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RINGKASAN EKSEKUTIF 

Usaha krupuk rajungan yang dirintis pada Oktober 2014 ini dimulai dari keisengan. 

Dulu kami berpikir hanya ingin membuat produk unik dan belum pernah ada 

sebelumnya. Namun setelah ditekuni ternyata produk krupuk rajungan yang terbuat dari 

cangkang sebagai salah satu bahan baku utamanya ini bisa diterima dengan baik di 

tengah-tengah masyarakat. Bahkan pada tahun 2015 sampai dengan 2016 krupuk 

rajungan booming dan kebanjiran order dari luar kota. 

Keberhasilan dan kegagalan dalam membangun usaha krupuk rajungan ini begitu 

mengesankan. Produk yang diolah dari daging dan cangkang rajungan ini bisa dijadikan 

krupuk yang dikenal sebagai salah satu camilan tradisional asli Indonesia. Semua 

lapisan masyarakat mengenal krupuk dan produk ini begitu dekat serta melekat di benak 

masyarakat. Dalam pengolahan krupuk rajungan ini, kami menggunakan bahan organik 

dengan prinsip zero waste. 

Meskipun sebelumnya sudah ada produk krupuk rajungan, namun krupuk kami dengan 

merk “Welloff” ini sangat berbeda dengan produk yang sudah ada. Produk kami jauh 

lebih berkualitas, baik dari bahan baku, dalam proses produksi, pemasaran hingga 

strategi yang digunakan dalam penjualan. Ada beberapa keunggulan produk krupuk 

rajungan diantaranya adalah produk ini unik dan enak. Untuk produk matang digoreng 

dengan pasir sehingga mampu menurunkan kolesterol. Krupuk rajungan rendah lemak 

sehingga aman dikonsumsi bagi konsumen yang sedang diet. Krupuk rajungan kami 

sudah memiliki izin dari Dinas Kesehatan Kota Semarang dengan nomor PIRT 

2063374012897-19. 

Produk kami ready order dan kami menggunakan strategi growth hacking sebagai 

teknik pemasaran yang cukup jitu dan mampu memperluas pasar. Dalam perjalanan 28 

bulan ini krupuk rajungan telah memiliki banyak konsumen, bahkan sudah banyak 

tawaran dari berbagai daerah yang meminta krupuk rajungan untuk dipasarkan di 

beberapa kota. 

Hanya saja kami belum siap perihal produksi, karena skala yang masih kecil ini. kami 

baru bisa memproduksi maksimal 150 kg per. Keuntungan penjualan per produknya 

mampu menembus 60% dengan ketersediaan bahan baku yang cukup banyak dan relatif 
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stabil. Ada banyak target market kami diantaranya adalah wisatawan dan mahasiswa 

yang akan pulang kampung. Hal ini dikarenakan konsep jualan krupuk kami adalah 

sebagai buah tangan dengan brand “Indonesian traditional food herritage”. Kami 

hanya ingin masyarakat Indonesia menjaga kearifan lokal kuliner yang menjadi aset tak 

ternilai. 

Selain diversifikasi pangan yang kita lakukan, kami juga melakukan inovasi dibidang 

teknik pemasaran di era digital ini dengan menggunakan prinsip growth hacking 

ataupun brand disruption. Dua hal ini lah yang membuat penjualan krupuk rajungan 

mengalami perkembangan yang cukup baik.  

Bukan hanya memperhatikan kesehatan, namun kami juga memperhatikan dampak 

sosial ekonomi serta lingkungan. Terbukti dengan beberapa karyawan yang kami rekrut 

untuk menjadi tim produksi.Besar harapan kami krupuk rajungan ini bisa menjelma 

menjadi ikon kuliner khas Indonesia yang bisa didapatkan dengan mudah serta mampu 

menumbuhkan kecintaan terhadap produk lokal dan dikemas secara modern sehingga 

bisa mengikuti perkembangan trend yang ada. 
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PROFIL LEMBAGA INKUBATOR 
 

1.  Nama Inkubator  : Inkubator Bisnis Berbasis Teknologi 

Lembaga       

Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (LPPM) Universitas PGRI 

Semarang 

2.  Alamat Inkubator : Jl. Dr. Cipto - Lontar No. 1 (Sidodadi 

timur) 

3.  Telepon Inkubator   :(024) 8451279 

4.  Email Inkubator        : - hilirisasiupgris@gmail.com 

  - hilirisasi@upgris.ac.id          

5.  Nama Pimpinan        : Achmad Buchori, M.Pd 

6.  Manajer                     : Ummi Kaltsum, M.Sc. 

7.  No HP Contact/LO   : 085640406236 

8.  Tahun Mulai Berdiri/Usia Inkubator  : 2016/7 bulan 

9.  No. SK Pendirian/Legalisasi  : 051/B/SK/UPGRIS/VII/2016 

10. Visi dan Misi    : 

      Visi:  Menjadi inkubator Bisnis teknologi yang unggul dan berjatidiri 

 Misi:  

a) Menghasilkan tenan yang unggul, handal dan  berjati diri 

b) Hilirisasi inovasi teknologi yang dihasilkan Universitas PGRI Semarang 

c) Komersialisasi inovasi teknologi yang berasal dari masyarakat umum dan 

perguruan tinggi 

d) Melakukan inkubasi terhadap tenan  untuk menghasilkan produk yang berdaya 

saing. 

 

11. Struktur Organisasi Inkubator, Jumlah Sumber Daya Manusia dan tugasnya:  

      - Struktur Organisasi 

 Pelindung  : Rektor Universitas PGRI Semarang 

 Pengarah  : 1. Wakil Rektor IV 

      2. Ketua LPPM 

Penanggung Jawab : Kepala Pusat Hilirisasi Hasil Penelitian dan Inkubator    

Bisnis 

 Manajer  : Ummi Kaltsum, S.Si., M.Sc 

 Sekretaris  : Duwi Nuvitalia, S.Pd., M.Pd 

 Koordinator Klaster 

1. Klaster Pangan    : Reni Rakhmawati, S.Pd., M.Pd 

2. Klaster Kesehatan dan Obat  : Siti Patonah, S.Pd., M.Pd 

3. Klaster Informatika dan Komunikasi : Wijayanto, S.T., M. Kom 

4. Klaster Energi    : Ir. Endang Is Retnowati, M.T 

5. Klaster Transportasi   : Ikhwanuddin, S.T., M.T 

6. Klaster Teknologi Tepat Guna   : Sigit Ristanto, S.T., M.Sc 

7. Klaster Material Maju   : Drs. Bagus Priyatno, S.T., M.T 

 

- Jumlah Sumber Daya : 13 orang 

 

 

mailto:hilirisasiupgris@gmail.com
mailto:hilirisasi@upgris.ac.id
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- Tugas 

        Pelindung  :  

melindungi dan membina pusat hilirisasi hasil penelitian dan inkubator bisnis. 

 Pengarah  :  

a. Mengarahkan, membina dan membimbing pimpinan pusat hilirisasi hasil 

penelitian dan inkubator bisnis 

b. Memberikan nasehat, petunjuk, bimbingan dan intervensi yang dianggap 

perlu atas pengelolaan dan pelaksanaan pusat hilirisasi hasil penelitian dan 

inkubator bisnis 

c. Melakukan pengawasan dan penilaian atas sistem pengendalian, 

pengelolaan dan pelaksanaan pada seluruh kegiatan pusat hilirisasi hasil 

penelitian dan inkubator bisnis dan memberikan saran-saran perbaikannya. 

 

 Penanggung Jawab :  

a. Membuat konsep dan menandatangani proposal, mengurus perizinan pusat 

hilirisasi hasil penelitian dan inkubator bisnis 

b. Mengkoordinir jalannya suatu pekerjaan semua kluster. 

c. Memantau kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing kluster 

d. Mengarahkan secara umum yang dilaksanakan kluster-kluster. 

e. Membuat konsep, mengambil keputusan dan mempertanggung jawabkan 

tugas-tugas secara umum yang dilaksanakan semua kluster 

f. Membagi tugas kepada setiap coordinator kluster 

g. Memimpin dan mengambil Kebijaksanaan dalam rapat pusat hilirisasi 

hasil penelitian dan inkubator bisnis 

 

 Manager  :  

a. Membantu tugas-tugas penanggung jawab 

b. Membantu tugas dan kedudukan penanggung jawab apabila berhalangan 

c. Melakukan wewenang penanggung jawab apabila berhalangan 
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d. manager dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab 

kepada penanggung jawab 

e. Memantau kinerja setiap coordinator kluster pangan, kesehatan dan obat, 

informatika dan komunikasi, energy, transportasi, teknologi tepat guna, 

material maju. 

 Sekretaris  :   

a. Mengerjakan secara administratif tentang hal-hal yang harus dicatat atau 

diolah secara administratif 

b. Melakukan pencatatan segala keputusan atau kebijaksanaan yang telah 

ditetapkan oleh ketua hasil musyawarah 

c. Mengurusi surat-surat, baik formil maupun nonformil yang dibutuhkan 

dalam pusat hilirisasi hasil penelitian dan inkubator bisnis 

d. Membantu penanggung jawab dan manager dalam mengendalikan 

kegiatan hilirisasi hasil penelitian dan inkubator bisnis 

e. Bersama penanggung jawab, manager, dan Bendahara mengusahakan dan 

melengkapi perangkat yang dibutuhkan hilirisasi hasil penelitian dan 

inkubator bisnis 

f. Menyusun rumusan dan rancangan keputusan hilirisasi hasil penelitian dan 

inkubator bisnis 

g. Bersama penanggung jawab, manager, dan Bendahara membuat rancangan 

anggaran belanja dalam pusat hilirisasi hasil penelitian dan inkubator 

bisnis 

h. Membuat laporan kegiatan sebelum dan sesudah penyelenggaraan kegiatan 

 

Koordinator Klaster 

1. Klaster Pangan    :  

mengkoordinir  proses inkubasi tenant yang bergerak dalam inovasi pangan 

2. Klaster Kesehatan dan Obat  :  

mengkoordinir  proses inkubasi tenant yang bergerak dalam inovasi 

kesehatan dan obat 

3. Klaster Informatika dan Komunikasi :  

mengkoordinir  proses inkubasi tenant yang bergerak dalam inovasi 

informatika dan   komunikasi 

4. Klaster Energi    :  
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mengkoordinir  proses inkubasi tenant yang bergerak dalam inovasi energi 

5. Klaster Transportasi   :  

Mengkoordinir  proses inkubasi tenant yang  bergerak dalam inovasi 

transportasi 

6. Klaster Teknologi Tepat Guna   :  

Mengkoordinir  proses inkubasi tenant yang  bergerak dalam inovasi 

teknologi tepat guna 

7. Klaster Material Maju   :  

Mengkoordinir  proses inkubasi tenant yang  bergerak dalam inovasi 

material maju 

12. Infrastruktur (Luas bangunan, luas ruang usaha dan denah): 

 Luas bangunan : 113 m2 

 Luas ruang usaha : 113 m2 

Denah      :  

DENAH RUANG USAHA I (7 X 11) m2 

 

       DENAH RUANG USAHA II (4 X 16) m2 

 
 
 

LAB DISPLAY 

PANGAN 

LAB  DISPLAY 

KESEHATAN 

DAN OBAT 

LAB   DISPLAY 

INFORMATIKA 

& KOMUNIKASI 

LAB DISPLAY 

TRANSPORTASI 

RUANG TAMU KAMAR 

MANDI 

LAB DISPLAY 

ENERGI 

LAB DISPLAY 

TEKNOLOGI 

TEPAT GUNA 

LAB DISPLAY 

MATERIAL 

MAJU 

RUANG TAMU RUANG 

RAPAT 
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13. Jasa Layanan Inkubasi: 

a) Pelatihan packaging 

b) Pelatihan penetrasi pasar 

c) Fasilitasi pengurusan sertifikasi produk 

d) Fasilitasi pengurusan standarisasi produk 

e) Fasilitasi pengembangan produk 

f) Fasilitasi akses ke lembaga keuangan (Bank Jateng, Bank Guru) 

g) Pengembangan bisnis 

h) Pengembangan teknologi dan proses produksi 

i) Konsultasi bisnis 

j) Pembuatan business plan 

k) Pendirian legalitas usaha 

l) Pendaftaran hak kekayaan intelektual 

m) Penyediaan pendamping 

n) Pengujian produk 

o) Promosi produk dan usaha 

p) Riset pasar 

q) Pelatihan bisnis 
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PROFIL TENANT 

