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ABSTRAK 
Keadaan bangsa  Indonesia  saat  ini  sedang  mengalami  masa  krisis  terutama 
bidang  perekonomian, dimana hal ini menyebabkan beberapa masalah sosial, 
seperti pemutusan  hubungan pekerjaan dan hal lain yang menyebabkan jumlah 
pengangguran meningkat pesat,  dilain pihak lapangan pekerjaan yang semakin 
sempit. Peranan unggas khususnya ayam yang sejak zaman dahulu sudah dikenal 
dan  tersebar  merata  di  seluruh  pelosok  tanah  air  dan  telah  menjadi  modal 
nasional sangat berperan penting. Selain itu, ayam merupakan sebagai  salah 
satu unggas penghasil daging dan telur yang banyak digemari oleh masyarakat 
indonesia  untuk dikonsumsi dan sebagai suplai nutrisi khususnya protein yang 
berasal dari hewan.Akan tetapi, peranan unggas (ayam) sebagai aset nasional di 
negara Indonesia malah mengalami  cobaan yang sangat besar. Hal ini dapat 
dibuktikan  dengan  masuknya  Flu  burung  ke  Indonesia  yang  berasal  dari 
negara-negara lain di Asia, sehingga menyebabkan berbagai  dampak negatif, 
seperti menurunnya harga ekonomis, menurunnya populasi ayam karena angka 
kematian  meningkat  dan  terganggunya  ekspor  unggas  ke  negara  Eropa  dan 
Amerika.  Dengan  demikian  kesejahteraan  masyarakat  menurun.  Berdasarkan 
fenomena di atas diperlukan adanya suatu terobosan yang bersifat produktif dan 
inovatif, sehingga pendapatan  dan kesejahteraan masyarakat, baik petani atau 
peternak dapat pulih kembali. Salah satu cara  untuk mencapai tujuan tersebut 
dapat  dilakukan  dengan  pemberdayaan  dan  pengolahan   limbah  peternakan 
menjadi komoditas dan nilai ekonomis yang lebih. Sebagai contoh yaitu terdapat 
suatu  bagian  pada  tubuh  ayam  yang  kurang  untuk  dikonsumsi  yaitu  bagian 
usus.Dari  kenyataan  inilah,  untuk  memanfaatkan  usus  ayam,  kita  mendapat 
peluang dan streatment yang berupa inovasi, sehingga dapat meningkatkan nilai 
jual dari usus ayam, yaitu dengan produk keripik usus ayam.  Metode pembuatan 
keripik usus ayam yaitu pengadaan alat  dan bahan, pembersihan, perendaman 
dengan  air  panas,  pencucian  ulang,  penirisan  dan  pemotongan,  pemanasan 
sesaat dan pencampuran bumbu, penggorengan, pengemasan dan  pemasaran. 
Hasil akhir dari kegiatan ini yaitu menghasilkan produk keripik usus ayam yang 
bermutu tinggi yang dapat bersaing dengan produk olahan lainnya.  

Kata kunci: flu burung, usus ayam  

PENDAHULUAN 
Keadaan  perekonomian bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami masa 

krisis,  dimana  hal  ini  menyebabkan  beberapa  masalah  masalah  sosial, seperti 
pemutusan   hubungan   pekerjaan   dan   hal   lain   yang   menyebabkan   jumlah 
penganggurang meningkat pesat, dilain  pihak lapangan pekerjaan yang semakin 
sempit. Oleh  karena  itu  diperlukan  adanya  suatu  usaha  yang  menciptakan 
lapangan pekerjaan baru dengan memanfaatkan sumber daya yang  ada, dengan 
sentuhan inovasi yang bersifat produktif, diantaranya adalah pengolahan unggas 
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khususnya ayam yang sejak zaman dahulu sudah dikenal dan tersebar merata di 
seluruh  pelosok tanah air dan telah menjadi modal nasional. Selain itu, ayam 
merupakan sebagai salah satu unggas penghasil daging dan telur yang banyak 
digemari oleh masyarakat Indonesia untuk dikonsumsi dan sebagai suplai nutrisi 
khususnya protein yang berasal dari hewan. 

