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ABSTRAK 

Pelestarian makan tradisional sangat penting dilakuakan untuk menjaga 

makanan tradisonal agar tetap dapat dikenal di masyarakat. Ultrafood merupakan 

produk PKM-K yang kami buat dengan tujuan untuk melestarikan makan 

tradisional di Indonesia yang sangat banyak macam dan jenisnya selain itu produk 

Ultrafood juga mengutamakan hemat dalam belanja karena produk ini merupakan 

paket makanan tradisional yang sehat,hemat dan praktis. 

Metode dalam pembuatan ultrafood ini adalah pertama mencari resep 

makan tradisional yang akan kami buat dari beberapa sumber, lalu menentukan 

resep yang tepat dengan berkonsultasi dengan dosen ahli pangan, kemudian 

mencoba melakukan beberapa bercobaan pengemasan yang aman, agar produk 

yang kami buat ini dapat bertahan lama umur simpannya, setelah didapatkan 

metode pengamasan dan pengawetan yang tepat, kemudian kami  mencari 

pemasok bahan baku yang murah tapi dengan kualitas yang baik. 

 setelah itu kami melakukan produksi skala kecil kemudian menjualnya 

sambil terus berusaha menyempurnakan produk yang kami buat. Dalam proses 

pemasaran hingga sampai saat ini kami telah menjual produk kami sebanyak 105 

pcs yang terdiri dari 60 ayam rica-rica dan 45 soto ayam, proses penjualan kami 

lakuakan dengan cara menjual langsung dan bekerjasama dengan mitra yang kami 

ajak kerjasama 
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KATA PENGANTAR 

Puji dan Syukur kita panjatkan atas karunia Alloh SWT yang telah 

memberikan kesehatan pada kita semua sehingga pada kesempatan ini kami dapat 

menyelesaikan laporan akhir Program Kreatif Mahasiswa bidang kewirausahaan 

yang berjudul Ultrafood ini dengan tepat waktu, Ucapan terimakasih kami 

sampaikan pada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan atas tercapainya 

hasil dari PKM-K yang telah kami jalankan ini 

            Berikut ini kami menulis laporan akhir PKM kami sebagai syarat 

menyelesaikan PKM  yang  telah kami jalankan selama 4 ini yang ber judul " 

Ultrafood (Indonesian Culinary Traditional Food Edition) yaitu Sebagai Sarana 

Mengenalkan Makanan Nusantara yang sudah lama dikenal masyarakat umum di 

kemas Secara Praktis Dan Modern Untuk Penghemat Biaya Belanja,Semoga apa 

yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat mendukung hasil kegiatan ini 

seperti apa yang kami harapkan 

Melalui kata pengantar ini saya mewakili anggota kelompok PKM-K 

meminta maaf dan memohon permakluman bila mana isi laporan akhir yang kami 

susun ini ada kekurangan dan ada kata-kata yang kurang berkenan Dengan ini 

kami mempersembahkan laporan akhir PKM-K ini dengan penuh rasa terima 

kasih dan semoga allah SWT memberkahi laporan akhir  ini sehingga dapat 

memberikan manfaat. 

 

 

Bogor,13-07-2014 

 

 

 

         "Rizki Septian Anwar" 
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I. PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

 Produk yang kami buat adalah kuliner, yaitu sebuah paket makanan 

tradisioal yang  dikemas dalam satu kemasan menarik, dengan sejumlah bahan 

dan bumbu didalamnya, tujunnya adalah untuk mempermudah konsumen dalam 

memasak sekaligus memperkenalkan berbagai jenis makanan tradisional di 

Indonesia. Untuk sementara produk yang kami buat ada 2 jenis makanan yaitu 

soto ayam dan ayam rica-rica dari sulawesi selatan. Alasan kami memilih kedua 

makana ini karena soto ayam dan ayam rica-rica sudah populer dikalangan 

masyarakat sehingga lebih mudah untuk memperkenalkan produk kami 

kemasyarakat luas. 

Adapun tujuan terbesar yang ingin kami capai yaitu produk kami dapat 

diterima dikalangan masyarakat umum dan menjadi usaha yang berkelanjutan 

yang dibuktikan dengan banyaknya kerjasama dengan mitra terkait, seperti mini 

market dan pasar swalayan. 