1. Nama Pengusaha   : Hella Ayu Setyanida, S.Pd 

2. Alamat                              : Desa Protomulyo Dukuh Protokulon RT 5 RW 1  

Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten 

Kendal 51372 Jawa Tengah 

3. No Telepon    : 0878-3278-3414 

4. Email    : hellaayusetyanida@gmail.com 

5. Nama perusahaan   : Welloff Krupuk Rajungan 

6. Tahun berdiri / usia tenant  : Oktober 2014 / 22 tahun 

7. Bentuk badan usaha  : (UKM) 

8. Bidang fokus   : pangan 

9. Jenis usaha    : kuliner pembuatan krupuk berbahan dasar daging  

         dan cangkang rajungan 

10. Jenis Izin Usaha  : - 

11. Jumlah karyawan saat ini : 9 orang 

12. Nama contact person  : 

13. Nomor handphone  : 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara maritim terbesar kedua dan negara kepulauan 

nomor satu di dunia dengan 93.000 km2 perairan dan 95.000 km garis pantaiatau 

hampir 25% panjang pantai di dunia. Demikian luasnya laut Indonesia, ternyata 

mampu menyerap sekitar 44% dari seluruh jumlah karbon dioksida (CO2) di 

atmosfer.Dari data tersebut terbukti bahwa Indonesia mampu menjadi rumah 

bagi kekayaan laut dan terumbu karang. Ada banyak hasil laut yang bisa 

dimanfaatkan dengan baik, menjadi sumber kehidupan, bahkan telah menjelma 

menjadi aset bangsa yang tak ternilai harganya. 

Sebagian asupan protein hewani masyarakatbisa dipenuhi dari laut, yaitu 

mencapai 50% hingga 60%. Hal ini dikarenakan sebagian wilayah Indonesia 

adalah laut, otomatis ada jutaan masyarakat yang menggantungkan hidup dari 

hasil laut. Kebanyakan mereka berprofesi sebagai nelayan. Potensi tangkapan 

yang dapat dimanfaatkan (allowable catch) dari hasil laut Indonesia 

mencapai 5,12 juta ton per tahun.  Jumlah tersebut jika diuangkan dapat bernilai 

mencapai Rp. 7.200 trilyun. Betapa potensialnya hasil laut Indonesia jika dapat 

dimanfaatkan secara bijak untuk kesejahteraan penduduk Indonesia. 

Diantara hasil laut yang cukup besar potensinya adalah rajungan. Rajungan 

merupakan salah satu komoditas perikanan yang bernilai ekonomis penting di 

Indonesia. Selain dikonsumsi di dalam negeri, rajungan merupakan komoditas 

ekspor yang cukup penting.Bersama dengan kepiting bakau, rajungan diekspor 

ke negara-negara seperti Amerika Serikat, Cina, Jepang, Hongkong, Korea 

https://id.wikipedia.org/wiki/Cina
https://id.wikipedia.org/wiki/Jepang
https://id.wikipedia.org/wiki/Hongkong
https://id.wikipedia.org/wiki/Korea_Selatan
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Selatan, Taiwan, Malaysia, dan negara-negara di kawasan Eropa. Biasanya 

rajungan diekspor dalam keadaan hidup, dibekukan atau dikemas dalam kaleng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 1. Sup rajungan dan asparagus kaleng 

 

Di samping dagingnya yang lezat, kulit rajungan pun dapat diolah menjadi  

sumber kitin, kitosan dan karotenoid yang dimanfaatkan oleh berbagai industri 

sebagai bahan baku obat, kosmetika, pangan, dan lain-lain. Kulit atau cangkang 

rajungan mempunyai kandungan mineral yang tinggi, di 

antaranya kalsium (19,97%) dan fosfor (1,81%); sehingga dapat dimanfaatkan 

untuk memperkaya kandungan nutrisi makanan. 

Disamping potensi rajungan yang cukup besar serta nilai gizi yang sangat 

tinggi menjadikan alasan terbesar kami untuk bisa memanfaatkan rajungan 

sehingga dapat diolah dan memberikan dampak positif bagi lingkungan. Setelah 

mengamati dan mempelajari kondisi lingkungan serta peluang pemasaran, kami 

memutuskan untuk membuat usaha kuliner yang memanfaatkan rajungan, baik 

https://id.wikipedia.org/wiki/Korea_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Taiwan
https://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia
https://id.wikipedia.org/wiki/Eropa
https://id.wikipedia.org/wiki/Kitin
https://id.wikipedia.org/wiki/Kitosan
https://id.wikipedia.org/wiki/Karotenoid
https://id.wikipedia.org/wiki/Mineral
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalsium
https://id.wikipedia.org/wiki/Fosfor
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daging maupun cangkang untuk bisa diubah menjadi sesuatu yang lebih 

bermanfaat dan bernilai jual tinggi. Rajungan tersebut kami olah menjadi krupuk 

yang memiliki cita rasa khas, unik dan enak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 2. Rajungan 

 

Banyaknya jumlah hasil tangkapan harian dari para nelayan membuktikan 

tingginya jumlah produksi rajungan di Jawa Tengah khususnya di daerah 

pantura. Terlebih lagi data tersebut menunjukkan permintaan pasar yang cukup 

tinggi terhadap rajungan. Dari data yang selama ini kita dapatkan hampir 

kebanyakan rajungan di ekspor, masyarakat luar negeri lebih suka rajungan 

dibandingkan dengan kepiting. Hal ini dikarenakan nilai gizi rajungan yang lebih 

tinggi dan rasa yang jauh lebih enak. Dibawah ini merupakan data perbandingan 

nilai gizi yang terdapat pada rajungan dan kepiting. 

Tabel 1. Perbandingan nutrisi pada rajungan dan kepiting 

Zat Gizi Rajungan 100 gr Kepiting 100 gr 

Energi  87 kkal 151 kkal 

Protein  16,85 gr 13,8 gr 

Karbohidrat  14,1 g 14,1 gr 

Fosfor  1,1 mg 250 mg 

Lemak  0,10 mg 3,8 gr 

Kalsium  210 mg 210 mg 

Zat besi  200 SI 1 mg 

Vit A 0.05 mg 200 IU 

Vit B1 0.05 mg 0,05 mg 

Sumber data : Publikasi Kementrian Kesehatan Republik Indonesia 
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Tabel 2. Nilai proksimat rajungan 

Jenis 

komoditi 

Protein 

% 

Lemak 

% 

Air 

% 

Abu 

% 

Rajungan 

jantan  

16, 85 0, 10 78, 78 2, 04 

Rajungan 

betina  

16,17 0, 35 81, 27 1, 82 

Sumber data : BBPMHP 

 

Dari pemaparan data diatas, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi 

inovator dalam membangun usaha pembuatan krupuk rajungan ini, diantaranya 

adalah masih banyak pengolahan daging dan cangkang rajungan yang belum 

optimal serta nelayan dan petani tambak yang belum mampu memasarkan 

rajungan dengan baik. Padahal potensi sumberdaya perikanan tangkap 6,4 juta 

ton per tahun, akan tetapi nelayan masih banyak yang hidup dibawah garis 

kemiskinan.Jumlah nelayan (laut dan perairan umum) sebesar 2.755.794 orang, 

akan tetapi lebih dari 50% atau 1.466.666 nelayan berstatus sambilan utama dan 

sambilan tambahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 3. Nelayan penjaring rajungan 

 

Selain karena faktor pengolahan dan kehidupan nelayan, ada pula faktor 

mengenai camilan atau snack di pasaran yang kurang baik bagi kesehatan serta 

kurangnya produk-produk dalam negeri yang memperhatikan kearifan lokal.Dari 

beberapa faktor tersebut diatas, inovatormengubah permasalahan yang ada dan 

menemukan solusinya, yaitu dengan memanfaatkan rajungan untuk dijadikan 
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sebagai krupuk yang dikemas dengan sangat menarik, elegan, bernilai jual, dan 

bisa menjadi buah tangan kebanggan di Semarang dengan konsep melestarikan 

warisan kuliner leluhur Indonesia. 

Oleh karena itulah inovator membuat sebuah inovasi pangan dengan 

memanfaatkan rajungan beserta cangkangnya untuk diolah menjadi sebuah 

makanan ringan yang didesain sedemikian rupa sehingga menjadikan produk 

tersebut diminati konsumen. Kami mengolah rajungan dan cangkangnya tersebut 

dalam bentuk krupuk mentah yang bisa dijadikan sebagai buah tangan para 

wisatawan domestik maupun mancanegara saat berkunjung di Semarang. Disisi 

lain kami juga menjual krupuk rajungan matang yang digoreng dengan media 

pasir gunung sehingga mampu mengurangi tingkat kolesterol dan aman untuk 

dikonsumsi bagi mereka yang memiliki kolesterol tinggi dalam tubuh. 

Proses produksi krupuk rajungan berusaha memperhatikan mengenai 

standar keamanan pangan, memperhatikan nutrisi yang terkandung didalamnya 

serta mengikuti prosedur sanitasi makanan yang baik sehingga para konsumen 

pun tidak perlu ragu untuk mengonsumsi krupuk rajungan ini. Berdasarkan 

kondisi di masyarakat, peluang untuk mengembangkan usaha ini cukup luas, ada 

banyak permintaan dari beberapa daerah seperti Bali, Sulawesi, Jabodatabek 

bahkan negara-negara di Asia seperti Jepang, Thailand hingga Singapura 

meminta kami untuk bisa memasarkan produk krupuk rajungan disana. Hal ini 

menjadi bukti bahwa sudah banyak masyarakat yang menyukai produk krupuk 

rajungan, selain karena keunikan bahan baku, rasanya yang enak pun membuat 

mereka tertarik untuk membeli produk ini.  

Seiring berjalannya waktu selama 28 bulan ini kami menemukan fakta 

bahwa ternyata masyarakat haus akan produk yang sehat, terbuat dari bahan-

bahan alami, aman dikonsumsi dan memiliki value, karena pada dasarnya 

membangun usaha tidak melulu harus menciptakan produk, namun juga harus 

menciptakan nilai yang membuat produk tersebut memiliki nilai jual lebih 

tinggi. Dari data yang disajikan pada tabel diatas sudah jelas bahwa beberapa 

nutrisi rajungan lebih tinggi dibandingkan dengan kepiting serta memiliki 

presentase karbohidrat dan lemak yang cukup rendah, sehingga berdampak pada 

kualitas krupuk rajungan. Keunggulan lain dari rajungan adalah kandungan 
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lemak  rendah yang berarti memiliki kandungan lemak jenuh yang rendah pula, 

demikian halnya dengan kandungan kolesterol. Karena keunggulan produk bisa 

didapat dari berbagai sisi, bukan hanya dari kualitas bahan baku, melainkan juga 

dari kemasan, kandungan gizi hingga fungsi dari produk tersebut. 

Disamping itu, kami percaya bahwa Indonesia memiliki beragam budaya, 

mulai dari adat istiadat, suku, hingga kuliner. Negara kepulauan ini memiliki 

aset kuliner yang sangat berharga dan menjadi identitas bangsa, salah satu dari 

sekian aset kuliner warisan para leluhur yang adiluhung tersebut adalah krupuk. 

