, namun pembagian 

nilai tambah belum terbagi secara adil antara para pelaku industri. 

Akibatnya, pemerataan pendapatan semakin sulit didapat. 

(Anonymous dalam Tarigan, 2006). 

2.1.8 Konsep Dasar Analisis Benefit Cost Ratio 

Menurut Thomas (1987), B/C Ratio adalah singkatan dari 

benefit/cost ratio yaitu perbandingan antara tambahan pendapatan 

(output) dan tambahan biaya (input). Benefit/cost ratio (B/C) 

diartikan sebagai besarnya manfaat yang diperoleh dari setiap 

biaya yang dikeluarkan. Benefit cost ratio (B/C) dihitung dengan 

rumus : 

B/C ratio    =          
𝑇𝑎𝑚𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡
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 =          
Δ 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

Δ 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡
 

Tambahan output adalah selisih antara output usahatani 

cara baru dengan output usahatani cara lama. Sedangkan 

tambahan input adalah selisih biaya usahatani cara baru dengan 

usahatani cara lama. Bila B/C ratio > 1 berarti cara baru lebih 

menguntungkan dari pada cara lama. Dengan kata lain 

penambahan biaya Rp. 1,- akan memberikan keuntungan lebih 

besar daripada Rp. 1,-. Sebaliknya jika B/C rationya < 1, maka 

cara baru tidak menguntungkan dibandingkan cara lama. 

2.2 Tinjauan Empiris 

2.2.1 Kebutuhan Bahan 

a. Pisang Mentah 

Buah pisang yang akan dibuat keripik harus dipilih dari 

jenis pisang yang berkualitas baik dan cocok untuk dibuat keripik. 

Misalnya, pisang kapok kuning, pisang tanduk dan pisang ambon. 

Buah pisang yang akan dijadikan keripik harus sudah tua dan 

masih mentah sehingga mudah diiris-iris (dirajang) tipis-tipis dan 

dibentuk sesuai dengan selera konsumen. 

b. Air Bersih 

Air bersih digunakan untuk bahan pelarut dan mencuci 

bahan selama proses pembuatan keripik pisang. 

c. Bahan Tambahan Makanan (BTM) 

a) Gula pasir untuk membuat rasa manis. Gula pasir ini 

dibuat sirup terlebih dahulu dengan perbandingan 1 kg 

gula pasir dilarutkan dalam 5 gelas air. 
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b) Garam dapur dan bawang putih untuk memberi rasa asin 

dan bumbu penyedap. 

c) Potongan Daun Sirih untuk merendam pisang agar tida 

terjadi perubahan warna menjadi cokelat (Browing).  

d. Minyak Goreng 

Minyak goreng digunakan untuk menggoreng keripik. 

Minyak goreng yang dipakai harus berkualitas baik agar keripik 

pisang yang dihasilkan tidak lekak atau tengik. 

e. Bahan Bakar 

Digunakan untuk merebus dan menggoreng selama proses 

pembuatan keripik pisang. 

2.2.2 Kebutuhan Peralatan 

a) Pisau baja tahan karat untuk memotong buah pisang 

b) Alat pasah untuk merajang pisang menjadi irisan tipis-tipis 

c) Meja untuk tempat mengupas dan mengiris pisang 

d) Timbangan untuk menimbang bahan penolong, hasil produksi 

keripik pisang 

e) Almari untuk tempat menyimpan bahan penolong atau hasil 

produksi agar tidak campue menjadi satu 

f) Ember plastik untuk tempat merendam pisang mentah yang 

belum dirajang 

g) Kompor untuk tungku penggorengan keripik pisang 

h) Wajan penggoreng dan peralatannya untuk menggoreng 

keripik pisang. 
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i) Nampan (nyiru), kalo, tengok, dan bakul dari bambu untuk 

tempat keripik mentah atau keripik yang sudah matang dan 

untuk penirisan pada waktu penggorengan. (Soetanto N 

E,1998) 

2.2.3 Cara Pembuatan Keripik Pisang : 

1. Pemilihan Bahan 

Buah pisang yang akan dijadikan keripik (misalnya: pisang 

kepok kuning, pisang tanduk, atau pisang ambon) dipilih 

berdasarkan kualitas dan jenisnya. Tujuan memilih bahan ini 

adalah untuk memperoleh produk keripik pisang yang memiliki 

kualitas sama. 

2. Pengupasan 

Buah pisang yang telah dipilih untuk dijadikan keripik 

dikupas kulit luarnya untuk diambil daging buahnya. 

3. Perendaman 

Buah pisang yang telah dikupas kulitnya direndam dalam 

air bersih yang diberi potongan daun sirih selama 10 menit. 

4. Perajangan 

Daging nuah pisang diris-iris (dirajang) tipis-tipis 

membujur dengan menggunakan pisau atau pasah. Hasil rajangan 

daging buah pisang ini disebut keripik pisang mentah. 

5. Penggorengan I 

Daging buah pisang yang telah diiris tipis-tipis digoreng 

setengah kering. 

6. Pendinginan I 
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Keripik pisang mentah yang telah digoreng setengah 

kering didinginkan sambil ditiriskan agar minyak goreng yang ada 

menetes tuntas (Jw : atus). 