Rumusan maslah dalam kegiatan PKM ini adalah  

1. Bagaimana mengenalkan makanana tradisional kepada masyarakat luas 

2. Bagaimana metode pengemasan makanan tradisional agar dapat diterima 

dimasyakat 

3. Bagaimana strategi yang digunakan dalam memasarkan produk ini 

4. Bagaimana cara mendapatkan keuntungan maksimal dalam menjual 

produk PKM ini 

Tujuan dari PKM ini adalah  

1. Mengenalkan makanan tradisional yang sudah dikenal maupun yang 

belum bnyak dikenal masayarakat sebagai sarana pelestarian makanan 

tradisional 

2. Membuat suatu produk makanan tradisional yang dapat dinikmati setiap 

orang 

3. Mempermudah orang untuk mendapatkan makanan tradisional yang 

diinginkan 

4. Menghemat biaya belanja 

Luaran yang Diharapkan 

1. Dapat memperkenalkan makanan tradisional baik yang sudah dikenal 

maupun belum dikenal  di masyarakat 

2. Mempermudah orang untuk memasak dan mendapatkan makanan 

tradisional 

3. Menghemat biaya belanja 

Kegunaan Program 

1. Mengasah kreatifitas mahasiswa 

2. Membantu orang-orang yang sibuk dalam mempersiapkan makanan 

3. Menawarkan kebiasaan baru dimasyarakat dalam mengolah makanan yang 

lebih praktis 

 

II. GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 

Produk Ultrafood untuk sementara ini hanya akan dibuat dalam dua jenis 

makanan tradisional ,pertama adalah soto ayam dan yang kedua adalah ayam rica-
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rica. Diharapkan nantinya setelah usaha ini berjalan, kami bisa membuat produk-

produk makanan tradisional Indonesia lainnya. Usaha yang akan kami jalankan 

membutuhakan target pasar dan promosi. Target pasar kami adalah orang dewasa, 

khsusnya ibu-ibu rumah tangga yang sibuk, produk Ultrafood ini sebenarnya 

dapat digunakan oleh siapa saja yang memiliki keterbatasan waktu untuk 

memasak. 

Untuk menjaga kesegaran produk ini, kami menyimpannya pada freezer 

atau mesin pendingin pada suhu -18 ‘ C agar produk yang kami pasarkan awet dan 

tidak cepat rusak. Untuk mengenalkan produk Ultrafood ini pada masyarakat 

kami telah membuka gerai di beberapa tempat dan event tertentu yang dihadiri 

banyak orang seperti bazar makanan acara seminar dan lain-lain. Kami juga 

menerima pesanan dalam jumlah banyak dengan harga yang bersaing untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen kami nantinya. Produk kami dikemas dengan 

bahan yang aman dan menarik sebagai bentuk pelayanan dan menjamin 

kenyamanan konsumen. 

Produk Ultrafood menekankan pada penghematan biaya belanja, hal ini 

dapat kita lihat dari perbandingan banyaknya bahan yang diperlukan untuk 

membuat satu paket Ultrafood dengan harga normal bahan-bahan di pasar 

 

III. METODE PENDEKATAN 

Menurut pengamatan yang kami lakukan banyak makanan tradisional 

Indonesia yang kini sudah jarang ditemukan contohnya,basang,grontol dan masih 

banyak lagi, makanan tradisional tersebut merupakan warisan budaya yang wajib 

kita lestarikan yaitu dengan cara tetap menjadikan makanan tradisional sebagai 

menu makanan dalam kehidupan sehari-hari.  

setelah kami selesai melakukan pengamatan lalu kami mencoba untuk 

membuat dua jenis makanan tradisional yaitu soto ayam dan ayam rica-rica, kedua 

makanan itu kami cari resep dan bahan-bahannya lalu kami membuatnya 

berdasarkan resep yang kami temukan dibeberapa sumber, setelah itu kami 

mencoba menganalisa seberapa awet bahan makanan tradisional tersebut apabila 

disimpan dalam waktu yang lama dengan metode pengawetan yang kami lakukan. 

 

IV. PELAKSANAAN PROGRAM 

Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Kegiatan PKM yang kami lakukan ini telah berjalan selama kurang lebih 4 bulan 

dari sejak mendapatkan dan hibah hingga sampai hari ini, tempat pelaksaan 

kegiatan dilakukan di lingkungan kampus IPB, di tempat-tempat kami mengikuti 

pameran di tempat biasa kami berjualan, dan proses produksi yang kami lakukan 

di kontrakan salah satu anggota kami. 