Alasan ini pula yang menjadikan kami optimis dan percaya diri untuk 

memperkenalkan krupuk dari sisi lain, dengan menonjolkan sisi kearifan lokal 

serta menunjukkan kekayan budaya tersebut melalui sebuah produk. Terlebih 

lagi sektor pariwisata di Indonesia mulai digalakkan, termasuk di Semarang. 

Semua pihak mendukung dan tentunya hal ini juga berdampak baik bagi para 

pelaku UKM yang ingin memasarkan produknya, termasuk produk krupuk 

rajungan yang kami buat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 4. Produk krupuk rajungan “Welloff” 

 

Lebih dari itu, Indonesia membutuhkan buah tangan yang memiliki 

keunikan, bukan hanya dari bahan baku saja, namun juga dari kemasan, 

keamanan pangan hingga ketahanan produk tersebut. Sehingga jika para 

wisatawan yang berasal dari daerah jauh misalnya dari berbagai pulau ataupun 

dariluar negeri tetap bisa menikmati produk tersebut, dengan kemasan yang 

tidak mudah rusak meskipun telah menempuh perjalanan jauh, produk yang 
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tidak mudah basi, dan tentunya produk yang memiliki kemasan menarik yang 

membuat produk tersebut layak untuk diberikan kepada keluarga atau kolega 

sebagai buah tangan. Kami berharap dari pembuatan krupuk rajungan sebagai 

buah tangan asli Indonesia ini bisa menumbuhkan cinta tanah air dan membuat 

masyarakat semakin menjaga keberagaman kuliner yang ada. 

Setelah menjelaskan begitu banyak hal yang melatarbelakangi usaha 

pembuatan krupuk rajungan, berikut kami sampaikan visi usaha krupuk 

rajungan, yaitu menjadi salah satu produk olahan makanan yang menjadi buah 

tangan kebanggan Indonesia yang mendunia, baik dari segi rasa, desain dan juga 

pemasaran. 

Sedangkan untuk misinya antara lain adalah menjadi buah tangan yang 

sehat dan memiliki gizi tinggi, aman utuk dikonsumsi semua usia serta menjadi 

produk yang mampu memberikan banyak manfaat bagi masyarakat sekitar 

dengan tetap menjunjung kearifan lokal. 

Adapula tujuan kami mengikuti kegiatan PPBT ini adalah ingin menambah 

pengetahuan dibidang usahakuliner dan teknologi. Jika proposal ini diterima dan 

mendapat pendanaan, hasilnya pun akan dimanfaatkan semaksimal mungkin 

sehingga usaha ini benar-benar bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan 

impian kami, yaitu membuat usaha yang bermanfaat untuk masyarakat, 

lingkungan serta menjadi kebanggan Indonesia. Terlebih dana tersebut bisa 

dimanfaatkan untuk memperbesar skala produksi dan mengembangkan produk 

menjadi lebih baik. Besar harapan kami untuk bisa berkontribusi dalam 

membangun ekonomi masyarakat melalui usaha pengolahan krupuk rajungan. 

 

B. Tujuan Kegiatan 

Tujuan dari kegiatan usaha pembuatan krupuk rajungan ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Memaksimalkan potensi alam serta membuat rantai bisnis yang 

bermanfaat untuk masyarakat dan lingkungan. 

2. Mengoptimalkan potensi alam yang ada dengan memperhatikan zero 

waste dan eco green environment. 
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3. Membuat masyatakat Indonesia lebih mencintai produk lokal dan 

menjadikan Indonesia lebih dikenal dengan oleh-oleh khas yang tidak 

hanya enak soal rasa namun juga canggih dalam bidang teknologi 

produksi dan packaging. 

 

C. Sasaran Kegiatan 

Sasaran dalam kegiatan pembuatan krupuk rajungan ini adalah sebagai berikut. 

1. Wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. 

2. Mahasiswa, khususnya yang akan pulang kampung. 

3. Acara dari instansi tertentu, misalnya rapat tahunan. 

4. Kegiatan PKK, arisan atau perkumpulan ibu-ibu rumah tangga. 

 

D. Output Kegiatan 

Output dari kegiatan pengolahan krupuk rajungan ini adalah sebagai berikut. 

1. Mendapatkan ijin usaha diantaraya adalah (SIUP dan HKI) 

2. Mendapatkan sertifikasi produk halal MUI dan uji laboratorium terkait 

nilai gizi. 

3. Mampu memproduksi krupuk rajungan dalam skala lebih besar untuk 

memenuhi permintaan dari beberapa daerah serta meningkatkan jumlah 

pembeli. 

4. Mampu mengikuti pameran nasional maupun internasional yang sering 

diselenggarakan, sehingga lebih mudah dalam mengenalkan produk dan 

memasarkannya. 
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BAB II 

ASPEK PRODUK INOVASI 

1. Sebutkan nama inovator produk teknologi, asal institusi inovator, jenis 

pekerjaan inovator, tempat/instansi dimana produk teknologi 

dikembangkan. 

Berikut adalah informasi inovator produk teknologi. 

Nama inovator teknologi   : Hella Ayu Setyanida 

Asal institusi inovator    : Universitas PGRI Semarang 

Jenis pekerjaan inovator   : Wirausaha 

Instansi produk teknologi dikembangkan : Universitas PGRI Semarang 

 

2. Uraikan secara ringkas ide dasar, alasan, dan/atau motivasi yang 

melatarbelakangi pengembangan produk teknologi. 

Dibawah ini merupakan latar belakang pengembangan produk teknologi krupuk 

rajungan.  

a. Rajungan yang belum diolah secara optimal 

Ide pembuatan krupuk rajungan yang terbuat dari daging dan cangkang rajungan 

ini didapat dari kenyataan dilapangan karena masih banyak rajungan yang belum 

dimanfaatkan secara optimal. Banyak petani tambak dan nelayan yang 

mendapatkan rajungan kemudian mereka kesulitan untuk memasarkan hasil 

tangkapan tersebut. Sehingga membuat merekakadang merugi, faktor utama 

yang menyebabkan kerugian tersebut adalah karena mereka belum mampu 

memasarkan dengan baik.  

b. Banyak cangkang rajungan dibuang tanpa dimanfaatkan 

Selain itu belum banyak masyarakat yang tahu bahwa cangkang rajungan bisa 

dimanfaatkan, terlebih kandungan gizi yang terkandung didalamnya cukup baik 

untuk kesehatan. Oleh karena itu dibutuhkan inovasi dalam bidang teknologi 

yang mampu mengolah cangkang rajungan menjadi salah satu bahan baku yang 

layak konsumsi dan memiliki nilai jual, sehingga produk tersebut tidak hanya 

memiliki keunggulan dalam hal inovasi bahan baku, namun juga dalam bidang 

teknologi yang bermanfaat baik bagi kesehatan. 
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c. Camilan sehat dari bahan alami dengan memperhatikan kearifan lokal 

Dari kondisi tersebutlah kami membuat sebuah produk yang terbuat dari bahan-

bahan alami dan mengolahnya menjadi krupuk. Dimana krupuk juga merupakan 

salah satu Indonesian traditional food herritage yang wajib dijaga dan 

dilestarikan. Karena krupuk merupakan produk asli Indonesia, kami ingin 

mengemasnya menjadi lebih baik, lebih prestis dan lebih bernilai jual tinggi 

sehingga membuat masyarakat Indonesia lebih mencintai produk dalam negeri 

serta bangga dengan aset kuliner yang dimiliki.Dimana kandungan gizi dalam 

cangkang rajungan ini mampu membuat mutu produk jauh lebih baik. 

d. Peluang di pasar yang cukup tinggi 

Ada banyak permintaan yang masuk dan meminta kami untuk mengirim krupuk 

rajungan tersebut ke beberapa daerah di Indonesia dan juga luar negeri. Ternyata 

banyak masyarakat Indonesia khususnya warga negara Indonesia yang berada di 

luar negeri rindu dan ingin merasakan kriuknya krupuk asli buatan Indonesia. 

Oleh karena itu kami membuat krupuk rajungan dalam bentuk buah tangan yang 

benar-benar mengunggulkan karakter bangsa serta cita rasa yang khas sehingga 

mampu mengobati kerinduan mereka pada salah satu kuliner Indonesia. 

 

3. Jelaskan terkait dengan keterbaharuan produk inovasi yang dihasilkan : 

apakah belum ada produk sejenis di dunia / sudah ada produk yang sejenis 

tetapi belum ada di Indonesia / sudah ada di Indonesia tapi masih 

sedikit/sudah banyak di Indonesia / merupakan solusi terhadap kebutuhan 

masyarakat lokal dan nasional ? 

Olahan krupuk rajungan yang terbuat dari daging dan cangkang rajungan belum 

pernah ada, bukan hanya di Indonesia, namun juga dunia. Karena sebelumnya 

kami sudah melakukan survei, didaerah Madura, Rembang, Demak, Tegal 

hingga Cirebon. Kebanyakan masyarakat hanya mengambil dagingnya saja 

untuk dikemas dan diekspor. 

 

Sedangkan selama proses perebusan itulah air rebusan dari rajungan diolah 

menjadi krupuk. Tentu saja sangat berbeda dengan treatment yang kami 

gunakan. Kami mengolah rajungan dengan sangat memperhatikan keamanan 
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pangan, mulai dari pengukusan rajungan hinggapengolahan cangkang rajungan 

untuk dihaluskan.Mengapa kami memilih produk krupuk? Karena krupuk 

merupakan produk asli Indonesia yang harus dilestarikan dan dijaga 

eksistensinya serta lebih tahan lama sehingga meminimalisir kerugian dalam 

penjualan. Tak hanya itu saja, peluang yang cukup besar dikarenakan 

masyarakat Indonesia sudah sangat familiar dengan krupuk dan kebudayaan 

makan bersama dengan krupuk ini sudah tidak bisa dipisahkan lagi. 

 

Produk krupuk rajungan ini memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi, 

diantaranya adalah banyaknya rajungan, terutama cangkang yang belum 

dimanfaatkan secara optimal dan masyarakat Indonesia yang sangat suka 

camilan. Oleh karena itu kami buat camilan tradisional yang sehat, unik dan 

menjunjung tinggi nilai kebudayaan masyarakat Indonesia. 

 

4. Deskripsikan kegunaan produk teknologi yang akan dikomersialisasikan 

Berikut adalah kegunaan krupuk rajungan yang sudah dikomersialisasikan. 

a. Camilan yang terbuat dari bahan alami dan baik untuk kesehatan 

Produk ini diharapkan bisa menjadi buah tangan yang mampu menjaga aset 

kuliner bangsa Indonesia. Bukan hanya rasa bangga, namun juga konsumen 

mendapatkan produk yang sehat dengan nilai gizi tinggi, aman dikonsumsi 

untuk semua kalangan dari berbagai usia, bahkan aman untuk para konsumen 

yang sedang diet. 

b. Buah tangan yang unik dan modern 

Pariwisata merupakan salah satu industri yang tidak pernah ada matinya dan 

mampu memberikan sumbangan besar untuk kemajuan ekonomi bangsa. Buah 

tangan pun menjadi poin penting yang tidak boleh tertinggal dan sudah menjadi 

identitas dari suatu daerah. Besar harapan kami produk krupuk rajungan ini bisa 

mendunia. Karena meningkatkan rasa cinta tanah air bisa diwujudkan lewat 

berbagai cara, termasuk dengan memproduksi kuliner asli Indonesia dan 

mengemasnya menjadi buah tangan dalam tampilan yang lebih modern serta 

bernilai jual tinggi sehingga bisa membuat daya tarik pembeli baik dari 

masyarakat Indonesia maupun luar negeri untuk membeli produk lokal. 
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c. Menyerap tenaga kerja dan menjaga keseimbangan lingkungan 

Sungguh besar harapan kami untuk bisa berkontribusi membuat Indonesia lebih 

maju, salah satu hal yang bisa kami lakukan adalah dengan membuka usaha 

pengolahan krupuk rajungan ini sehingga bisa menyerap tenaga kerja, baik dari 

masyarakat sekitar hingga anak-anak muda dengan keahlian yang dimiliki. 