Selain itu juga pembangunan sudah mulai terasa di segala bidang, salah satu 
contoh   adalah   di   sub   sektor   peternakan   yang   cukup   banyak   membantu 
memberikan devisa, dimana pada sektor lainnya tidak dapat berkembang dengan 
baik karena krisis ekonomi yang  berawal dari tahun 1997 sampai sekarang ini. 
(Radar Lampung, 2005). 

Akan  tetapi,  peranan  unggas  (ayam)  sebagai  aset  nasional  di  negara 
Indonesia malah mengalami cobaan yang sangat besar. Hal ini dapat dibuktikan 
dengan masuknya Flu  burung

 

yang berasal dari negara-negara lain di Asia, 
sehingga  menyebabkan  berbagai   dampak  negatif,  seperti  menurunnya  harga 
ekonomis dan populasi ayam  karena angka kematian meningkat serta 
terganggunya ekspor unggas ke  negara  Eropa dan Amerika. Dengan demikian 
kesejahteraan masyarakat menurun. 

Berdasarkan  fenomena  di  atas  diperlukan  adanya  suatu  terobosan  yang 
bersifat produktif dan inovatif, sehingga pendapatan dan kesejahteraan 
masyarakat, baik petani atau peternak dapat pulih kembali. Salah satu cara untuk 
mencapai tujuan tersebut dapat dilakukan dengan pemberdayaan dan pengolahan 
limbah peternakan  menjadi komoditas dan nilai ekonomis yang lebih. Sebagai 
contoh  yaitu  terdapat  suatu   bagian  pada  tubuh  ayam  yang  kurang  untuk 
dikonsumsi yaitu bagian usus. 

Dari uraian di atas, maka timbul pertanyaan mengapa usus ayam 
diprioritaskan  untuk  mencapai  tujuan  tersebut.  Hal  ini  sangat  penting  dan 
bermanfaat  karena usus ayam selama ini hanya dimanfaatkan sebagai makanan 
ikan dan bahan tambahan pada makanan manusia yang belum optimal, tetapi pada 
umumnya usus ayam hanya dibuang sebagai limbah. Hal ini dapat diketahui dari 
produksi unggas pada tahun 2004 dengan jumlah  total produksi daging sebesar 
47.407,79 ton dan menyisakan femur, kulit dan usus ayam dengan jumlah 951,42 
ton (Dinas Peternakan Lampung, 2004). 

Selain itu juga, usus ayam yang selama ini limbah dari pemotongan ayam 
ternyata  mempunyai kandungan nutrisi hampir sama dengan femur yang sangat 
komplek dan cukup potensial untuk dijadikan sebagai makanan (dapat dilihat pada 
tabel 1).  

Tabel 1.  Kandungan Nutrisi Usus Ayam  

Jenis Nutrisi

 

Kandungan (%)

 

Kadar

 

Kalogen

 

65,90

 

Kadar Protein

 

22,93

 

Kadar

 

Lemak

 

5,60

 

Kadar Abu

 

3,44

 

Mineral

 

6,68

 

Bahan Lainnya

 

2,03

 

Sumber : Purnama (1992) 
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Dari  kenyataan  inilah,  untuk  memanfaatkan  usus  ayam,  kita  mendapat 

peluang dan streatment yang berupa inovasi, sehingga dapat meningkatkan nilai 
jual dari usus ayam, yaitu dengan produk keripik usus ayam yang diyakini dapat 
bersaing dengan produk olahan lainnya. 

Akan tetapi, masalah yang dihadapi dalam pembuatan keripik usus ayam ini 
adalah bau  (flavor) khasnya masih menyengat sebelum diolah dan masih terasa 
ketika  dikonsumsi. Flavor  yang  tidak  diinginkan  konsumen  ini  dapat  diatasi 
dengan perendaman dan pengeringan.   Sedangkan rasa khas usus ayam ini dapat 
diatasi dengan penambahan tepung bumbu dan cita rasa yang tepat. 