Tahapan Pelaksanaan/Jadwal Faktual Pelaksanaan 

Tabel 1. Rencana jadwal pelaksanaa program 

No Jenis Kegiatan 
Bulan 

1 2 3 4 5 

1 Pembelian alat      

2 Pembelian bahan      
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3 Riset pasar      

4 Pembuatan kemasan      

6 Produksi,pemasaran, evaluasi, dan konsultasi      

7 Promosi, pembuatan banner dan liplet      

8 Pembuatan laporan      

9 Penyerahan laporan       

Instrumen Pelaksanaan 

Bagan Pelaksanaan produksi ayam rica-rica dan soto 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan produksi Ayam Rica-Rica 

  

Bagan produksi Soto Ayam  

 

 

Cara Pengemasan Ayam rica-rica dan Soto Ayam 

a) Bumbu halus dan sambal dimasukkan dalam plastic PP  

b) Masukkan bahan pokok pada plastic PP Kemasan dan satukan dengan 

bumbu 

c) Vakum dengan vacuum sealer 

d) Setelah itu hasilnya masukkan ke plastik konten produk & siap dipasarkan  

 

Menggoreng ayam Menggoreng 

kentang 

Mengungkep ayam Menumis bumbu 

halus 

Mengungkep ayam Menumis bumbu 

halus 

Mencari resep dan uji coba 

pembuatan produk 

Menemukan metode yang 

tepat dalam mengemas dan 

menyimpan produk 

Membeli peralatan dan bahan 

produksi 

Uji coba dan Uji umur 

simpan produk dan 

penetapan harga 

 

Membeli peralatan dan 

bahan produksi 

roduksi skala kecil & 

analisis gizi 

Uji umur simpan 

produk dan penetapan 

harga 

Memasarkan produk 

dengan direct selling 

Promosi dan Produksi 

skala sedang 
Bermitra dengan toko frozen 

food 

KonsuMembeli 

peralatan dan bahan 

produksi 

ltasi dengan dosen 

pembimbing 

Menumis 

bumbu cabai 

 

Menggoreng 

kacang 
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PELAKSANAAN PEMASARAN 

1. Analisis Pasar 

Segmentation 

Segmentasi pasar produk ini adalah ibu-ibu rumah tangga yang sibuk 

dengan rutinitas kesehariannya. Dengan adanya produk kami diharapkan ibu-ibu 

rumah tangga yang tidak sempat berbelanja untuk menghidangkan masakan bagi 

keluarganya, bisa membeli produk kami sebagai alternatifnya.  

Targetting  

Target utama pemasaran produk ini adalah bisa dikenal dimsyarakat dan 

dapat diterima sebagai kebiasaan baru dalam mengkonsumsi makanan, selain itu 

kami ingin produk kami dapat diterima di pasar swalayan atau sepermarket agar 

usaha ini bisa berkelanjutan dan menjadi usaha pribadi yang mempunyai pasar 

dan pangsa pasar sendiri . 

Positioning 

Kami sangat yakin produk kami dapat diterima di masyarakat karena 

produk ini menawarkan makanan tradisional yang praktis, sehat dan hemat, sangat 

cocok untuk orang-orang yang tidak mempunyai banyak waktu untuk 

memamasak.  

Bauran Pemasaran (3P)  

Product  

Produk yang kami buat ini tidak menggunakan bahan pengawet maupun 

penyedap rasa sehingga aman dan sehat untuk dikonsumsi, produk ini juga sudah 

dilakukan analisa gizi dan didapatkan hasil yang telah sesuai dengan kebutuhan 

tubuh kita. Apabila produk kami telah kadal luarsa kami menjual produk ini pada 

pembudidaya ikan lele dan gurame untuk dijadikan pakan ikan untuk mengurangi 

resiko kerugian. 

Price 

Harga setiap paket makanan tergantung pada bahan dan bumbu yang 

digunakan,  harga yang kami tentukan juga berbeda untuk setiap cara penjualan. 

Untuk harga diirec selling kami menjual soto ayam dengan harga  Rp.15.000/pcs. 

Dan  Ayam rica-rica kami menjualnya dengan harga 20.000/pcs, sedangkan untuk 

harga yang kami titipkan pada toko kami menjual soto ayam Rp.13,000/pcs dan 

Rp.18,000 untuk ayam rica-rica. 

Promotion  
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Promosi kami lakukan lakukan dengan membagi bagikan brosur pada 

mahasiswa dosen dan masyarakat sekitar kampus, promosi juga kami lakukan dari 

mulut ke mulut agar lebih mudah dikenal di masyarakat.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. Media promosi 

2. Kegiatan pemasaran yang telah kami lakukan yaitu : 

1. Kami menawarkannya langsung pada mahasiswa dan masyarakat sekitar 

kampus,  

2. Selain secara langsung kami pasarkan, kami juga menjual produk kami di 

kontrakan salah satu anggota kami. 

3. Kami juga memasarkan produk kami via online yaitu dengan membuat akun 

facebook dan twitter untuk mempermudah konsumen dalam membeli 

produk kami. 