7. Pemberian Bumbu 

Untuk melayani konsumen yang memiliki selera berbeda-

beda, kita dapat memberi rasa keripik pisang yang beraneka rasa, 

misalnya keripik pisang manis, keripik pisang pedas, dan keripik 

pisang asin. Caranya adalah sebagai berikut. 

a. Rasa manis: Keripik pisang dicelup ke dalam larutan gula (1 

kg gula pasir dicampur dengan 5 gelas air bersih), kemudian 

digoreng sampai kering. 

b. Rasa bawang: Keripik pisang yang sudah digoreng setengah 

kering dicelup kedalam larutan bumbu bawang putih dan 

garam, kemudian digoreng sampai kering. 

c. Rasa pedas: Keripik pisang yang sudah digoreng setengah 

kering dicelup kedalam larutan bumbu yang terdiri atas cabe, 

bawang putih, dan garam, kemudian digoreng sampai kering. 

8. Penggorengan II 

Setelah ditiriskan, keripik pisang digoreng lagi dengan 

minyak yang telah mendidih sampai betul-betul masak dan kering 

(Jw: kemripik). 

9. Pendinginan II 

Keripik pisang yang telah masak didinginkan sambil 

ditiriskan sehingga diperoleh keripik pisang yang betul-betul 

kering. 
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10. Pengemasan 

Keripik pisang yang telah kering siap dihidangkan atau 

dipasarkan melalui warung, toko, atau supermarket dalam kantong 

pelastik berlabel. 

2.3 Aspek Penyuluhan 

2.3.1 Pengertian Penyuluhan Pertanian 

Menurut Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, 

Perikanan dan Kehutanan (SP3K) No/16/2006 Pasal 1 ayat 2, 

yang disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku 

utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong 

dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, 

teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya 

untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan 

dan kesejahteraan serta meningkatkan kesadaran dalam 

pelestarian fungsi lingkungan hidup. 

Penyuluhan dapat diartikan sebagai proses perubahan 

perilaku (pengetahuan, ketrampilan, sikap) dikalangan masyarakat 

petani agar mereka tahu, mau dan mampu melaksanakan 

perubahan dalam usahataninya demi tercapainya peningkatan 

produksi, pendapatan/keuntungan dan perbaikan kesejahteraan 

keluarga/masyarakat yang ingin dicapai melalui pembangunan 

pertanian. Perubahan perilaku dapat dilakukan melalui proses 

pendidikan bagi masyarakat petani dengan system dan ciri-ciri 

yang spesifik sesuai dengan sifat sasaran (Totok Mardikanto 

1993: 14). 
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2.3.2 Fungsi Dan Tujuan Penyuluhan Pertanian 

Fungsi penyuluhan adalah menjembatani kesenjangan 

antara praktik yang biasa dilakukan oleh petani dengan 

pengetahuan dan teknologi yang selalu berkembang. 

Dengan demikian penyuluhan merupakan penghubung 

yang bersifat dua arah antara pengetahuan yang dibutuhkan petani 

dan pengalaman yang biasa dilakukan oleh petani. Karena itu 

fungsi penyuluhan dapat dianggap sebagai penyampaian dan 

penyesuaian program nasional dan regional agar dapat diikuti dan 

dilaksanakan oleh petani, sehingga program yang disusun oleh 

masyarakat petani dengan etiked baik dapat berhasil. 

Tujuan penyuluhan pertanian dapat dibedakan menjadi 3 

bagian yaitu; 1) Tujuan dasar adalah masyarakat dapat hidup 

makmur, baik material maupun spritual. 2) Tujuan khusus adalah 

agar anggota masyarakat tani dapat meningkatkan taraf hidupnya. 

3) Tujuan kerja adalah agar petani dapat meningkatkan produksi 

usahataninya (Soedarmanto, 1992). Sedangkan Samsudin (1987), 

berpendapat bahwa tujuan penyuluhan pertanian adalah untuk 

menumbuhkan perubahan yang lebih terarah dalam kegiatan 

usahatani. Perubahan yang dimaksud ialah dalam bentuk 

pengetahuan, kecakapan, sikap dan motif tindakan petani. 

2.3.3 Metode dan Teknik Penyuluhan Pertanian 

Menurut Soedarmanto (1992), metode penyuluhan 

pertanian adalah cara penyampaian materi penyuluhan melalui 

media komonikasi oleh penyuluh pertanian kepada petani beserta 
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anggota keluarganya agar bisa dan membiasakan dirinya 

menggunakan teknologi baru. Sedangkan menurut Wahjuti 

(2006), teknik adalah prosedur yang harus ditempuh seorang 

penyuluh untuk mencapai tujuan penyuluhan yang telah 

ditetapkan. 

Suatu metode dan teknik penyuluhan pertanian dikatakan 

efektif suatu dampak yang positif bagi petani. Oleh karena itu 

didalam pemilihan metode dan teknik penyuluhan pertanian 

dilakukan secara kombinasi dari beberapa metode dan teknik yang 

relevan dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai, 

karakteristik sasaran, sifat materi dan kemampuan penyuluh 

sendiri. 

2.3.4 Sasaran Penyuluhan Pertanian 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 16 tahun 2006, 

tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, yang dimaksud dengan 

sasaran penyuluhan pertanian yaitu mencakup petani dan 

keluarganya serta pelaku usaha pertanian lainya. Mardikanto 

(1993), berpendapat bahwa sasaran penyuluhan pertanian 

memiliki sifat-sifat mental dan segala tindakannya dipengaruhi 

oleh keadaan lingkungannya, yaitu; 1) pengaruh dari susunan 

keluarga sendiri seperti umur, tingkat pendidikan. 2) pengaruh 

masyarakat sekitar meliputi susunan masyarakat, norma sosial dan 

status ekonomi. 3) pengaruh adat setempat serta agama dan 

kepercayaan. 
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Sedangkan menurut Ibrahim, Sudiyono dan Harpowo 

(2003), bahwa sasaran penyuluhan pertanian adalah objek yang 

menerima inovasi dalam proses penyuluhan pertanian namun 

demikian objek bukan berarti secara pasif menerima inovasi tetapi 

terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam proses 

penyuluhan pertanian. 