Disisi lain kami juga tak melupakan tanggung jawab sebagai manusia yang 

berakhlak, yaitu dengan membangun usaha dengan tetap memperhatikan 

kebersihan. Pengolahan cangkang rajungan ini pun termasuk dalam kegiatan 

ramah lingkungan. 

 

5. Deskripsikan keunggulan teknis produk teknologi 

Secara teknis, produk krupuk rajungan “Welloff” memiliki keunggulan yaitu 

pada proses pembuatan dengan sentuhan teknologi sederhana namun berdampak 

baik pada kualitas produk yang kaya akan nutrisi dan sehat bagi tubuh. Selain itu 

juga terbuat dari bahan alami dan organik yang kemudian dikemas dengan 

packaging yang tidak hanya eye catching namun juga high-end quality product.  

 

Tidak hanya memperhatikan keunggulan produksi, kami juga sangat selektif 

dalam hal pemasaran, dan teknik yang paling cocok untuk produk kami di era 

digital ini adalah metode growth hacking yang mampu menjadi alat untuk 

memasarkan produk secara cepat dan luas. Teknologi sangat berperan penting 

dalam keberhasilan usaha produksi dan penjualan krupuk rajungan “Welloff”. 

 

6. Bandingkan keunggulan dan kelemahan produk teknologi Anda dengan 

produk-produk kompetitor 

Berdasarkan data yang kami miliki berikut ini adalah beberapa keunggulan 

krupuk rajungan “Welloff” dibandingkan dengan produk kompetitor. 
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Keunggulan Produk 

No Proses Pembuatan 

1 Krupuk Rajungan Welloff 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Krupuk Rajungan Welloff rasa pedas 

 

Proses pembuatan krupuk rajungan “Welloff” milik kami memiliki 

kelebihan dalam proses pembuatan dikarenakan kita menggunakan cara 

pengukusan sehingga kandungan gizi yang ada didalamnya tidak hilang 

atau larut dalam air. Disisi lain kami juga memanfaatkan cangkang 

rajungan langsung untuk kemudian dihaluskan sehingga bisa dimanfaatkan 

untuk penambah nutrisi dalam krupuk rajungan. 

2 Krupuk Rajungan Bu Nanik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Krupuk Rajungan Bu Nanik 

 

Krupuk rajungan yang di buat oleh UD. Vestia Jaya ini diolah dengan 

proses perebusan, hasil akhir produk krupuk tersebut berwarna gelap dan 

kasar. 
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3 Krupuk Rajungan Dua Ikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Krupuk Rajungan Dua Ikan 

 

Krupuk ini diolah dengan perebusan juga, rasa rajungan tidak dominan dan 

hasil akhir krupuk tampak sangat putih serta tidak menunjukkan bahwa 

produk tersebut merupakan krupuk dari daging rajungan. 

Kesimpulan : berdasarkan proses pembuatan, krupuk rajungan “Welloff” 

memiliki keunggulan dibandingkan dengan produk lainnya. 

 

No Berdasarkan Fungsi 

1 Krupuk Rajungan Welloff 

Dari konsep penjualan krupuk “Welloff” ini kami sudah menetapkan 

bahwa fungsi dari krupuk kami adalah untuk buah tangan asli Indonesia 

yang kita mulai dengan membuka gerai di daerah Semarang. Fungsi ini lah 

yang membedakan produk kami dengan produk kompetitor yang hanya 

dijual untuk sekedar konsumsi rumah tangga. 

2 Krupuk Rajungan Bu Nanik 

Produk krupuk ini dijual untuk masyarakat lokal dan untuk dijadikan 

sebagai camilan sehari-hari sebagai pendamping saat makan. 

3 Krupuk Dua Ikan 

Krupuk rajungan ini dijual di pasar tradisional, pembelinya pun para ibu 
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rumah tangga, berkaitan dengan fungsi tidak jauh berbeda dengan krupuk 

rajungan “Bu Nanik”. 

Kesimpulan : sesuai dengan penjelasan diatas, krupuk rajungan “Welloff” 

memiliki value, yaitu pada fungsi yang membuat krupuk ini memiliki nilai jual 

lebih tinggi dan lebih menarik, meskipun sudah memiliki segmentasi pasar 

tersendiri, kami pun tidak menutup kemungkinan apabila ibu rumah tangga atau 

masyarakat lokal ingin membeli produk krupuk rajungan “Welloff”. 

 

 

No Berdasarkan Keunikan Daerah 

1 Krupuk Rajungan Welloff 

Yang dimaksud dengan keunikan daerah adalah krupuk rajungan “Welloff” 

dijual di beberapa daerah tertentu yang memang memiliki tingkat daya 

tarik wisatawan domestik maupun mancanegara yang cukup besar, 

misalnya saja Bali, Jabodetabek, Surabaya, Malang, Semarang, Sulawesi 

dan Medan. Dengan spesifikasi daerah inilah yang membuat usaha krupuk 

kami jauh lebih mudah laku dan dikenal oleh masyarakat. 

2 Krupuk Rajungn Bu Nanik 

Krupuk ini dijual di pasar lokal daerah Sumenep Madura Jawa Timur. 

3 Krupuk Rajungan Dua Ikan 

Krupuk ini pun masih dipasarkan dalam lingkup lokal yaitu di sekitar 

Lamongan Jawa Timur. 

Kesimpulan : menjual suatu produk memang harus memperhatikan daerah, 

karena semakin spesifik daerah yang dituju, maka semakin besar pula peluang 

mendapatkan konsumen dan berdampak pada penjualan yang 

meningkat.Sedangkan krupuk rajungan “Welloff” memiliki jangkauan pasar 

yang lebih luas, tidak hanya pasar lokal namun juga interlokal. 

 

 

No Berdasarkan Keunikan Eksklusif dan Mutu 

1 Krupuk Rajungan Welloff 

Sesuai dengan konsep awal kami yaitu membuat produk dengan kemasan 
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atau tampilan yang eksklusif disertai dengan mutu yang baik membuat 

produk kami sangat diminati oleh beberapa kalangan menengah keatas, 

selain karena tampilan yang unik, cita rasa serta kualitas krupuk tersebutlah 

yang pada akhirnya menggiring konsumen untuk membeli produk sehat 

dari kami. 

2 Krupuk Rajungan Bu Nanik 

Krupuk ini masih dikemas dalam plastik tipis yang mudah rusak dan tidak 

tahan lama. Sedangkan untuk rasanya masih kurang menonjol aroma dan 

cita rasa daging rajungannya. 

3 Krupuk Rajungan Dua Ikan 

Untuk krupuk rajungan milik usaha UKM Lamongan ini masih dikemas 

dalam plastik sederhana yang di sablon luarnya. Kemasan mudah rusak dan 

cita rasa rajungannya kurang 

Kesimpulan : produk kami, “Welloff” ini mengandalkan mutu bahan baku 

disertai dengan kualitas kemasan. Produk yang terbuat dari bahan alami dan 

organik ini mampu memikat para pembeli yang memang ingin hidup sehat. 

 

Kelemahan Produk 

 

No Berdasarkan Pemasaran dan Jumlah Konsumen 

1 Krupuk Rajungan Welloff 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Kemasan krupuk rajungan Welloff 

 

Sedangkan untuk bidang pemasaran dan jumlah konsumen mungkin kita 

masih kurang dibandingkan dengan produk lainnya. Dikarena lingkup 

pemasaran kita yang masih belum sebesar kompetitor. Mereka mampu 
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menguasai pasar dengan cepat dan melakukan penetrasi yang cukup 

massive, hal tersebut dikarenakan produk kompetitor sudah masuk dalam 

kategori industri besar, berbeda dengan kami yang masih dalam skala 

UKM. 

2 Krupuk Udang Finna 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Krupuk udang Finna 

 

Untuk produk krupuk dari perusahaan Finna memang sudah menguasai 

pemasaran krupuk dari berbagai daerah di Indonesia, mereka tidak hanya 

masuk ke pasar tradisional namun juga ke pasar modern seperti 

supermarket ataupun pusat grosir. 

Kesimpulan : dari informasi kelemahan produk, maka didapatlah kesimpulan 

bahwa produk “Welloff” ini memiliki kekurangan di pemasaran dan juga jumlah 

konsumen. Namun hal tersebut bisa diatasi dengan baik, apabila produksi, 

menejemen hingga pemasaran diperbaiki secara bertahap dan terus menerus. 

 

7. Sebutkan spesifikasi teknis produk teknologi / data teknis dari produk 

inovasi dapat meliputi ukuran, dimensi, komponen / bahan baku 

Produk krupuk rajungan dengan merk “Welloff” ini dijual dalam kemasan 500 

gram dalam bentuk krupuk mentah, dengan ukuran diameter 1,5 cm yang 

dikemas dengan plastik voil menggunakan mesin vacum sealer dan dikemas 

dengan kardus. Sedangkan untuk krupuk yang matang digoreng dengan media 

pasir gunung dengan ukuran 75 gram dengan plastik voil dan art paper 

menggunakan vacum sealer yang memiliki gas nitrogen. Produk krupuk 
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rajungan “Welloff” terbuat dari bahan baku daging dan cangkang rajungan, 

tepung tapioka serta bumbu rempah-rempah pilihan. 

 

8. Jelaskan status kepemilikan produk teknologi (produk sendiri, hasil lisensi, 

atau yang lainnya) dan sebutkan inovator pemilik produk tersebut 

Produk krupuk rajungan merupakan produk sendiri dan hasil dari inovasi 

inovator produk ini. 

 

9. Sebutkan status Hak Kekayaan Intelektual / paten saat ini (tidak akan 

diajukan, belum diajukan, proses pengajuan, telah didaftarkan, atau telah 

dipatenkan) 

Saat ini produk krupuk rajungan akan diajukan melalui konsultan yang datanya 

kami lampirkan pada halaman 73-75. 

 

10. Jelaskan tingkat kesiapan teknologi dari produk (TKT) (masih riset, 

prototipe, siap komersial, atau sudah dikomersialisasikan) 

Produk ini sudah dipasarkan selama kurang lebih 28 bulan dan selama proses 

produksi sudah banyak penjualan, baik mentah maupun matang. Selama 23 

bulan kami telah berjualan krupuk rajungan dengan merk “Crabby” namun 

setelah akan mendaftarkan produk ke HKI ternyata merk tersebut sudah terdaftar 

sehingga kami harus mengganti merk dan menggunakan label “Welloff” selama 

kurang lebih 5 bulan berjalan ini. Untuk lebih jelasnya akan kami tampilkan 

dalam lampiran di halaman 77. 
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BAB III 

ASPEK USAHA 

 

1. Jelaskan ketersediaan bahan baku untuk memproduksi produk teknologi 

Untuk ketersedian rajungan kami peroleh dari tangkapan nelayan Kendal dan 

Mangkang Wetan. Selain itu kami juga memiliki tambak yang disewa selama 1 

tahun dengan harga Rp 3.500.000, dalam tambak tersebut kami juga menanam 

benih rajungan, kepiting serta udang. 

Sehingga tidak ada permasalahan dengan ketersediaan bahan baku karena 

semuanya mudah didapat, selain itu kontrak antara kami dengan nelayan pun 

membuat harga rajungan dari mereka jadi stabil. Hanya saja kami masih 

memiliki permasalahan dalam pemisahan daging dan cangkang rajungan, selama 

ini masih manual sehingga harus menggunakan teknologi yang lebih cepat. 

Terlebih dalam menghaluskan cangkang rajungan yang menjadi sumber utama 

protein hewani dengan mutu yang sangat baik untuk kesehatan. 