4. Bekerjasama dengan mitra 

 

Kami telah berhasil menjalin kerjasama dengan mini market sebagai salah 

satu strategi dalam memasarkan dan mengembangkan produk kami. Sistem 

kerjasama yang kami lakukan yaitu kontingensi atau berupa penitipan produk 

kami ke mini market dengan jangka waktu pengambilan atau pengecekan 2 

minggu sekali. Adapun daftar mitra yang berhasil kami ajak kerjasama, berikut ini 

: 

a). Oke Mart, Jln Tegal lega No.24 

Kec.Bogor Tengah 

 
 

b). Octa mart, Jln Azimar 2 No.12 

Kec.Bogor Tengah 

 

 

 

 

 

 

Rekapitulasi Rancangan dan Realisasi Biaya 

Investasi awal   : 8.500.000 

Pemasukan per bulan  : Ayam rica = 15 bungkus x 5.000 x 30 = 3.500.000 

      Soto Ayam= 20 bungkus x 5.000 x 30 = 2.250.000 

                           5.750.000 
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Biaya Operasional per bulan  : Listrik                = 25.000 

      Gas            = 16.000 

      Gaji karyawan   = 400.000 

      Biaya Overhead = 200.000  

        841.000 

Laba bersih : 5.750.000 - 841.000 = 4.909.000 

Break Event Point : Rp.8.500.000 / 4.909.000 x 1 bulan  

        = 1,7 bulan 

Realisasi Biaya 

A. Alat  

No. 

Nota 
Tgl Transaksi Rincian Jumlah 

 19/03 Freezer 1 Rp 2.225.000 

 
 

Blender 1 Rp    559.900 

 01/05 Impulse Sealer 1 Rp    125.000 

 12/06 X banner 1 Rp      75.000 

 
 

Subtotal 
 

Rp  2.984.900 

B. Bahan 

No. 

Nota Tgl Transaksi Rincian Jumlah 

 15/03 Daging Ayam 250 g  Rp                 8.000  

  Cabe Rawit 1 ons  Rp                 5.000  

  Daun Bawang 1 ikat  Rp                 1.000  

  Kelapa Parut 1 btr  Rp                 3.000  

  Cabe Merah 1 ons  Rp                 5.000  

  Jeruk Limau 1 ons  Rp                 2.000  

  Kentang 250 g  Rp                 3.000  

  Tomat 250 g  Rp                 3.000  

  Daging Sapi 1 ons  Rp               10.000  

  Kunyit 1 ons  Rp                 1.000  

  Kemiri 1 bks  Rp                 1.000  

   Lada Butir 1 bks  Rp                 4.000  

  Subtotal 

 

Rp               46.000  

 21/03 Daging Ayam 250 g  Rp                 8.000  

  Bawang Putih 1 ons  Rp                 1.000  

  Cabe Keriting 1 ons  Rp                 3.000  

  Cup Plastik Kecil 50 pcs  Rp                 7.500  

  Sendok Plastik Kecil 50 pcs  Rp                 1.500  

  Daging Sapi 1 ons  Rp               10.000  
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  Santan Sun Kara 1 bks  Rp                 2.500  

  Kentang 250 g  Rp                 3.000  

  Salam,Sereh,Daun 

Jeruk 1 pack  Rp                 2.000  

  Tomat 250 g  Rp                 2.000  

  Subtotal 

 

Rp               40.500  

 30/03 Daging 1000 g  Rp               96.000  

  Bawang Merah 500 g  Rp               10.000  

  Bawang Putih 500 g  Rp                 8.000  

  Salam,Sereh, Kunyit, 

Jahe, Laos 1 pack  Rp                 3.000  

  Kentang 500 g  Rp                 5.000  

  Jeruk Limau 100 g  Rp                 3.000  

  Tomat 250 g  Rp                2.000  

  Kemiri 20 g  Rp                 2.000  

  Lada 100 g  Rp                 8.000  

  Sterofoam 4 buah  Rp                 1.000  

  Daun Jeruk 1 bks  Rp                 1.000  

  Minyak Goreng 2 l  Rp               20.000  

                                   

Subtotal 

 

Rp             159.000  

 31/03 Plastik Klip 100 pcs  Rp                 3.800  

  Wrapping Klinpak 

Refill 1 gulung  Rp               12.000  

  Plastik Pp Sphinx 10 pack  Rp                 4.500  

  Subtotal 

 

Rp                20.300 

 05/04 Stereofoam 250 pcs  Rp               48.000  

                                   

Subtotal 

 