Selain itu, keripik usus ayam ini belum biasa dikonsumsi secara luas oleh 
masyarakat   Lampung  khususnya  dan  masyarakat  Indonesia  pada  umumnya. 
Untuk  mengatasi  hal  ini   maka  perlu  dilakukan  pengemasan  produk  sebaik 
mungkin  serta  mempunyai  daya  tarik  yang  tinggi,  sehingga  masyarakat  tidak 
ragu-ragu lagi untuk mengkonsumsi keripik usus ayam ini 

Tujuan pembuatan  keripik  usus  ayam  ini  yaitu  melatih  pelaksana  dalam 
mengaplikasikan   ilmu   dan   keterampilan   yang   memiliki   nilai   usaha   serta 
menghasilkan  produk  bernilai  tinggi,  meningkatkan  nilai  ekonomis  dari  usus 
ayam menjadi suatu produk keripik usus ayam dengan nilai jual yang lebih 

Dengan adanya program mengenai pemanfaatan usus ayam ini, akan timbul 
beberapa kegunaan baik sekarang maupun waktu yang akan datang , yaitu bagi : 
1.  Mahasiswa 

a.  Bagi pelaksanaan program, kegiatan ini akan menumbuhkan sikap terus 
belajar lebih giat lagi guna semakin meningkatkan keprofesionalan berfikir 
ilmiah yang bersifat kreatif dan rasional melalui ide 

 

ide yang dimiliki. 
b.  Selain itu juga, kegiatan ini dapat mengembangkan kemandirian dan 

semangat kerja tim, karena adanya pembagian tugas untuk mencapai 
tujuan bersama. 

c.  Disamping itu, kegiatan ini akan merangsang mahasiswa lain guna lebih 
mendalami lagi akan keterampilan yang dimiliki.  Hal ini sangat penting, 
karena masih banyak  hal-hal baru yang sebenarnya dapat diangkat pada 
berbagai lintas disiplin ilmu, guna memberikan terhadap proses 
pembangunan di negara Indonesia. 

2.  Masyarakat 
Dengan terungkapnya potensi pada usus ayam, maka keinginan untuk menjaga 
kebersihan lingkungan dan memanfaatkan usus ayam akan meningkat, karena 
kegiatan  ini  akan  memberikan  cara  terbaik  dalam pengolahan  usus  ayam. 
Dengan demikian akan memunculkan suatu produk yang membawa berbagai 
dampak positif. 

3.  Pemerintah 
Dengan adanya program ini dapat memberikan manfaat bagi pihak Dinas 

Peternakan, sehingga mampu dijadikan masukan yang berharga dalam upaya 
menjaga   stabilitas   di   sub   sektor   peternakan,   khususnya   dalam   upaya 
mengurangi dan mengatasi masalah  turunnya stabilitas ayam, baik dari segi 
nilai ekonomis, potensi maupun populasi yang disebabkan oleh flu burung 
yang sering dan masih terjadi di Indonesia. 

Selain  itu   juga,   dengan   keberadaan   keripik   usus   ayam   ini   dapat 
memberikan  kontribusi  bagi pihak  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan, 
sehingga  dapat dijadikan sebagai masukan untuk dikembangkan oleh pihak 
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Dinas  Perindustrian   dalam   skala   yang   besar   bahkan   menjadi   sebuah 
perusahaan  yang memproduksi keripik usus ayam. Apabila hal ini sudah 
terlaksana, maka secara tidak langsung akan memajukan Dinas Perdagangan, 
khususnya   dalam  memasarkan  produk  ini,  sehingga  akan  meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat  