2.3.5 Materi Penyuluhan Pertanian 

Materi penyuluhan pertanian berasal dari berbagai sumber 

yang memerlukan adaptasi terlebih dahulu sesuai dengan lokasi 

dan wilayah kerja penyuluhan yang bersangkutan. Aspek 

penyuluhan yang harus diperhatikan yaitu secara ekonomi harus 

menguntungkan (economically profitable), secara teknis dapat 

diterapkan (technically feasible), secara sosial dapat diterima 

petani (socially acceptable), dan tidak merusak lingkungan 

(sustainable), (Ibrahim dkk, 2003). 

Materi penyuluhan adalah beberapa pesan yang akan 

disuluhkan kepada petani, materi tersebut diharapka dapat 

memecahkan masalah yang dihadapi oleh petani dan harus 

memenuhi tiga syarat yaitu; 1) secara teknis dapat dilaksanakan, 

2) secara ekonomi dapat dipertanggung jawabkan dan bermanfaat 

serta menguntungkan, 3) secara sosiologis tidak bertentangan 

dengan norma dan kebiasaan dari sasaran. Secara keseluruhan 

materi penyuluhan pertanian perlu dikomunikasikan agar petani 

dapat memperbaiki cara-cara berproduksi yang baik 

(Soedarmanto, 1992). 
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2.3.6 Media Penyuluhan Pertanian 

Yang dimaksud dengan media penyuluhan adalah alat 

bantu penyuluhan yang dalam peranannya befungsi sebagai 

perantara yang menghubungkan antara penyuluh dengan sasaran 

sehingga pasan atau informasi akan lebih jelas dan nyata. Media 

adalah alat atau benda yang dapat diamati, didengar, diraba atau 

dirasakan oleh indera manusia yang berfungsi untuk 

memperagakan atau menjelaskan uraian yang disampaikan 

penyuluh guna membantu proses belajar sasaran penyuluhan agar 

materi penyuluhan mudah diterima dan dipahami (Setiana, 2005). 

Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan dari pengirim kepada sasaran sehingga dapat 

merangsang pikiran, perasaan, minat serta perhatian agar proses 

pembelajaran terjadi secara baik dan lancar. Penelitian 

menunjukkan bahwa media dapat mempercepat proses perubahan 

(Van Den Ban dan Hawkins, 2005). 

2.3.7 Evaluasi Penyuluhan Pertanian 

Evaluasi penyuluhan pertanian adalah proses penilaian 

untuk menentukan relavansi, efisieni, efektifitas dan dampak 

program penyuluhan pertanian sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai secara sistematis dan obyektif (Ismulhadi, 2006). 

Kegiatan evaluasi adalah 1) bagaimana tingkat perubahan 

perilaku petani sasaran tentang apa yang telah disuluhkan, 2) 

seberapa banyak petani yang telah mengadopsi suatu ide, 3) 

dapatkah petani sasaran memecahkan masalah sendiri. 
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BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

 

3.1 Lokasi Dan Waktu 

Lokasi kajia dan survei dilakukan pada salah satu anggota 

kelompok tani yang membuat keripik pisang. Sedangkan 

penyuluhan dilakukan di Kelompok tani Tominuku Desa Fanating 

Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor Propinsi Nusa 

Tenggara Timur.  

3.2 Rancangan Kajian 

3.2.1 Pendekatan Kajian 

Pendekatan kajian yang digunakan adalah metode survey 

dan studi kasus. Survei dilakukan dengan pengumpulan data 

primer secara langsung pada petani atau anggota kelompoktani 

“Tominuku” serta wawancara. Sedangkan studi kasus dilakukan 

di “Home industri” pengolahan buah pisang menjadi keripik. 

Selain itu dilakukan studi pustaka yaitu kegiatan menghimpun 

data dari berbagai literatur yang merupakan bahan tertulis dan 

hasil kajian terdahulu. 

3.2.2 Pelaksanaan Kajian 

Kajian survei dilakukan dengan mendata biaya-biaya dan 

pendapatan yang diperoleh petani anggota kelompoktani 

“Tominuku” yang membudidayakan dan menjual buah pisang. 

Sedangkan studi kasus dilakukan secara intensif dan mendalam 

mengenai biaya dan pendapatan usaha pengolahan buah pisang 

menjadi kripik “Home industri”  

3.2.3 Parameter Kajian 

Variabel yang diamati meliputi variabel bebas terdiri dari 

umur, tingkat pendidikan, luas kepemilikan lahan, motivasi dan 

frekuensi penyuluhan tentang pengolahan hasil pertanian. 

Sedangkan variabel terikat adalah adopsi petani tentang teknologi. 
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Pendapatan petani yang membudidayakan dan menjual 

buah pisang dan pendapatan usaha pengolahan buah pisang 

menjadi keripik (Home Industri). Nilai tambah pendapatan yang 

dihasilkan dalam setiap biaya pengolahan buah pisang menjadi 

keripik. 