2. Jelaskan standarisasi produk teknologi yang dibutuhkan 

Produk krupuk rajungan ini membutuhkan standarisasi diantaranya adalah 

sertifikasi halal dari MUI, sertifikasi SNI, sertifikasi GMP HACCP, dan tes nilai 

gizi yang terkandung didalam produk tersebut. 

3. Sebutkan perijinan usaha yang sudah diperoleh 

Perijinan usaha yang sudah diperoleh diantaranya adalah PIRT dari Dinas 

Kesehatan Kota Semarang. 

4. Berapakah nilai penjualan dari produk teknologi sampai saat ini 

Nilai penjualan produk krupuk rajungan dari bulan Oktober 2014 hingga bulan 

Januari 2017 adalah sebesar Rp. 175.000.000 sebagai omset atau penghasilan 

selama kurang lebih 28 bulan. 

5. Darimana sajakah sumber pendapatan usaha 

Sumber pendapatan usaha selama ini didapat dari penjualan krupuk mentah dan 

krupuk matang. Selain itu juga dari penjualan rajungan, kepiting dan udang yang 

kami ternak sendiri. 
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BAB IV 

ASPEK PASAR 

 

1. Jelaskan seberapa besar produk tersebut (populasi pengguna produk) di 

lokal/daerah setempat dan Indonesia 

Ada banyak konsumen produk krupuk rajungan yang tersebar diseluruh wilayah 

Indonesia, namun dari data konsumen tersebut didominasi oleh masyarakat di 

daerah Semarang, Jabodetabek, Bali, Surabaya dan juga Sulawesi. Untuk 

memenuhi permintaan yang ada pun kami masih kesulitan, karena saat ini 

maksimal baru bisa memproduksi hingga kapasitas 150 kg. Padahal permintaan 

yang ada mengharuskan kami untuk bisa memproduksi sebesar 1.000 kg per 

bulan. 

 

2. Jelaskan segmen pasar / target pasar produk teknologi 

Berikut ini adalah beberapa target pasar kami diantaranya adalah : 

a. Wisatawan  

Karena produk kami berkonsep ikon buah tangan asli Indonesia, maka target 

market utama kami adalah para wisatawan yang datang, bukan hanya di 

Semarang saja melainkan di beberapa daerah. Namun untuk awal perjalanan 

usaha, kami akan membuat outlet resmi pertama di Semarang dan terus 

mengirim produk ke beberapa daerah yang memang potensial untuk 

penjualan krupuk rajungan disamping tempat wisata yang menarik.Berjualan 

di tempat wisata memang cukup menggiurkan karena penjualan jauh lebih 

cepat dengan pertimbangan banyak wisatawan yang memang tertarik untuk 

membeli sesuatu yang unik. 

b. Mahasiswa yang pulang kampung 

Selama berjualan krupuk rajungan, hampir 40% konsumen adalah para 

mahasiswa yang kuliah di beberapa kampus yang terletak di Semarang. 

Awalnya mahasiswa belum menjadi target pasar kami, namun pada 

kenyataannya ada banyak mahasiswa yang membeli krupuk rajungan sebagai 

buah tangan saat mereka akan pulang kampung. Jika di hitung hampir ada 10 
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universitas atau perguruan tinggi di Semarang dengan jumlah mahasiswa 

yang cukup besar dan ini merupakan pasar yang potensial untuk memasarkan 

produk kami. 

c. Ibu-ibu usia 27-65 tahun 

Ada pula kaum ibu-ibu yang mendominasi pembelian krupuk rajungan, 

kebanyakan dari mereka membeli produk matang untuk kemudian 

dikonsumsi sendiri ataupun untuk dijual kembali. Konsumen ibu rumah 

tangga ini didominasi oleh masyarakat disekitar Jabodetabek yang memang 

sangat suka dengan camilan apalagi yang mengutamakan segi kesehatan dan 

keamanan.  

d. Anak muda yang suka camilan dan bebas minyak 

Selain memproduksi krupuk rajungan original, kami juga memproduksi 

krupuk rajungan pedas. Saat ini sedang terjadi trend bahwa anak-anak muda 

sangat suka dengan camilan pedas dan bebas minyak, oleh karena itu produk 

krupuk rajungan pedas matang goreng pasir telah menjadi produk yang 

disukai oleh anak-anak muda masa kini, misalnya di Semarang dan 

Jabodetabek. Kebanyakan pembeli kami adalah para mahasiswa. 

e. Instansi pemerintah maupun swasta sebagai buah tangan 

Dalam kegiatan rapat ataupun pertemuan, suatu instansi atau organisasi 

biasanya membutuhkan buah tangan atau souvenir yang menjadi pelengkap 

dalam acara tersebut. Dan ternyata krupuk rajungan cukup potensial dalam 

hal ini, karena ada beberapa pesanan dari beberapa instansi baik pemerintah 

maupun swasta yang meminta kami untuk mengemas krupuk rajungan 

sebagai buah tangan selepas acara tersebut. 

f. Kegiatan arisan, PKK dan perkumpulan ibu-ibu 

Sedangkan untuk perkumpulan ibu-ibu seperti arisan, PKK ataupun dharma 

wanita juga telah menjadi pasar kami. Produk krupuk rajungan bisa menjadi 

pelengkap acara tersebut, terkadang dijadikan sebagai buah tangan, ada pula 

yang meminta krupuk siap makan sebagai pelengkap diskusi mereka. 
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3. Jelaskan value proposition / manfaat unggul dari produk yang akan 

dipersepsikan oleh konsumen saat akan memilih dan membeli produk 

Ada beberapa keunggulan yang dimiliki krupuk rajungan “Welloff” sehingga 

layak untuk dibeli, diantaranya adalah sebagai berikut. 

a. Krupuk rajungan yang bernilai gizi tinggi 

Dari tabel gizi yang ditampilkan pada latar belakang diatas menunjukkan 

bahwa rajungan kaya dengan nutrisi, apalagi dalam pengolahan kami sangat 

berhati-hati agar nutrisi tersebut tidak hilang. Oleh karena itu krupuk 

rajungan merupakan salah satu diversifikasi pangan yang cukup baik bagi 

kesehatan. 

b. Fun for diet 

Rajungan memiliki kadar lemak rendah yang berarti rendah lemak dan 

kolesterol dan tidak berdampak buruk bagi obesitas selama dikonsumsi 

sewajarnya. Tentu hal ini berdampak pada krupuk rajungan yang juga aman 

dikonsumsi untuk para konsumen yang sedang diet ataupun menderita 

kolesterol. Terlebih kami menggunakan media pasir gunung, bukan minyak 

goreng dalam proses penggorengan krupuk. 

c. One for all (semua usia) 

Krupuk rajungan bisa dikonsumsi oleh semua kalangan, dari usia anak-anak 

hingga lansia, bahkan aman dikonsumsi oleh ibu hamil. Semua bahan baku 

dari bahan-bahan alami yang organik dan aman untuk kesehatan. 

d. Desain kemasan sederhana namun elegan 

Biasanya krupuk hanya dijadikan sebagai teman saat makan atau camilan 

saat luang, namun kali ini krupuk rajungan hadir sebagai salah satu ikon buah 

tangan dari Indonesia yang didesain dengan kemasan yang cukup sederhana 

namun elegan. 

e. Keunikan dari bahan baku hingga proses pembuatan 

Adapun keunikan lainnya yang membuat konsumen harus membeli krupuk 

rajungan kami adalah, produk kami ini unik. Tidak hanya dari bahan baku 

semata melainkan dari proses hingga pengemasan. Semuanya dikemas 

dengan sangat rapi. 
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f. Ramah lingkungan 

Tidak hanya membangun sebuah bisnis kuliner, namun krupuk rajungan 

terbukti menjadi salah satu produk yang ramah lingkungan, karena produk ini 

memanfaatkan dan memaksimalkan potensi yang ada tanpa membuang 

sedikitpun bahan yang masih bisa digunakan. Dalam pemanfaatan cangkang 

rajungan ini pula produk kami turut menjadi bagian dari gerakan zero waste. 

g. Menjaga kearifan lokal dan asset kuliner bangsa 

Berkaitan dengan konsep yang sudah kami buat, kami memang ingin 

menekankan konsep penjualan krupuk rajungan yang menjaga kearifan lokal 

serta mewarisi tradisi para leluhur kita, dimana krupuk sudah menjadi salah 

satu identitas kuliner Indonesia dari zaman dahulu sampai sekarang yang 

wajib dilestarikan. 

 

4. Identifikasi dan sebutkan kompetitor atau produk-produk yang hampir 

sejenis dengan produk teknologi yang akan Anda komersialisasikan 

Dalam perjalanan 28bulan perkembangan krupuk rajungan ini ternyata memiliki 

kompetitor diantaranya adalah sebagai berikut. 

a. Krupuk udang “Ny. Siok” yang sudah memiliki pasar cukup bagus dan 

dijual dengan harga mencapai Rp 108.000. 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Krupuk udang Ny Siok 
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b. Krupuk mawar “Bocah Tua” yang sudah memiliki pasar internasional 

dengan kemasan menarik yang dijual dengan harga sekitar Rp 35.000. 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 11. Krupuk mawar Bocah Tua 

 

5. Jelaskan perbandingan harga produk dengan harga kompetitor lainnya 

Berikut ini adalah beberapa perbandingan harga produk krupuk rajungan 

“Welloff” dengan kompetitor. 

No Perbandingan Harga 

1 Krupuk Rajungan Welloff 

Per 1000 gr dijual dengan harga Rp 80.000 

2 Krupuk Udang Ny Siok 

Dijual dengan harga Rp 108.000 per 500 gr. 

3 Krupuk Mawar Bocah Tua 

Produk ini djual dengan harga Rp 35.000 untuk ukuran 500 gr. 

Kesimpulan : krupuk rajungan Welloff memiliki harga jual yang relatif 

terjangkau untuk para konsumen, harga tersebut dibuat berdasarkan biaya 

produksi dan target market kami. 

 

6. Jelaskan siapa dan berapa jumlah konsumen yang membeli atau 

menggunakan produk teknologi sampai saat ini 

Mayoritas pembeli krupuk rajungan baik mentah maupun matang adalah ibu-ibu 

rumah tangga, mereka senang menjadi reseller. Selain itu konsumen kami adalah 

mahasiswa yang akan pulang kampung dan ingin membawa oleh-oleh untuk 

keluarganya, ada pula instansi yang memesan krupuk kepada kami diantaranya 
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keluarga besar Polsek Brangsong, persatuan guru di beberapa daerah sebagai 

buah tangan. Dari data yang kami miliki sampai saat ini di tahun 2017 sudah ada 

1.200 transaksi dengan jumlah konsumen sebanyak 875 orang. 

 

7. Jelaskan model bisnis atau strategi pemasaran yang dilakukan untuk 

menjual produk atau mendapatkan konsumen 

Dalam menjalan usaha krupuk rajungan ini kami menerapkan beberapa strategi 

pemasaran diantaranya adalah. 

a. Branding Indonesian Traditional Food Herritage 

"BRAND is not what you say about you. BRAND is what people say 

about you".BRAND bukan sesuatu yang Anda katakan kepada mereka 

tentang Anda. BRAND adalah sesuatu yang saling mereka katakan 

tentang Anda. Teori inilah yang mendorong kami untuk meletakkan 

brand sebagai salah satu alat yang ampuh agar produk kami dikenal dan 

dekat di masyarakat. Jika saja konsumen sudah mulai mengenali brand 

kami, maka dengan mudahnya kami bisa memasarkan produk. Terlebih 

lagi konsep utama yang kami tekankan pada produk kami adalah sebagai 

salah satu Indonesian traditional food herritage.  

Karena saat ini masyarakat atau konsumen tidak hanya mencari produk 

modern, melainkan juga tertarik dengan produk unik asli dari daerah 

tersebut, misalnya saja ketika orang ke Tegal Jawa Tengah, maka 

wisatawan pasti akan mencari produk telur asin. 