METODE PENELITIAN 
Produksi tahap pertama dilaksanakan selama 1 minggu setelah dana turun 

yaitu pada  tanggal 5 Agustus 2005.   Waktu produksi yang telah kami lakukan 
tersebut sangat tepat sekali,  karena bertepatan dengan pameran di Way Halym 
dalam rangka HUT RI, sehingga kami dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut 
dan  mendukung  proses  pemasaran.  Pelaksanan  kegiatan  tahap  pertama  kami 
lakukan di rumah salah satu keluarga kami. Tempat produksi ini memang  tidak 
sesuai  dengan  rencana  semula  yaitu  dilaksanakan  di  Laboratorium  Ternak 
Politeknik  Negeri Lampung.   Perubahan tempat proses produksi ini disebabkan 
karena, setelah dana  PKM-K ini turun (5 Agustus 2005) masih dalam keadaan 
liburan akademik, sehingga kurang  kondusif jika dilaksanakan di Laboratorium. 
Dengan  demikian  ,semua  peralatan  yang  dibutuhkan  harus  kami  beli  sendiri, 
walaupun  ada  sebagian  peralatan  menyewa  di  lab.   Tetapi,  untuk  produksi 
selanjutnya kami lakukan di Laboratorium Ternak Politeknik Negeri Lampung. 

Bahan yang  digunakan  adalah  usus  ayam,  tepung  beras,  tepung  bumbu, 
penyedap  rasa, garam, minyak goreng dan minyak tanah.   Sedangkan peralatan 
yang digunakan adalah alat penggorengan, sikat cuci, baskom, penyaring minyak, 
pinggam, pisau, telenan, sealer dan plastik kemasan. 

Ada beberapa metode yang telah dilakukan agar proses pembuatan keripik 
usus ayam  berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, diantaranya melakukan 
diskusi  antara  tim  dengan  dosen  pembimbing,  melakukan  survey  pasar  dan 
pengamatan pasar, melakukan pemecahan  masalah dengan menerapkan langkah 
dan   metode   yang   lebih   baik   agar   menghasilkan   produk   yang   bermutu, 
mengadakan pengenalan produk (promosi) ke pasaran agar lebih  dikenal oleh 
konsumen  serta  mempelajari  sistem  pasar  dan  pemasaran  produk,  sehingga 
produk  keripik  usus  ayam  ini  dapat  bersaing  dengan  produk  olahan  sejenis 
lainnya. 

Dengan adanya beberapa tahap dan metode yang telah dilakukan tersebut, 
sehingga   tujuan  yang  diinginkan  dapat  dicapai  dengan  baik.  Peningkatan 
penerapan ilmu dan keterampilan yang dimiliki telah dilakukan dengan mengikuti 
seminar kewirausahaan dan  wacana memperoleh peluang  di dalam dunia  

Tahap 

 

tahap  pembuatan keripik usus ayam sebagai berikut : 
1.  Persiapan Alat dan Bahan    

Gambar 1.   Persiapan peralatan dan bahan yang digunakan. 
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2.  Setelah adanya bahan baku maka dilakukan pemilihan atau penyortiran. 
3.  Melakukan pembersihan usus ayam yang telah dipilih tersebut dengan 

menggunakan  sikat  cuci. Pembersihan  dilakukan  setelah  usus  ayam 
dibelah sampai tidak ada lagi kotoran yang menempel. 

4.  Jika  usus  ayam  sudah  bersih,  maka  dilakukan  perendaman  dengan  air 
panas  dengan  tujuan  untuk  menghilangkan  bau  khas  usus  ayam  dan 
perbaikan tekstur. Perendaman dilakukan +

 

15 menit. 
5.  Pencucian kembali, ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kotoran 

yang masih menempel dari air rendaman tersebut. 
6.  Penirisan dan pemotongan sepanjang 3 cm 

Setelah usus ayam sudah bersih maka dilakukan penirisan dengan tujuan 
untuk  mengurangi kadar air.   Jika penirisan sudah dilakukan maka usus 
ayam  tersebut  dapat  dipotong. Pemotongan  dapat  dilakukan  dengan 
menggunakan  tangan  dan  pisau.  Tetapi,  cara  yang  lebih  bagus  yaitu 
menggunakan pisau, sehingga kotoran dan bibit penyakit yang ada pada 
tangan tidak menempel pada usus ayam tersebut. 