3.2.4 Metode Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam kajian ini dilakukan 

dengan cara porposive sampling, yaitu pengambilan sampel 

secara sengaja berdasarkan tujuan kajian. Sampel kajian sebanyak 

10 orang meliputi petani di Desa Fanating yang telah mengikuti 

penyuluhan tentang pengolahan buah pisang penjadi keripik dan 

memiliki sumberdaya yang mendukung pelaksanaan serta terdapat 

beberapa petani yang pernah membuat keripik pisang. 

3.2.5 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam kajian ini dilakukan dengan cara 

sebagai berikut: 1) Pengumpulan data primer dilakukan dengan 

kuisioner kepada responden yang bertujuan mendapatkan 

informasi secara mendalam tentang variabel x dan Y. Sedangkan 

data sekunder diperoleh dari lembaga/instansi baik pemerintah 

maupun swasta yang berkaitan dengan kajian ini untuk 

melengkapi data primer, 2) Wawancara dengan pedoman 

wawancara untuk mengetahui tanggapan dan adopsi   petani 

tentang pengolahan hasil, 3) Survei, yaitu pengumpulan data 

dengan mengamati secara langsung obyek yang diteliti untuk 

melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan 

pencatatan serta untuk mendapatkan keterangan tentang sesuatu 

persoalan dalam suatu daerah tertentu. 

3.2.6 Teknik Penyajian Data 

Penyajian data dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1) 

Editing, yaitu data yang dikumpulkan melalui kuesioner sebelum 

diolah perlu diperiksa terlebih dahulu kebenarannya, 2) Coding, 

yaitu kegiatan pemberian kode pada setiap jawaban yang terdapat 

dalam kuesioner. Data maupun informasi yang diperoleh perlu 
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dikategorikan terlebih dahulu dengan jalan memberi kode pada 

setiap jawaban dengan menggunakan simbol angka, sehingga 

dengan angka-angka tersebut data mudah diolah, dihitung dan 

dianalisis. Menurut Suryabrata (2000), untuk variabel-variabel 

yang bersifat kualitatif agar dapat diolah dengan statistik 

parametrik, maka datanya harus dalam bentuk skala interval, 3) 

Tabulasi, yaitu penyusunan data yang disajikan dalam bentuk 

tabel sehingga memudahkan dalam pengolahan data. 

3.3 Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan menghitung besarnya 

biaya dan pendapatan petani yang membudidayakan pisang dan 

usaha pembuatan keripik. Selanjutnya dilakukan perbandingan 

selisih antara penerimaan kotor pembuatan keripik dan budidaya 

pisang. Sehingga akan diketahui nilai tambah pengolahan buah 

pisang menjadi keripik yang dihasilkan dalam setiap biaya yang 

dikeluarkan dengan asumsi jika petani melakukan pembuatan 

keripik. Analisis data yang digunakan yaitu: 

A. Analisis Pendapatan 

Rumus menghitung pendapatan menurut Suratiyah (2006), 

adalah; 

Pendapatan   = Penerimaan kotor – Biaya produksi 

Penerimaan   = Py. Y 

Py            = Harga produksi (Rp/Kg) 

Y                    = Jumlah produksi (Kg) 

Biaya total      = Biaya tetap + Biaya Variabel. 

B. Analisis B/C Ratio 

Yaitu selisih nilai penerimaan kotor (output) dibagi selisih 

nilai biaya (input) antara usaha pembuatan kripik pisang dan 

usaha budidaya pisang. B/C Ratiodapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 

B/C Ratio   = TRt
1
 – TRt

2
 

                       TCt
1
 - TCt

2
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Dimana: 

TRt1    : Penerimaan kotor (output) usaha pembuatan keripik 

TRt2    : Penerimaan kotor (output) budidaya pisang 

TCt1    : Biaya total usaha (input) pembuatan keripik 

TCt2    : Biaya total (input) budidaya pisang. 

Menurut Soekartawi (2006), ketentuan B/C Ratio adalah: 

B/C Ratio> 1 berarti usaha pembuatan kripik pisang 

menguntungkan (nilai tambah + ), B/C Ratio < 1 berarti usaha 

kripik pisang rugi (nilai tambah − ), dan B/C Ratio = 1 berarti 

usaha kripik pisang tidak untung atau rugi (nilai tambah 0). 

3.4 Pengolahan Keripik Pisang 

Keripik pisang merupakan salah satu jenis produk olahan 

hasil pertanian. Pengolahan keripik pisang sudah cukup lama 

dikenal masyarakat, prosesnya sederhana, mudah dikerjakan dan 

tidak terlaku membutuhkan banyak tenaga. 

a. Bahan utama yang digunakan untuk membuat kripik pisang 

terdiri dari atas; buah pisang, air bersih. Sedangkan bahan 

tambahan, gula pasir, garam dapur dan bawang putih, larutan 

daun sirih. 

b. Peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan kripik 

pisang antara lain; pisau, alat pasah, meja, timbangan, ember, 

kompor/kayu bakar, wajan penggoreng, dan nampan/nyiru. 

Proses pembuatan kripik pisang; Buah pisang dikupas dan 

direndam dalam larutan daun sirih. Hal ini untuk mencegah 

browning atau pencoklatan. Selanjutnya: 

1. Daging buah pisang diiris (dirajang) tipis-tipis bembujur 

dengan menggunakan pisau atau pasah. 

2. Daging buah pisang yang telah diiris di goreng setengah 

kering. 

3. Keripik pisang mentah yang telah digoreng setengah kering 

didinginkan sambil ditiriskan agar minyak goreng yang ada 

menetes tuntas (Jw.atus). 