Sama halnya dengan kami yang juga ingin melakukan penetrasi ke pasar 

agar produk kami dikenal dan diminati oleh banyak konsumen, terlebih 

kami menggunakan prinsip "Good packaging will protect your product. 

But GREAT packaging will protect the BRAND. Kami berusaha untuk 

terus memperbaiki kemasan, karena kemasan merupakan bagian dari 

promosi suatu produk, sehingga mampu menarik daya beli konsumen 

terhadap produk kami. Selain itu kami juga percaya bahwa “brand is 

intangible assets” yang mampu meningkatkan penjualan. Untuk saat ini 

kami sedang berusaha untuk mengaplikasikan prinsip “brand 

disruption”. 

b. Konsep Marketing 

Dalam menjalankan usaha, kami memiliki beberapa prinsip pemasaran 

yang mampu membuat penjualan produk melebihi target. Karena 

marketing memegang peranan penting dalam suatu usaha atau bisnis, 
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marketing menjadi “jantung” dari rantai perjalanan bisnis. Dan berikut 

ini kami tampilkan prinsip 4P yang masih kami gunakan beserta 

beberapa elemen yang menjadi penunjang teknis dalam pemasaran 

produk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Konsep marketing 4P Krupuk Rajungan 

 

Dengan menggunakan prinsip diatas kami bisa memasarkan produk 

dengan lebih mudah dan terkonsep rapi. Selain itu kami juga 

Product: 

-product variety 

-quality 

-design 

-features 

-brand name 

-packaging 

-sizes 

-services 

-warranties 

Price : 

-list price 

-discounts 

-allowances 

-payment period 

-credit terms 

Promotion : 

-advertising 

-personal selling 

-sales promotion 

-public relation 

Place : 

-channels 

-coverrege 

-assortments 

-location 

-inventory 

-transportation 

-logistics 

Target 

Costumers 

Indeed 

Positioning 
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mempelajari dan mengklasifikasikan masyarakat dari berbagai sisi 

sehingga saat melakukan penetrasi di pasar sesuai dengan target rencana 

usaha kami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 13. Tipe-tipe masyarakat 

 

Karena mengerti secara langsung kondisi masyarakat atau pembeli yang 

menjadi bagian penting dalam kegiatan marketing. Sedangkan dibawah 

ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. 

Sedemikian detailnya kami melakukan pengamatan dan juga tindakan 

sesuai dengan kondisi yang ada dengan menggunakan panduan teori 

serta prinsip dasar marketing. Sehingga peluang tingkat keberhasilan 

pemasaran jauh lebih besar. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen 

 

Dari gambar diatas didapat kesimpulan bahwa ternyata ada banyak faktor 

yang mempengaruhi konsumen dalam membeli sebuah produk atau jasa. 

Dengan memahami konsep ini, maka diharapkan sebuah usaha bisa 
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melakukan penjualan secara terukur dan tentunya hal ini berdampak pada 

kenaikan angka penjualan.  

c. Promosi dengan menggunakan Growth Hacking 

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekosistem start up, istilah 

growth hacking makin populer. Growth hacking adalah sebuah 

kreativitas mengolah data menjadi sebuah strategi pemasaran. Teknik ini 

mengandalkan pemikiran yang analitis dan sosial metrik yang 

dikolaborasikan dengan teknologi informasi untuk menjual sebuah 

produk. 

 

Belum banyak UKM yang menggunakan strategi ini, kebanyakan yang 

sudah menggunakan adalah perusahaa digital yang berbasis teknologi. 

Meskipun begitu teknik pemasaran bisa diaplikasikan disemua jenis 

bidang bisnis. Selain itu teknik yang digunakan untuk promosi 

menggunakan growth hacking ini lebih menekankan kepada costumer 

experience yang membuat mereka tertarik pada produk kita. 
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BAB V 

DAMPAK KEGIATAN USAHA 

 

1. Jelaskan dampak positif / nilai tambah apa saja yang dihasilkan dari 

pengembangan produk dan usaha dari aspek sosial, ekonomi, atau budaya 

Ada beberapa dampak positif dari adanya kegiatan usaha pembuatan krupuk 

rajungan, diantaranya adalah sebagai berikut. 

a. Dampak sosial-ekonomi 

Dengan adanya usaha pengolahan krupuk rajungan ini berdampak baik 

pada kondisi sosial ekomoni masyarakat. Diantaranya adalah sebagai 

berikut. 

1) Para nelayan sekarang ini tidak lagi kesulitan dalam memasarkan 

rajungan, karena kami siap menerima rajungan tangkapan 

mereka. Dengan begitu setiap hari mereka mendapatkan 

keuntungan untuk menyambung hidup. 

2) Ibu-ibu disekitar pesisir Mangkang Wetan memiliki pekerjaan 

sampingan sebagai pengolah rajungan untuk dijadikan sebagai 

krupuk. Sebelumnya mereka tidak memiliki pekerjaan, apalagi 

dikawasan tersebut masih banyak yang hidup dibawah garis 

kemiskinan dan kurang memperhatikan pendidikan. Namun 

dengan adanya usaha ini para ibu rumah tangga memiliki 

kesibukan dan mendapatkan penghasilan. Disisi lain ada pula 

anak-anak yang turut bekerja selepas pulang sekolah sampai sore 

untuk memilah krupuk. 

3) Ada beberapa anak-anak muda yang masih mahasiswa ataupun 

fresh graduate yang kami hire sebagai salah satu tim ahli, baik 

bidang pemasaran maupun menejemen. Dengan begitu mereka 

mendapat penghasilan dan mampu hidup mandiri. 

4) Ibu-ibu rumah tangga yang menjadi reseller. Ada banyak ibu 

rumah tangga yang mendaftarkan diri menjadi bagian dari 

reseller krupuk rajungan ini, bahkan diantara mereka datang dari 
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kota-kota besar. Mereka ingin mendapatkan penghasilan 

tambahan melalui penjualan krupuk rajungan, baik mentah 

maupun matang. Tentu saja kami sangat mendukung karena ini 

berdampak pada tingkat kemandirian perempuan dalam 

kehidupan berumah tangga yang bisa menopang ekonomi 

keluarga. 

b. Dampak lingkungan 

Sedangkan untuk dampak lingkungan, saat ini tidak lagi ada rajungan 

yang tidak dimanfaatkan, apalagi jika mendapat tangkapan banyak 

kemudian rajungan tersebut termasuk dalam golongan agak kecil banyak 

yang enggan mengolah apalagi tidak laku dipasaran. Dengan adanya 

usaha produksi krupuk rajungan ini maka tidak lagi ditemukan rajungan 

sisa ataupun cangkang yang tidak termanfaatkan. 

 

Selain itu usaha krupuk rajungan ini juga ikut menjaga keseimbangan 

alam dengan tetap memperhatikan kebersihan, pengolahan ini juga 

bersifat friendly environment, dalam pengolahannya pun kami 

menggunakan daun pisang sebagai media, sehingga benar-benar 

menggunakan bahan organik yang tidak merusak lingkungan. 

c. Dampak budaya 

Berkaitan dengan pengolahan rajungan beserta dengan cangkangnya ini 

berdampak baik bagi budaya. Dilihat dari konsep kami yang memang 

ingin melestarikan produk krupuk sebagai salah satu kuliner asli 

Indonesia disertai dengan desain yang juga memunculkan karakter 

Indonesia lewat sentuhan garis batik ini mampu menonjolkan 

kebudayaan Indonesia.  

Karena dari Sabang sampai Merauke semua lapisan masyarakat 

mengenal krupuk sebagai teman setia saat mereka makan atau saat 

mereka luang. Tradisi dalam mengonsumsi krupuk ataupun saat 

pengolahan tidak bisa lepas dari karakter asli masyarakat Indonesia yang 

memang ramah, senang bergotong royong dan selalu mengutamakan 

kerukunan. 
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BAB VI 

ANALISA KEUANGAN 

 

1. Jelaskan kebutuhan investasi dan arus kas 

Berikut adalah kebutuhan investasi krupuk rajungan dalam jangka pendek dan 

jangka panjang. 

Tabel 3. Kebutuhan investasi 

No Jenis Kebutuhan Investasi Jangka Waktu 

1 Kemasan  1-2 tahun 

2 Periklanan  1 tahun 

3 Mesin  1-2 tahun 

4 Networking  1 tahun 

 

Disamping itu kami informasikan pula arus kas selama usaha ini berjalan. 

Berikut kami sampaikan data-datanya, namun untuk lebih lengkapnya ada 

dilampiran halaman 76. 

 

Tabel 4. Arus kas 

Jumlah Bulan Tahun Total Penghasilan 

3 2014 Rp 11.250.000 

12 2015 Rp 82.000.000 

12 2016 Rp 85.000.000 

1 2017 Rp 7.000.000 

 

2. Deskripsikan sumber-sumber pembiayaan (beserta besarnya jika ada) 

untuk menjalankan usaha sampai saat ini 

Sumber pembiayaan yang didapat selama ini diantaranya adalah sebagai berikut. 

a. modal pribadi, baik dari penjualan produk krupuk ataupun hasil tambak. 

b. modal pribadi yang berasal dari hadiah saat menang dalam suatu 

kompetisi. 

c. dana dari kerja Moh Dani Fatchur Choir pemilik dan pengelola dari 

tambak tersebut. 
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BAB VII 

TIM PELAKSANA DAN STRUKTUR ORGANISASI 

 

1. Jelaskan motivasi dan komitmen dalam menjalankan perusahaan dari awal 

pembentukan sampai tiga atau lima tahun ke depan 

Dalam menjalankan usaha memang dibutuhkan komitmen yang tinggi.Saya 

sering membagi motivasi dan komitmen ke satu tim agar mereka juga 

mempunyai rasa “memiliki” usaha ini (sense of belonging) sehingga tidak hanya 

penjualan yang berhasil namun juga tingkat menejemen serta SDM yang 

berkualitas serta menjaga keutuhan tim merupakan bagian penting dalam 

menjalankan sebuah usaha. 

 

Berikut adalah motivasi saya yang membuat saya sampai saat ini tetap fokus 

untuk mengembangkan krupuk rajungan selama kurang lebih 28 bulan. 

 

• Pertahankan idealisme 

Saya percaya bahwa terkadang kita memang harus memiliki idealisme 

dan dipertahankan dengan baik, dengan begitu kita bisa fokus dan tetap 

berada pada jalan yang sesuai dengan impian atau harapan kita. Saya 

yakin mimpi dan idealisme saya berbeda dengan orang lain. Dan untuk 

orang lain yang berada di bidang yang sama pun, saya masih yakin 

mimpi saya berbeda dengan mereka. Mimpi dan idealisme saya mungkin 

jauh lebih besar dan lebih tinggi. Mimpi dan masa depan untuk industri 

kuliner khususnya pengolahan krupuk dari hasil laut Indonesia untuk 

mencapai pasar internasional. 

• Rajin memperluas usaha 

Memiliki sebuah usaha memang membuat kita ahli dalam hal apapun, 

baik itu dalam komunikasi, menejemen dan kepemimpinan. Disamping 

itu kita juga harus rajin dalam memperluas usaha untuk menggapai 

konsumen yang lebih besar. Sistem pemasaran yang tertarget membuat 

kita lebih mudah dalam berjualan dan meningkatkan produksi. Jika pun 
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ada kendala maka kita harus bisa menjadikan kendala tersebut sebagai 

pemicu untuk terus maju dan membuat usaha menjadi naik kelas. 

• Jeli menangkap keinginan pasar 

Keahlian dalam mengamat peluang pasar merupakan salah satu poin 

yang teramat penting dalam mengembangkan sebuah usaha. Membuat 

kesatuan antara produk dengan pasar dapat menciptakan hubungan 

personal unik dan menjadi monopoli bagi kita. Keunikan adalah salah 

satu bentuk monopoli. Jika tidak demikian sebuah produk akan mudah 

ditiru. 