7.  Blancing,  yaitu  pemanasan  sesaat  dengan  tujuan  untuk  membunuh 
mikroba awal, memperbaiki warna, komposisi dan tekstur.  Dalam proses 
ini juga sekaligus pencampuran bumbu, seperti garam dan cita rasa supaya 
lebih homogen. Blancing dilakukan selama 15 menit pada suhu 75 85 o  C.   

Gambar 3. Proses Pencampuran Bumbu  

8.  Penggorengan,  tetapi  sebelum  dogoreng  terlebih  dahulu  ditambahkan 
tepung  bumbu  dan  tepung  beras  dengan  tujuan  perbaikan  warna  dan 
tekstur. 

9.  Pengemasan 
Pengemasan dilakukan dengan menggunakan plastik berukuran ¼ kg.    

Gambar 4. Proses Pengemasan/ Packing 
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10. Pemasaran.     

Gambar 5.  Keberadaan Produk Di Pasaran  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Beberapa variabel yang dapat dikontrol dalam proses pembuatan keripik usus 

ayam ini, yaitu : 
1.  Kualitas usus ayam 

Variabel ini sangat penting diketahui untuk menjamin kualitas produk 
nantinya.   Oleh karena itu, perlu dilakukan penyortiran antara usus ayam 
yang baik dan tidak baik.  Menurut pengamatan dari proses produksi yang 
telah kami lakukan usus ayam yang  bagus jika berwarna kekuningan, 
tidak berbau busuk, tidak menggumpal dan mudah dibersihkan. 
Parameter tersebut sudah terbukti dapat menghasilkan keripik usus ayam 
yang berkualitas tinggi. Tetapi, usus ayam yang berkualitas kurang baik 
masih dapat digunakan untuk produksi, tetapi harga jualnya lebih murah. 

2. Proses penggorengan dan pencampuran bumbu 
Cara menggoreng dan mencampur bumbu juga menentukan kualitas usus 
ayam yang tinggi, baik kerenyahannya, tekstur maupun aroma dan rasa. 

Dalam melakukan aspek produksi, ada beberapa hal yang harus dilakukan agar 
produk yang dihasilkan dapat meyakinkan konsumen, yaitu : 

1. Melakukan pembersihan yang optimal dan perendaman dengan air panas 
yang tepat untuk menjamin keamanan bagi konsumen. 

2. Perlunya kerjasama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 
yang ada di Indonesia dan  penulisan label halal pada kemasan, sehingga 
konsumen tidak khawatir untuk mengkonsumsi produk ini. 

3. Memiliki  standar  yang  baku  dalam  melakukan  proses  pengolahan  dan 
produksi agar didapat hasil akhir yang seragam baik rasa, warna dan flavor 
yang dihasilkan. 

4. Meminimalisir atau bahkan tidak menggunakan zat aditif.  

Adapun Analisis Usaha Pembuatan Keripik Usus Ayam Selama 1 Tahun, yaitu :  

1 Asumsi 
* Jumlah produksi setiap bulan adalah  900 kg 
* Setiap 1 kg  usus ayam menghasilkan 18 bungkus (kemasan ¼ kg) keripik 

usus ayam 
* Jadi, 900 kg usus ayam menghasilkan 16.200  bungkus keripik usus ayam 



PKMK-1-7-10

     
2. Investasi 

1. Kompor 3 Buah  @  100.000 (usia ekosomis 2 tahun) = Rp. 300.000 
2. Kuali 3 Buah  @ 50.000 (usia ekonomis 2 tahun) = Rp. 150.000 
3. Sikat Cuci 4 buah @ 3.000 (usia ekonomis ½ tahun)  = Rp. 12.000 
4. Baskom 5 buah @ 10.000 (usia ekonomis 2 tahun) = Rp. 50.000 
5. P. Minyak 3 buah  @ 7.000 (usia ekonomis 1 tahun)  = Rp. 21.000 
6. Pinggam 3 buah @ 5.000 (usia ekonomis 2 tahun) = Rp. 15.000 
7. Pisau 5 buah  @ 5.000 (usia ekonomis  1 tahun) = Rp. 25.000 
8. Telenan 3 buah @ 5.000 (usia ekonomis 1 tahun ) = Rp. 15.000  