Rp               48.000  

 06/04 Daging 1000 g  Rp               98.000  

  Soun 1/2 bal  Rp               11.500  

  Garam 500 g  Rp                 2.000  

  Daun Jeruk 1 pack  Rp                 1.000  

  Subtotal 

 

Rp             112.500  

 14/05 Ayam Potong 1 kg  Rp               32.000  

  Kentang 2 kg  Rp               24.000  

  Bawang Merah 1 kg  Rp               20.000  

  Bawang Putih 1 kg  Rp               16.000  

  Cabe Keriting 600 g  Rp               10.000  

  Tomat 2 kg  Rp               16.000  

  Sereh, Salam, Daun 

Jeruk, Kunyit 1 pack  Rp                 3.000  



11 

 

  Minyak Goreng 2 l  Rp               24.000  

  Kacang Tanah 1 kg  Rp               17.000  

  Label Kemasan 36 bh  Rp               24.000  

  Plastik 1 pack  Rp               15.000  

  Label 2 pack  Rp                 6.000  

  Subtotal 

 

Rp              186.000 

 21/05 Ayam Potong 7 kg  Rp             245.000  

  Kentang 2 kg  Rp               24.000  

  Bawang Merah 2 kg  Rp               40.000  

  Bawang Putih 1 kg  Rp               16.000  

  Cabe Keriting 1 kg  Rp               18.000  

  Tomat 2 kg  Rp               16.000  

  Sereh, Salam, Daun 

Jeruk, Kunyit 1 pack  Rp                 3.000  

  Minyak Goreng 2 l  Rp               20.000  

  Kacang Tanah 1 kg  Rp               17.000  

  Label Kemasan 36 bh  Rp               24.000  

  Subtotal 

 

Rp              423.000 

 20/06 Ayam Potong 7 kg  Rp             245.000  

  Kentang 2 kg  Rp               24.000  

  Bawang Merah 2 kg  Rp               40.000  

  Bawang Putih 1 kg  Rp               16.000  

  Cabe Keriting 1 kg  Rp               18.000  

  Tomat 2 kg  Rp               16.000  

  Sereh, Salam, Daun 

Jeruk, Kunyit 1 pack  Rp                 3.000  

  Bihun 1 bal  Rp               20.000  

  Kacang Tanah 1 kg  Rp               17.000  

  Subtotal 

 

Rp              399.000 

  Total 

 

Rp           1.455.300 

  

   

C. Operasional dan Transportasi 

No Kegunaan Rincian Jumlah 

1 Operasional Perbaikan Printer  Rp          80.000 

2 Operasional Print Rp          10.000 

3 Transportasi Belanja Rp          7.500 

4 Operasional Penggunaan Listrik Rp          80.000 

5 Operasional Pembelian Gas Rp          16.000 

6 Operasional Penyewaan Alat Vacuum Sealer Rp          100.000 

 

 

Subtotal Rp          293.500 

 

 
Total Rp        4.733.700 
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V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Jumlah produk 

Berdasarkan produksi yang telah kami lakukan selama menjalankan PKM 

ini adalah 60 bungkus ayam rica-rica 45 bungkus soto Ayam, dan produk yang 

terjual adalah 54 ayam rica dan 39 soto ayam 

Keuntungan 

Berikut merupakan hasil dari penjualan produk Ultrafood ini selama 4 bulan 

No produk Produksi Terjual Harga per 

kemasan 

Keuntungan 

per kemasan  

1 Soto ayam 45 39 Rp. 15.000 Rp. 195.000 

2 Ayam rica-rica 60 54 Rp. 20.000 Rp. 270.000 

Total Rp. 465.000 

Berdasarkan tabel diatas dapat kita peroleh keuntungan yang kami capai sebesar 

Rp. 465.000 dengan total harga penjualan Rp. 1.665.000. 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Untuk melestarikan makanan tradisional dibutuhkan suatu inovasi yang 

baru dalam menyajikan dan mengemasnya agar masyarakat lebih dapat menerima 

makanan tradisonal sebagai bagian dari tradisi yang harus mereka lestarikan, 

dengan adanya produk ini diharapkan makanan tradisional Indonesia dapat lebih 

dikenal diberbagai daerah, potensi usaha ini sangat besar karena banyak 

masyarakat sekarang ini lebih senang dengan hal yang praktis dan murah tapi juga 

tetap mempergatikan kesehatannya 

Saran 

Akan lebih baik dana gibah yang diberikan bisa cepat cair sehingga kami 

tidak harus mengguakan uang talangan dari kampus. 

 

 

 

  



13 

 

LAMPIRAN 
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