• Hidup harus bermanfaat, hal tersebut yang membuat saya sampai saat ini 

tetap menjalankan usaha. Hidup tak lain hanya untuk beribadah dan 

berbuat kebaikan, oleh karena itu saya memilih jalan wirausaha sebagai 

alat untuk berbuat kebaikan. Bisa memberikan kebahagian serta 

membagi rejeki lewat usaha mampu membuat hidup ini jauh lebih 

sempurna dan terasa lebih berkah. 

 

2. Gambarkan dan jelaskan struktur organisasi perusahaan 

Berikut adalah gambaran struktur organisasi usaha krupuk rajungan “Welloff”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 15. Struktur organisasi krupuk rajungan 
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3. Deskripsikan profil setiap owner / founder perusahaan 

Dibawah ini merupakan profil dari owner usaha krupuk rajungan “Welloff” 

Nama   : Hella Ayu Setyanida 

Tempat, tanggal lahir : Kendal, 14 April 1994 

Alamat   : Dusun Protokulon RT 5 RW 1 Desa Protomulyo  

Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal 51372 

Jawa Tengah 

Email   : hellaayusetyanida@gmail.com 

Contact Person : 087832783414 

Hobi   : watching movie, reading business books 

EDUCATION 

SDN 3 PROTOMULYO 2000 – 2006 

SMPN 1 KALIWUNGU 2006 – 2009 

SMAN 1 KALIWUNGU 2009 – 2012 

BACHELOR of EDUCATION 

ENGLISH DEPARTMENT 

UNIVERSITAS PGRI SEMARANG 

2012 – 2016 

 

AWARDS 

Year Achievement Position Institution Level 

2016 Wirausaha Muda 

Pemula Berprestasi 

Bidang Industri 

Pangan dan Jasa Boga 

National 

Finalist as The 

Big 8 

Kementrian Pemuda 

dan Olahraga 

Republik Indonesia 

National 

2016 Mahasiswa Berprestasi  The 4th Winner Kopertis Wilayah 

VI Jawa Tengah 

Regional 

2016 Wirausaha Muda 

Mandiri 

National 

Finalist as The 

Big 9 

PT Bank Mandiri National 

2016 Wirausaha Muda 

Mandiri Kategori 

Sarjana / Diploma 

Bidang Boga 

The 1st Winner PT Bank Mandiri Kanwil 

VII 

Jateng-

DIY 
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2015 Wirausaha Muda 

Pemula Berprestasi 

Bidang Kelautan dan 

Perikanan 

The 2nd Winner Dinas Pemuda dan 

Olahraga Jawa 

Tengah 

Regional 

2015 Lomba Proposal Karya 

Produk 

The Big 8 Universitas Negeri 

Surakarta 

Regional 

Jateng-

DIY 

2014 Kompetisi Business 

Plan 

Finalist The Big 

20 

Dinas Koperasi dan 

UMKM Jawa 

Tengah 

Regional 

2013 Story Telling 

Competition 

The 2nd Winner Politeknik Negeri 

Semarang 

Regional 

2012 Speaking Competition The 1st Winner Politeknik Negeri 

Semarang 

Regional 

 

COMPETENCIES & INTERESTS 

 English Ability 

1. Advance Competency 

2. Expert in public speaking, writing and grammar analysist 

3. Translator and interpreter 

 Computer Skills 

1. Fluent in : Ms. Word, Ms. Excel, Phrezi 

2. Good at typing document in a minute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

52 

 

BAB VIII 

RENCANA KEGIATAN INKUBASI TAHUN 2017 

 

Inkubator dan tenan yang mengikuti program pendanaan ini harus menjelaskan rencana 

kegiatan yang diuraikan dalam metriks berikut : 

Nama 

Kegiatan 

Rincian 

Kegiatan Tenan 

PPBT 

Peran Inkubator 

dalam Inkubasi 

Target Luaran Durasi 

Kegiatan 

Sewa alat Menyewa alat 

produksi yang lebih 

modern 

Membantu proses 

persewaan alat produksi 

Mampu 

memaksimalkan 

proses produksi jadi 

lebih efektif dan 

efisien 

1 bulan 

Perbesar skala 

produksi 

Memperbesar 

jumlah produksi 

Membantu 

mengoptimalkan jumlah 

produksi 

Dari produksi 100 kg 

per bulan menjadi 

1000 kg per bulan 

12 bulan 

Pembelian 

bahan baku 

Belanja kebutuhan 

bahan baku 

Monitoring kegiatan 

tenant 

Persediaan bahan baku 

lengkap sehingga 

proses produksi 

berjalan dengan baik 

12 bulan 

Desain 

kemasan 

Membuat desain 

kemasan baru 

Monitoring kegiatan 

pembuatan desain 

kemasan 

Memiliki kemasan 

baru yang modern dan 

hygine sehingga 

mampu menjaga 

kualitas produk 

2 bulan 

Pembuatan 

website 

Membuat website Membantu serta 

memantau kegiatan 

pembuatan 

Agar orang diluar 

Semarang bisa lebih 

mudah menjangkau 

untuk pembelian 

1 bulan 

Pembuatan 

display produk 

Membuat display 

produk untuk 

pameran 

Memberikan dukungan 

untuk kegiatan display 

produk  

Agar pada saat 

pameran bisa 

mendukung kegiatan 

pemasaran 

1 bulan 

Pembuatan 

iklan pada 

media sosial 

Membuat dan 

menjalankan iklan 

yang efektif dan 

efisien pada media 

sosial 

Membantu periklanan 

melalui media online 

dan offline 

Sehingga lebih banyak 

konsumen yang tahu 

dan membeli produk 

Membuat 1 

bulan, 

menjalankan 

12 bulan 

Cetak media 

promosi 

Mencetak alat 

promosi (MMT, 

roll banner, brosur, 

kartu nama) 

Memantau proses 

pencetakan sebagai 

media promosi 

Untuk mempermudah 

konsumen dalam 

mengenali produk 

5 hari 

Kegiatan 

seminar 

Mengikuti seminar 

branding 

Memberikan dukungan 

kepada tenant untuk 

mengikuti semnar 

Agar produk memiliki 

komposisi branding 

yang baik dan lebih 

dikenal masyarakat 

2 hari 
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Konsultasi  Konsultasi 

keamanan pangan 

dan nilai gizi 

Memberikan 

pendampingan kegiatan 

konsultasi keamanan 

pangan dan nilai gizi 

Untuk mendapatkan 

pengetahuan yang 

jelas mengenai SOP 

perusahaan kuliner 

yang baik sesuai 

dengan standar yang 

ditetapkan, melakukan 

uji lab terkait nutrisi 

dalam produk dan 

standarisasi produk 

aman dan layak 

konsumsi. 

2 hari 

Pengisian form 

HKI 

Mengisi fom HKI 

dari konsultan 

Membantu proses 

kegiatan  

Untuk mendapatkan 

HKI merk 

1 bulan 

Konsultasi  Konsultasi ke MUI 

Semarang 

Membantu kegiatan 

konsultasi ke MUI untuk 

mendapatkan sertifikasi 

halal    

Untuk mendapatkan 

sertifikasi halal MUI 

1 bulan 
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BAB IX 

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN 

I. Rekapitulasi anggaran yang dibutuhkan Tenant 

 

No Uraian Kegiatan Penggunaan % Penggunaan 

1 Biaya Personil Belanja Pegawai 30.000.000 20 

2. Biaya Non Personil   
a Bahan Habis Pakai 15.000.000 10 
b Perjalanan 15.000.000 10 
c Pengembangan Produk 75.000.000 50 
d Promosi 7.500.000 5 
e Lain-lainya 7.500.000 5 
  Total 150.000.000 100 

 

II.   Rekapitulasi Anggaran yang dibutuhkan Inkubator 

No Uraian Kegiatan Penggunaan % Penggunaan 
1 Belanja Personil 9.600.000 19,2 
2 Belanja Non Personil 5.600.000 11,2 
3 Perjalanan 24.000.000 48 
4 Belanja Bahan 10.800.000 21,6 
  Total 50.000.000 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

55 

 

BAB X 

LAMPIRAN 

1. SK Pendirian Inkubator Perguruan Tinggi 
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2. Surat Penunjukan dari Rektor Perguruan Tinggi 
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3. Surat Kontrak Kerja antara Inkubator dan Tenant 
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4. Surat Keterangan sebagai Tenan dari Inkubator  
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5. Standard Operating Procedure dari Inkubator 

SOP SELEKSI TENANT 

A. Tujuan 

Menjamin proses seleksi tenant dalam Pendanaan Perusahaan Pemula Berbasis 

Teknologi (PPBT). Prosedur ini sebagai acuan bagi Inkubator Bisnis PT untuk seleksi 

tenant. 

B. Persyaratan Tenant  

B.1. Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (CPPBT)  

1. Berasal dari unsur Perguruan Tinggi, yaitu dosen, mahasiswa, serta gabungan dosen 

dan mahasiswa. 

2. Dalam bentuk tim yang mempunyai kemampuan dalam penyempurnaan prototype 

produk inovasi. 

3. Inovasi teknologi yang sedang diusulkan tidak mendapatkan sumber pendanaan yang 

sama atau sejenis di tahun yang sama dari instansi/lembaga pemerintah lainnya. 

(Melampirkan Surat Pernyataan yang disahkan oleh Ketua LPPM).  

4. Peserta penerima dana CPPBT tahun sebelumnya tidak boleh mengajukan proposal 

dengan judul dan ruang lingkup yang sama pada tahun sekarang (pendanaan ini 

berlaku tahun tunggal). 

 

B.2. Inkubasi Bisnis Teknologi (IBT)  

1. Merupakan perusahaan pemula berbasis teknologi (PPBT) yang berusia maksimal 3 

tahun. 

2. Produk harus sudah ada prototipenya atau produk yang sudah nyata, yang siap 

diinkubasi. 

3. Wajib membuat rencana usaha (minimal dalam bentuk business canvas model) dalam 

proposal yang diusulkan. 

4. Calon tenant tidak sedang mengikuti dan mendapatkan pendanaan dari 

instansi/lembaga pemerintah lainnya.  

5. Memiliki modal tunai minimal 10% dari total anggaran IBT yang diajukan, dengan 

melampirkan fotocopy rekening bank. Dana tersebut menjadi bagian dari biaya 

inkubasi bisnis teknologi. 

6. Pendiri (founder) dari pemilik PPBT berusia maksimal 40 tahun pada saat proposal 

diajukan yang dinyatakan dengan bukti fotokopi KTP. 

 

B.3. Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi Perguruan Tinggi (PPBT-PT) 

1. Merupakan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) yang berusia maksimal 3 

tahun dan berasal dari mahasiswa, alumni PTN atau PTS (dosen Non PNS). 
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2. Memiliki jiwa Enterpreneurship. 

3. Produk teknologi yang dikomersialisasikan harus memanfaatkan hasil inovasi dari 

PTN atau PTS dimana lembaga inkubator berkedudukan. 

4. Melampirkan surat keterangan sebagai tenant dari lembaga inkubator PTN atau PTS.  

5. Tidak sedang mengikuti dan mendapatkan pendanaan untuk program inkubasi di 

tahun yang sama dari instansi/lembaga pemerintah ataua non pemerintah lainnya (ada 

di lampiran, dan dilampirkan di proposal). 

 

C. Prosedur Seleksi 

C.1. Seleksi Administrasi 

1. Tenant melengkapi berkas-berkas berupa surat permohonan, surat keterangan sebagai 

tenant, profil bisnis/perusahaan, profil teknologi yang diajukan serta syarat lain yang 

disyaratkan. 

2. Profil Bisnis harus mencakup Aspek Produk Inovasi Teknologi; Aspek Usaha; Aspek 

Pasar; Dampak Kegiatan Usaha. 