Jumlah = Rp. .588.000  

3 Biaya Tetap (Fixed Cost) 
3.1 Penyusutan Alat per bulan 

1  Penyusutan Kompor ( Rp. 300.000 : 2 : 12 ) = Rp. 12.500 
2. Penyusutan Kuali ( Rp. 150.000 : 2 : 12 ) = Rp. 6.250 
3. Penyusutan Sikat Cuci (Rp. 12.000 : 0,5 : 12 ) = Rp. 2.000 
4. Penyusutan Baskom ( Rp. 50.000 : 2 : 12 ) = Rp. 2.100 
5. Penyusutan Penyaring Minyak ( Rp. 21.000 : 1 : 12 ) = Rp. 1.750 
6. Penyusutan Pinggam ( Rp. 15.000 : 2 : 12 ) = Rp. 625 
7. Penyusutan Pisau ( Rp.25.000 : 1 : 12 ) = Rp. 2.100 
8. Penyusutan Telenan ( Rp. 15.000 : 1 : 12 ) = Rp. 1.250 

+ 
Jumlah = Rp. 28.575  

4 Biaya Tidak Tetap (Variabel Cost) 
1. Usus Ayam 900 kg @ 5.000 = Rp.  4.500.000 
2. Tepung Bumbu 300 bungkus @ 1.500 = Rp. 450.000 
3. Tepung  Beras 300 bungkus @ 3.000 = Rp. 900.000 
4. Royko 600 bungkus @ 500 = Rp. 300.000 
5. Garam 400 bungkus @ 500 = Rp. 200.000 
6. Minyak Goreng 400 kg @ 7.000 = Rp.  2.800.000 
7. Minyak Tanah 500 liter @ 2.700 = Rp.  1.350.000 
8. Tenaga Kerja 1 Orang @ 400.000 = Rp. 400.000  

Jumlah = Rp.10.900.000  

5 Analisis Usaha 
a.  Biaya Produksi 

= Biaya Tidak Tetap + Biaya Tetap 
= Rp. 10.900.000 + Rp. 28.575 
= Rp. 10.928.575 

b.  Hasil Usaha 
= Jumlah Produksi X Harga Jual 
= 16.200 bungkus  X Rp.  1.500 
= Rp. 24.300.000 
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c. Keuntungan 

= Hasil Usaha 

 
Biaya Produksi 

= Rp. 24.300.000 

 
Rp. 10.928.575 

= Rp. 13.371.425 
d.  Jangka Waktu Pengembalian Modal 

= ( Investasi + Biaya Produksi ) : Keuntungan  X Lama Produksi 
= (Rp. 588.000 + Rp. 10.928.575) : Rp. 13.371.425 X  1 Bulan 
= Rp. 11.516.575 : Rp. 13.371.425 X 1 Bulan 
= 0,8 bulan 

Artinya, modal akan kembali setelah produksi selama 1 bulan 
e. R / C 

= Hasil Usaha : Biaya Produksi 
= 24.300.000 : 10.928.575 
=  2,2 

Artinya, setiap satu rupiah biaya yang dikeluarkan untuk produksi menghasilkan 
penerimaan sebesar 2,2 rupiah 
f. Benefit Cost Ratio 

= Keuntungan : Biaya Produksi 
= Rp. 13.371.425 : Rp. 10.928.575 
= 1,2 

Artinya, setiap satu rupiah biaya yang dikeluarkan untuk produksi menghasilkan 
penerimaan sebesar 1,2 rupiah. 
g. Break Event Point 

= Biaya Tetap :  1 

 

( Biaya Tidak Tetap : Hasil Usaha ) 
= Rp. 28.575  : 1 

 