4. Pemberian bumbu sesuai permintaan konsumen. 
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5. Setelah itu keripik yang tercambur bumbu di goreng lagi 

dengan minyak yang telah mendidih sampai benar-benar masak 

dan kering (Jw. kemripik). 

 

DIAGRAM ALIR PEMBUATAN KERIPIK PISANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Alir Pembuatan Keripik Pisang 

 

Pemilihan Buah Pisang 

Dikupas 
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Dirajang 

Digoreng, I 

Didinginkan, I 

Digoreng, II 

Didinginkan, II 

Kulitnya 

Potongan daun sirih 
 

Larutan Bumbu 

Keripik Pisang 
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3.5 Rancangan Penyuluhan 

3.5.1 Kerangka Pikir 

Penetapan kerangka pikir dilakukan dengan 

memperhatikan beberapa hal yaitu; identifikasi masalah, potensi 

wilayah, keadaan sekarang yang disesuaikan dengan keadaan 

yang diinginkan. Setelah ditemukan masalah yang dihadapi oleh 

petani, maka dilakukan kajian mengenai nilai tambah pengolahan 

buah pisang menjadi keripik. Skema kerangka pikir dalam 

penyusunan rancangan penyuluhan ini disajikan pada. Gambar 2. 
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Keadaan Yang Diinginkan 

1. Petani memiliki divertifikasi usahatani khususnya pengolahan hasil 
2. Termanfaatkannya buah pisang sebagai bahan olahan keripik 
3. Petani mengetahui nilai keuntungan dalam pengolahan buah pisang 

menjadi keripik. 

Keadaan Sekarang 

1. Petani belum memiliki divertifikasi usahatani yang 
menguntungkan 

2. Buah pisang yang dihasilkan cukup melimpah 

3. Buah pisang yang dihasilkan hanya untuk buah segar. 

Masalah 

1. Produksi pisang yang melimpah belum dimanfaatkan 
2. Petani belum mengolah buah pisang menjadi berbagai jenis olahan makanan 
3. Petani belum mengetahui keuntungan dari pengolahan buah pisang menjadi 

keripik 

Kajian 

Nilai tambah pengolahan buah pisang menjadi keripik pisang 

Rancangan Penyuluhan 

Nilai tambah pengolahan buah pisang (Musa spp) menjadi keripik 
Tujuan 

Meningkatkan pengetahuan petani tentang pengolahan buah pisang menjadi keripik 

 

Sasaran 

Kelompoktani “Tomi Nuku” 

Metode dan Teknik 

Ceramah,diskusi dan demcar  

Media 
Brosur dan benda 
sesungguhnya 

Materi Penyuluhan 
Nilai tambah pengolahan buah 
Pisang menjadi keripik 

Rencana Tindak Lanjut 

Identifikasi Masalah 
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3.5.2 Materi Penyuluhan 

Materi yang disuluhkan kepada sasaran adalah mengenai 

nilai tambah pengolahan buah pisang menjadi keripik terhadap 

peningkatan pendapatan petani.  

3.5.3 Sasaran Penyuluhan 

Sasaran penyuluhan yaitu Kelompoktani “Tomi Nuku” di 

Desa Fanating Kecamatan Teluk Mutiara NusaTenggara Timur. 

3.5.4 Media Penyuluhan 

Media yang digunakan adalah brosur dan benda 

sesungguhnya. Tujuan menggunakan media ini adalah untuk 

menambah daya ingat dan meningkatkan evektivitas penyuluhan 

serta menambah daya tarik sasaran. 

3.5.5 Metode Dan Teknik Penyuluhan 

Metode dan teknik yang digunakan yaitu; ceramah, diskusi 

dan demonstrasi cara. 

3.6 Kegiatan Penyuluhan 

3.6.1 Persiapan 

Persiapan penyuluhan dimulai dengan identifikasi 

terhadap potensi wilayah dan permasalahan yang dihadapi oleh 

petani di Desa Fanating Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten 

Alor Propinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah dilakukannya 

identifikasi, dilanjut dengan pengolahan data serta penyusunan 

rancangan penyuluhan berdasarkan hasil identifikasi yang telah 

dilaksanakan. 

3.6.2 Pelaksanaan Dan Pengorganisasian 

Pelaksanaan penyuluhan dilakukan setelah rancangan 

penyuluhan selesai dibuat. Kemudian materi disampaikan dengan 

menggunakan media, metode dan teknik yang telah ditetapkan 

dalam rancangan penyuluhan. Akhir dari pelaksanaan penyuluhan 

ini diharapkan  petani memiliki pengetahuan tentang nilai tambah 

pengolahan buah pisang menjadi keripik dan dapat 

menerapkannya guna meningkatkan pendapatan melalui 

pengolahan hasil khususnya pembuatan keripik pisang. 
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3.7 Evaluasi Penyuluhan 

Untuk mengevaluasi keberhasilan dan kinerja penyuluhan 

dilakukan melalui perhitungan efektivitas peningkatan 

pengetahuan sasaran. Untuk mengetahui peningkatan pengetahuan 

sasaran dilakukan pre test dan post test dengan 20 pertanyaan. 