3. Jika berkas belum lengkap, maka tenant diminta untuk segera melengkapinya. 

Apabila sampai batas waktu tertentu tenant tidak sanggup melengkapi 

kekurangannya, maka permohonan sebagai tenant dapat dibatalkan. 

4. Apabila berkas dinyatakan lengkap, maka tahap selanjutnya adalah wawancara. 

 

C.2. Wawancara I 

1. Tahap ini merupakan tahap seleksi substansi kepada calon tenant yang langsung 

berhadapan dengan inkubator bisnis di  kantor Inkubator Bisnis. 

2. Tahap seleksi substansi dilakukan dengan presentasi dan wawancara yang wajib 

dihadiri oleh Manager Inkubator dan Founder/Pemilik PPBT/Tenant. Ketidakhadiran 

Manager Inkubator dan/atau Founder/Pemilik PPBT/Tenant akan berakibat peserta 

seleksi didiskualifikasi dari tahap seleksi. 

C.3. Wawancara II 

1. Wawancara II dilakukan secara on the spot. Hal ini untuk memastikan bahwa bisnis 

yang diajukan sudah berjalan seperti yang dipersyaratkan. Selain itu, untuk 

meyakinkan bilamana ada hal-hal yang dianggap perlu untuk diverifikasi ke lapangan 

untuk validasi data dan informasi yang disajikan dalam proposal dan presentasi. 

2. Dalam tahap ini dilakukan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat 

setelah dilakukan on the spot di lapangan. 
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C.4. Penilaian dan analisis kebutuhan modal. 

Merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menilai kebutuhan anggaran yang 

sebenarnya dengan merevisi RAB sesuai kebutuhan. 

C.5. Keputusan. 

Keputusan dalam hal ini adalah menentukan apakah tenant akan diterima atau ditolak. 

Jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya. 

C.6. Penandatanganan perjanjian Kontrak antara inkubator dan tenant. 

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari keputusan diterimanya tenant. Inkubator dan 

tenant bersama-sama menandatangani perjanjian kontrak antara incubator dan tenant.  
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SOP KELULUSAN TENANT 

 

A. Tujuan 

Menjamin proses pengumuman kelulusan tenant dalam Pendanaan Perusahaan 

Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) dilakukan secara terbuka dan transparan.  

 

B. Persyaratan Kelulusan 

Tenant mampu menyediakan persyaratan administrasi secara lengkap dan sah 

serta lolos tahap wawancara I dan II. 

C. Prosedur  

• Penerima pendanaan CPPBT/IBT/PPBT-PT akan ditetapkan dalam Surat 

Keputusan Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi.  

• Penerima pendanaan CPPBT/IBT/PPBT-PT yang telah ditetapkan dengan 

Surat Keputusan Dirjen Penguatan Inovasi.  

• Penerima pendanaan akan diumumkan melalui website Kemenristekdikti 

(www.ristekdikti.go.id.) atau melalui aplikasi online 

http://ppbt.ristekdikti.go.id/pt atau melalui Surat Pemberitahuan kepada 

penerima.  
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SOP PEMANTAUAN TENANT PASCA INKUBASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengertian 
t tas ya g d a u a  u tu  e ast a  e ast a  g u ga  s  da a  o d s  

Aktivitas yang dilakukan untuk memastikan bahwa 

program kegiatan berjalan dengan baik serta dapat 

dipertanggungjawabkan 

Tujuan Untuk memastikan keterlaksanaan program kegiatan 

berjalan dengan baik serta dapat 

dipertanggungjawabkan 

Kebijakan 1. Terlaksananya program kegiatan di tenant 

2. Mempertanggungjawabkan kegiatan kepada 

inkubator 

Referensi - 

Prosedur Inkubator: 

1. Melakukan koordinasi kepada tenant untuk 

pelaksanaan kegiatan 

2. Memberikan penadampingan kepada tenant 

dengan baik 

Tenant: 

1. Melaksanakan program dengan baik 

2. Mempertanggungjawabkan kegiatan kepada 

inkubator 

Distribusi 1. Inkubator 

2. Tenant 

Dokumen 

Terkait 

Checklist keterlaksanaan kegiatan 

Berita Acara setiap kegiatan yang melibatkan 

inkubator dengan tenant 
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6. Foto Produk 

 

 

 

 

 

 

 

    Kemasan Krupuk Rajungan 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Logo krupuk rajungan 
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7. Foto Kegiatan 

 

 

 

  

 

 

Lokasi tambak 

 

 

 

 

 

 

Lokasi pembelian rajungan di Kendal 

 

 

 

 

 

    

Proses pembuatan krupuk 
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      Proses perebusan krupuk mentah 

 

 

 

 

 

 

 

      Pengirisan krupuk setelah dijemur 12 jam 

 

 

 

 

 

 

    

 Krupuk rajungan goreng pasir 
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8. NPWP 
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9. Foto piagam penghargaan 

Kegiatan Lomba Wirausaha Muda Pemula Berprestasi 2016 oleh Kemenpora 

Hasil : berada di peringkat 5 dari 8 peserta 
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Juara IV Mawapres tahun 2016 tingkat Kopertis VI Wilayah Jateng 
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Kompetisi Wirausaha Muda Mandiri 2015 

Hasil : Lolos seleksi nasional tapi tidak juara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemenang I Seleksi Kanwil VII Jateng-DIY Wirausaha Muda Mandiri 2015 
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Juara II Wirausaha Muda Pemula 2015 Kategori Bidang Usaha Perikanan dan Kelautan 

oleh Dinpora Jawa Tengah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetisi Inovasi Produk 

Hasil : 4 besar 
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Kompetisi Business Plan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juara II Story Telling Competition 2013 
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Juara I Speaking Competition 2012 
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10. Business Model Canvas 
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11. Form HKI dari Konsultan 

SURAT KUASA MEREK 

 

 

 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

 

 

Nama   : HELLA AYU SETYANIDA, S.Pd 

Alamat   : Desa Protomulyo RT 5 RW 1 Dukuh Protokulon  

Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal 52371 

Jawa Tengah  

 

Memberikan kuasa kepada : 

 

 

Nama   : ASTI WASISKA, SH, MH  

Jabatan  : Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Nomor 35-2006 

Alamat   : Jati Makmur Permai A5 No. 1 

    Pondok Gede 

    Bekasi 17413 

 

Untuk mengurus pendaftaran dan mengambil sertifikat Merek : 

 

“WELLOFF“ Kelas 29 

 

pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum 

Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 

 

Demikian surat kuasa ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

       Semarang, 11 Januari 2017 

 

 

Yang diberi kuasa,      Yang memberi kuasa, 

 

 

                        Meterai 6000 

 

 

 

ASTI WASISKA, SH, MH     Hella Ayu Setyanida 

Konsultan HKI No. 35-2006      Pemilik Merek 
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SURAT PERNYATAAN 

 

 

 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

 

 

Nama   : HELLA AYU SETYANIDA, S.Pd 

Alamat   : Desa Protomulyo RT 5 RW 1 Dukuh Protokulon  

Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal 52371 

Jawa Tengah  

 

Dengan ini menyatakan bahwa merek : 

 

 

“WELLOFF” Kelas 29  

 

yang dimintakan pendaftaran adalah milik kami dan tidak meniru orang lain baik untuk 

seluruhnya maupun pada pokoknya. 

 

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

 

 

 

 

           

       Semarang, 11 Januari 2017 

 

         

Yang menyatakan, 

 

 

        Meterai 6000 

 

 

 

Hella Ayu Setyanida 

 Pemilik Merek 
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SURAT PERNYATAAN MEREK 

 

 

 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

 

 

Nama   : HELLA AYU SETYANIDA, S.Pd 

Alamat   : Desa Protomulyo RT 5 RW 1 Dukuh Protokulon  

Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal 52371 

Jawa Tengah  

 

Dengan ini menyatakan bahwa merek : 

 

 

“WELLOFF” Kelas 29   

 

yang dimintakan pendaftaran merek adalah milik kami dan biaya pendaftaran yang telah 

kami bayarkan lunas pada KantorDirektorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melalui 

kuasa terdaftar yang kami tunjuk, tidak akan kami tarik kembali meskipun merek kami 

tidak bisa didaftarkan/ditolak oleh Kantor Direktorat Merek karena telah terdaftar merek 

yang sama baik seluruhnya maupun pada pokoknya. 

 

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

 

 

 

 

      Semarang, 11 Januari 2017 

 

         

Yang menyatakan, 

 

 

        Meterai 6000 

 

 

 

     Hella Ayu Setyanida 

     Pemilik Merek 
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12. Arus Kas 

Omset dan Profit Tahun 2014 

No Bulan Omset  Profit 

1 Oktober Rp 3.000.000 Rp 1.700.000 

2 November Rp 3.250.000 Rp 1.500.000 

3 Desember Rp 5.000.000 Rp 2.770.000 

Total  Rp 11.250.000  

 

Omset dan Profit Tahun 2015 

No Bulan Omset Profit 

1 Januari Rp 6.000.000 Rp 3.000.000 

2 Februari Rp 6.000.000 Rp 3.000.000 

3 Maret Rp 6.000.000 Rp 3.000.000 

4 April Rp 6.000.000 Rp 3.000.000 

5 Mei Rp 5.000.000 Rp 2.600.000 

6 Juni Rp 5.000.000 Rp 2.600.000 

7 Juli Rp 8.000.000 Rp 4.500.000 

8 Agustus Rp 8.000.000 Rp 4.500.000 

9 September Rp 8.000.000 Rp 4.500.000 

10 Oktober Rp 8.000.000 Rp 4.500.000 

11 November Rp 8.000.000 Rp 4.500.000 

12 Desember Rp 8.000.000 Rp 4.500.000 

Total  Rp 82.000.000  

 

Omset dan Profit Tahun 2016 

 

 

 

 

 

 

 

No Bulan Omset Profit 

1 Januari Rp 7.000.000 Rp 3.800.000 

2 Februari Rp 7.000.000 Rp 3.800.000 

3 Maret Rp 7.000.000 Rp 3.950.000 

4 April Rp 7.000.000 Rp 3.950.000 

5 Mei Rp 6.500.000 Rp 3.000.000 

6 Juni Rp 6.500.000 Rp 3.400.000 

7 Juli Rp 6.500.000 Rp 3.000.000 

8 Agustus Rp 8.000.000 Rp 4.500.000 

9 September Rp 6.000.000 Rp 3.000.000 

10 Oktober Rp 9.000.000 Rp 4.000.000 

11 November Rp 7.000.000 Rp 3.000.000 

12 Desember Rp 7.500.000 Rp 3.500.000 

Total Rp 85.000.000  
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Omset dan Profit Tahun 2017 

 

 

 

13. Penjelasan perubahan Crabby menjadi Welloff 

Dalam 25 bulan lalu kami menggunakan merk “Crabby” untuk krupuk rajungan yang 

kami produksi. Berikut gambar kemasan dan logonya. 

 

 

 

 

 

Namun setelah kami akan mendaftarkan ke HKI ternyata nama “Crabby” dengan 

klasifikasi penomoran merk yang sama sudah ada yang memiliki (terdaftar). Berikut 

keterangan merk “Crabby” yang sudah didaftarkan oleh pihak lain. 

 

 

 

 

 

Sumber : e-DHKI 

 

 

No Bulan Omset Profit 

1 Januari Rp 7.000.000 Rp 3.800.000 

Total  Rp 7.000.000  
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14. PIRT 

Sedangkan untuk PIRT kami masih menggunakan merk “Crabby” sampai masa berlaku 

habis dan berganti dengan merk baru “Welloff”. Dalam PIRT pemilik Crabby atas nama 

partner saya karena kebetulan waktu sosialisasi dan cek lapangan saya sedang berada 

diluar kota dan harus diwakilkan. 
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15. Kerja sama inkubator dengan asosiasi usaha mikro kecil dan menengah 

(UMKM) 

 

 