Nilai 5 (lima) untuk masing-masing jawaban benar sehingga bagi 

jawaban yang benar semua mendapat nilai 100 (20 x 5), 

sedangkan jawaban yang salah diberi nilai 1 (satu). Untuk 

mengetahui kriteria tingkat pengetahuan disajikan pada Tabel. 1 

Tabel. 1 Kriteria Tingkat Pengetahuan 

No. Nilai Kategori 

1 ≥ 20 - ≤ 40 Kurang baik 

2 > 40 - ≤ 60 Cukup baik 

3 > 60 - ≤ 80 Baik 

4 > 80 - ≤ 100 Sangat baik 

 

Dari hasil pre test dan post test ditabulasikan dan 

dilakukan perhitungan efektivitas peningkatan pengetahuan 

dengan rumus : 

Efektivitas peningkatan pengetahuan =
Ps−Pr

100−Pr
 x 100% 

Keterangan : Ps            = post test 

                      Pr            = pre test 

                      100          = nilai yang ingin dicapai 

Dimana        : Ps – Pr   = peningkatan pengetahuan    

                     100-Pr  = nilai kesenjangan 

Kriteria efektivitas pengetahuan disajikan pada Tabel.2 

Tabel. 2 Kriteria Efektivitas Pengetahuan 

No Nilai Kategori 

1 < 33,33%                  Kurang efektif 

2    33,33% - 66,66%                  Cukup efektif 

3 > 66,66%                  Efektif 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
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BAB V 

PELAKSANAAN PENYULUHAN 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Dari hasil kajian yang telah dilakukan, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Biaya pendapatan yang dihasilkan dari 70 kg keripik pisang 

adalah sebesar Rp 857.000,-, dengan pendapatan kotor Rp 

2.310.000,-Sedangkan pada usaha penjualan buah pisang 

segar Rp 2000,-/kg, dengan pendapatan kotor Rp 280.000,- 

dan pendapatan bersih Rp 196.000,-. Dengan demikian maka 

diperoleh nilai B/C ratio usaha pengolahan buah pisang 

menjadi keripik > 1, nilai 1,73. Ini berarti setiap Rp 1,- biaya 

(input) yang dikeluarkan akan memberikan nilai tambah atau 

keuntungan bersih sebesar Rp 0,73,-. Jadi apabila petani mau 

mengeluarkan tambahan biaya sebesar Rp 1.369.000,- untuk 

melakukan pengolahan buah pisang menjadi keripik maka 

akan memberikan keuntungan bersih Rp 857.000,- 

2. Rancangan penyuluhan tentang pengolahan buah pisang 

menjadi keripik dilakukan di Kelompok tani Tomi Nuku 

Desa Fanating didasarkan atas hasil identifikasi masalah. 

Metode dan Teknik yang digunakan adalah ceramah, diskusi 

dan demonstrasi cara. Sedangkan medianya adalah brosur. 

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan evaluasi penyuluhan, 

kriteria efektifitas peningkatan pengetahuan petani mengenai 
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pengolahan buah pisang menjadi keripik berada pada kriteria 

efektif yaitu 66,89. Hasil peningkatan pengetahuan ini sangat 

memuaskan mengingat keadaan responden yang masih 

memiliki tingkat pendidikan yang rendah namun dapat 

menerima inovasi yang diberikan. 

6.2 Saran 

1. Bagi petani pisang: Usaha pembuatan keripik pisang 

merupakan usaha yang menguntungkan, sehingga usaha ini 

dapat dijadikan sebagai salah satu usaha alternatif sumber 

penghasilan tambahan. 

2. Desa Fanating: Perlu diadakan bimbingan yang berkelanjutan 

pada petani, mengenai (divertifikasi) usahatani pengolahan 

hasil khususnya usaha pembuatan keripik, mengingat nilai 

keuntugannya cukup besar. 
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Lampiran 1. Kuisioner Pre Test dan Post Test 

KUISIONER PRE TEST/POST TEST 

Identitas Responden 

Petujuk 

Jawablah pertanyaan dengan mengisi titik di bawah ini: 

1. Nama Responden  

 :..................................................... 

2.  Umur    :.................Tahun 

3.  Pendidikan   

 :...................................................... 

4. Jenis kelamin  

 L/p..................................................  

5.  Status     .       * SD,   SLTP,  SLTA 

   

6.  Alamat rumah  

 ......................................................  

7.  Jumlah anggota keluarga 

 ......................................................  

8.  Nama kelompoktani 

 ....................................................... 

9.  Jabatan dalam kelompok 

 :....................................................... 

10. Luas kepemilikan lahan 

 :...................................................... 

11. Luas pekarangan  

 ....................................................... 

 

 

Coret Yang Tidak Perlu * 
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DAFTAR PERTANYAAN 

Petunjuk: berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban 

yang di anggap paling benar dari pertanyaan-pertanyaan di bawah 

ini: 

1. Bahan utama yang digunakan dalam pembuatan keripik 

adalah: 

     a. Buah pisang.                         b. Asam. 

    c. Jeruk                                    d. Kelapa    

  

2. Macam-macam olahan yang terbuat dari buah pisang. 

  a. Keripik pisang     b. Dodol pisang 

  c. Kue pisang                          d. Semua benar 

  

3. Pisang yang paling baik dijadikan keripik adalah  : 

  a. Pisang Susu                        b. Pisang biji 

  c. Pisang mas (40hari)            d. Pisang kapok 

4. Dalam pembuatan keripik pisang sebaiknya pisang : 

  a. Dikupas lalu goreng            b. Tidak di kupas. 

  c. Dikupas, dipasah, goreng    d. Semua salah. 

5. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan keripik 

adalah : 

  a. Gula dan buah pisang.         b. Kopi dan buah pisang 

  c. Kenari dan buah pisang  d. Tembakau dan buah 

pisang. 

6. Alat yang di pakai dalam pembuatan keripik pisang adalah:  

  a. Wajan                b. sutel 

  c. Konfor                d.semuanya benar. 

7. Pisang apa saja yang digunakan dalam pembuatan keripik : 

  a. piasang kapok    b. pisang tanduk 

  c.semuanya benar                 d. pisang ambon 

8. Fungsi dari  bahan campuran rasa jeruk adalah 

           a. untuk mewarnai.              b. menambah cita rasa. 
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           c. mengharumkan.              d. semuanya salah. 

9. Untuk mendapatkan hasil keripik yang renyah sebaiknya : 

           a.digoreng sampai gosong        b. Digoreng setengah 

matang 

           c. dibungkus waktu panas         d. semua salah 

10. Pisang digoreng 2 (dua) kali untuk menghasilkan rasa : 

     a. gurih dan renyah .                  b. tahan lama.  

           c .a dan b. salah.                d. a dan b. benar. 

11. Bahan apa yang digunakan agar keripik tidak terlihat 

kecoklatan 

a. Kunyit                                             b. Santan kelapa 

c    daun sirih                                        d  lombok 

12. Apa yang mempengaruhi keripik terasa asin 

a    Air jeruk                                          b  air kelapa 

c    garam                                             d  masako 

13. Jika 1 bungkus keripik pisang = Rp. 10.000,- maka 5 bungkus 

seharga 

a    25.000,-                                          b 30.000,- 

c    40.000,-                                          d  50.000,-          

14. Apakah yang dimaksud dengan biaya tetap 

a    biaya yang tetap didapatkan          b biaya yang besar atau 

kecil 

c    biaya produksi yang banyak          d biaya yang didapat 

dari pinjaman 

15. Nilai tambah dari pembuatan keripik dapat dirasakan oleh : 

a    Tukang ojek                                    b  sopir 

c     pilot                                              d  pengusaha keripik 

16. Apa yang membuat keripik jadi manis 

a    santan                                             b  garam 

c    gula                                               d  air jeruk nipis 

17. Guna dari sealer adalah : 

a   alat timbangan                                 b  alat penggoreng 
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c   penyaring                                       d   alat mengepres 

kemasan 

18. Untuk mendapatkan rasa manis maka campuran yang pas 

adalah : 

a   gula 1 kg + air 20 gelas                   b  gula 1 kg + air 15 

gelas 

c   gula 1 kg + air 5 gelas                     d  gula 1 kg + air 10 

gelas 

19. Bila menginginkan keripik dengan rasa bawang maka bumbu 

yang digunakan adalah : 

a  bawang putih dan tomat                   b  tomat dan garam 

c  bawang putih dan jeruk                    d   bawang putih da 

garam 

20. Apa saja yang termasuk dalam biaya variabel : 

a  Biaya tenaga kerja, alat                    b  Biaya bunga Bank 

c  Pajak                                             d  Biaya pembelian bahan 

& upah TK 
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Lampiran 2. Lembaran Persiapan Menyuluh (LPM) 

LEMBARAN PERSIAPAN MENYULUH (LPM) 

Penyuluh   :Tertius Botahala 

Status    : Mahasiswa 

Materi Penyuluhan   : Agar petani mengetahui Nilai Tambah 

Pengolahan Buah   Pisang Menjadi 

Keripik dalam.         

     Peningkatan nilai tamabah petani 

Sasaran Penyuluhan : Kelompoktani Tomi Nuku (25 orang) 

Tempat/Lokasi : Desa Fanating/rumah ketua kelompoktani 

Tomi Nuku 

Penyuluhan  : Kelompoktani Tomi Nuku 

Hari/waktu menyuluh : Jumat, 30 Mei 2014 / 5 jam (300 menit). 

Metode Penyuluhan/ 

Teknik   : Kelompok/ Ceramah, diskusi dan demcar 

Tujuan Penyuluhan : Peningkatan pengetahuan petani tentang 

nilai tambah 

     Pengolahan buah pisang 

Alat Bantu menyuluh : Laptop, Brosur, kuisioner dan benda 

sesungguhnya 

Bahan Penyuluhan : Buah pisang  

No Uraian Kegiatan 
Waktu 

(menit) 
Keterangan 

A 

Pembukaan 

• Mengucapkan salam 

• Perkenalan 

• Penyampaian judul 

penyuluhan 

 

5 
 

B 
• Membagikan kuisioner 

awal 
15 Pre test 
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C 

Isi Materi 

• Cara pembuatan 

keripik pisang 

• Analisis usaha keripik 

pisang 

• Nilai tabah pengolahan 

buah pisang menjadi 

keripik 
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D 
• Diskusi dan tanya 

jawab 
25  

E 
• Demonstrasi cara 

pembuatan keripik 

pisang 

240  

F 
• Membagikan kuisioner 

akhir 
15 Post test 

C 

Pengakhiran 

• Ucapan terima kasih 

• Salam penutup 

 

5 
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Lampiran 3. Nama Petani Responden Dalam Penyuluhan 

NAMA PETANI RESPONDEN 

No Nama Alamat Umur Pendidikan 

1 Julius Pandu Fanating 41 SLTA 

2 Ribka Lani Fanating 29 SLTA 

3 Lebertina P Fanating 25 SLTP 

4 Yuliana Fan Fanating 25 SLTP 

5 Makdalena 

Makani 

Fanating 29 SLTP 

6 Sipora Ata Fanating 32 SD 

7 Bendelina Weni Fanating 25 SD 

8 Bilha P Fanating 31 SD 

9 Elisabet A Fanating 33 SLTP 

10 Naema Lau Fanating 32 SLTA 

11 Kesia Oni Fanating 29 SD 

12 Dorkas F Fanating 35 - 

13 Mesak Mamakani Fanating 27 SD 

14 Ananias N Fanating 34 SD 

15 Susana Wetang Fanating 30 SLTP 

16 Asnat Ata Fanating 36 SD 

17 Petrus Makani Fanating 33 - 

18 Silas Ahala Fanating 31 - 

19 Ribka Pada Fanating 31 SLTP 

20 Marta Penmau Fanating 30 SD 

21 Tifalaka Fanating 33 SLTP 
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Lampiran 4. Nilai Pre Test dan Post Test Petani Sasaran 

NILAI PRE TEST DAN POST TEST PETANI SASARAN 

No Nama Nilai Pre Test Nilai Post Test 

1 Julius Pandu 48 92 

2 Ribka Lani 40 88 

3 Lebertina P 44 92 

4 Yuliana Fan 52 100 

5 Makdalena Makani 52 96 

6 Sipora Ata 36 92 

7 Bendelina Weni 54 76 

8 Bilha P 60 96 

9 Elisabet A 36 76 

10 Naema Lau 40 72 

11 Kesia Oni 56 100 

12 Dorkas F 36 76 

13 Mesak Mamakani 24 64 

14 Ananias N 36 64 

15 Susana Wetang 28 60 

16 Asnat Ata 36 92 

17 Petrus Makani 44 88 

18 Silas Ahala 28 60 

19 Ribka Pada 32 64 

20 Marta Penmau 28 68 

21 Tifalaka 32 72 

Jumlah 842 1.688 

Rata-rata 40,09 80,38 
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Lampiran 5. Hasil Nilai Pre Test Kelompoktani Tomi Nuku 

No 
Nama 

Responden 
Nilai Jawaban Pada Tiap Nomor Total 

Nilai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 Julius Pandu 1 5 5 1 5 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 48 
2 Ribka Lani 5 1 5 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 40 
3 Lebertina P 5 5 1 5 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 44 
4 Yuliana Fan 5 5 5 1 5 1 1 5 1 5 5 1 1 1 1 5 1 1 1 1 52 
5 Makdalena Makani 5 1 1 1 1 1 5 5 5 5 1 1 5 1 5 5 1 1 1 1 52 
6 Sipora Ata 5 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 36 
7 Bendelina Weni 5 5 1 1 1 1 5 5 5 5 1 1 5 1 5 5 1 1 1 1 56 
8 Bilha P 5 5 1 1 1 5 5 1 5 5 1 5 1 1 5 5 1 5 1 1 60 
9 Elisabet A 5 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 36 

10 Naema Lau 5 5 5 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 
11 Kesia Oni 5 1 1 1 1 5 5 5 5 5 1 1 1 1 5 1 1 5 5 1 56 
12 Dorkas F 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 1 1 36 
13 Mesak Mamakani 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 
14 Ananias N 5 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 36 
15 Susana Wetang 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 
16 Asnat Ata 1 1 5 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 5 36 
17 Petrus Makani 5 5 1 1 1 1 1 1 5 5 1 5 1 1 1 5 1 1 1 1 44 
18 Silas Ahala 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 28 
19 Ribka Pada 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5 1 32 
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20 Marta Penmau 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 28 
21 Tifalaka 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 32 

Jumlah 844 
Rata-Rata 40,19 

 

Lampiran 6. Hasil Nilai Post Test Kelompoktani Tomi Nuku 

No 
Nama 

Responden 
Nilai Jawaban Pada Tiap Nomor Total 

Nilai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 Julius Pandu 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 92 
2 Ribka Lani 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 88 
3 Lebertina P 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 92 
4 Yuliana Fan 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 
5 Makdalena Makani 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 96 
6 Sipora Ata 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 92 
7 Bendelina Weni 5 5 5 5 5 1 5 5 1 5 1 1 5 1 5 5 1 5 1 5 76 
8 Bilha P 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 96 
9 Elisabet A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 1 5 5 1 1 1 1 76 

10 Naema Lau 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 1 5 1 72 
11 Kesia Oni 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 
12 Dorkas F 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 1 5 5 5 5 1 1 1 1 5 76 



47 
 

13 Mesak Mamakani 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 64 
14 Ananias N 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 64 
15 Susana Wetang 5 5 5 1 5 1 5 5 5 5 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5 60 
16 Asnat Ata 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 1 5 5 92 
17 Petrus Makani 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 1 1 5 88 
18 Silas Ahala 5 5 5 1 5 1 5 5 5 1 1 1 5 1 5 5 1 1 1 1 60 
19 Ribka Pada 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 64 
20 Marta Penmau 5 5 5 5 5 1 5 5 5 1 1 5 1 5 5 5 1 1 1 1 68 
21 Tifalaka 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 1 1 5 5 1 1 1 72 

Jumlah 1.688 
Rata-Rata 80,38 
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Lampiran 9. Dokumentasi Kajian 

DOKUMENTASI KAJIAN 

 

         

 

 

 

 

Gambar 1. Buah Pisang Kapok          Gambar 2. Pisang di Kupas 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Pisang di Pasah/iris               Gambar 4. Goreng ke I 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Didinginkan diberi Bumbu    Gambar 6. Goreng ke II        
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Gambar 7 Didinginkan                            Gambar 8. Pengemasan 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Pengemasan                Gambar 10. Hasil Pengemasan 
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