( Rp. 10.900.000 : Rp. 24.300.000) 
= Rp.28.575 : 0,55 
= Rp. 51.954,54 

Artinya, usaha pembuatan keripik usus ayam ini tidak rugi dan tidak untung 
(impas) saat dihasilkan pendapatan sebesar Rp. 51.954,54 dari penjualan setiap 
satu kali produksi  

Standarisasi proses produksi 
Standarisasi penggunaan bahan dan penyedap rasa  serta  perhitungan untuk 
membuat keripik usus ayam sebanyak 1 kg  adalah : 
Usus ayam 1 kg = Rp. 5.000,-. 
Kebutuhan lain yaitu menggunakan tepung bumbu 2 bungkus = Rp. 3.000,-. 
Royko 2 bungkus = Rp. 1.000,- 
Tepung beras 1 bungkus = Rp. 3.000,- 
Garam 1 bungkus = Rp. 500,- 
Minyak goreng ½ kg = Rp. 3.500,- 
Minyak tanah 1 liter = Rp. 2.700,- 
Plastik kemasan = Rp. 1.000,-  

Total = Rp. 19.700 ,-  

Jadi, total biaya kotor untuk produksi bahan baku 1 kg usus ayam adalah = 
Rp. 19.700,-. Dari penjelasan tahapan produksi tersebut, maka jumlah modal 
yang dibutuhkan relatif murah, sehingga sangat prospek untuk dijadikan sebagai 
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peluang bisnis.  Dengan demikian, pembuatan produk seperti ini dapat dilakukan 
oleh   siapapun   juga   serta   meningkatkan   nilai   ekonomis   usus   ayam   dan 
memperoleh keuntungan.  

Uji Coba Pasar dan Pemasaran 
Pendistribusian  barang  dilakukan  dengan  menempatkan  barang  sedekat 

mungkin dengan konsumen.  Secara umum, pada saat ini produk yang telah dibuat 
didistribusikan dengan  cara langsung ke konsumen (direct seeling/dor to dor), 
melalui pengecer,sedangkan sistem order mulai sedikit demi sedikit dilakukan. 
Informasi pasar tentang produk yang telah dibuat dan perkembangannya sebagian 
terjual habis dan masih perlunya lagi pengenalan produk pada konsumen terutama 
peningkatan  proses  promosi. Tingkat  penerimaan  oleh  konsumen  selama  ini 
berjalan  dengan  baik  dan  tanggapan  mereka  tentang  keberadaan  keripik  usus 
ayam  ini  sangat  baik,  hanya  jaminan  kesehatan  dari  Departemen  Kesehatan 
Republik Indonesia yang belum tertera pada label. 

Dengan harga  yang  terjangkau  oleh  semua  lapisan  masyarakat,  sehingga 
sampai saat  ini produk keripik usus ayam dapat berkembang sangat baik serta 
tingkat keberhasilan pemasaran termasuk daya beli konsumen semakin meningkat. 
Sampai sejauh ini dalam pemasaran produk dapat dipastikan sudah banyak yang 
mengkonsumsi sehingga mampu memperoleh peluang usaha yang  menjanjikan.  

Evaluasi 
Evaluasi dilaksanakan  setiap  akhir  kegiatan  produksi. Saat  ini,  evaluasi 

banyak dilakukan pada fase perbaikan mutu/hasil akhir produk, peluang pasar dan 
kinerja tim.  Semua kendala selama proses pengolahan dan produksi dapat diatasi 
dengan baik karena adanya  evaluasi yang dilakukan secara rutinitas, sehingga 
berbagai   permasalahan   dan   kekurangan   dapat   segera   terselesaikan   secara 
bersama-sama.  

KESIMPULAN 
Adapun kesimpulan yang diperoleh selama proses produksi sampai 

pemasaran produk adalah sebagai berikut : 
1. Studi kelayakan pasar terhadap produk yang dibuat merupakan faktor utama 

untuk menentukan target pasar terhadap kebutuhan konsumen. 
2. Analisis pengolahan dan proses produksi serta label halal dan Depkes sangat 

menjamin dan menentukan keyakinan pasar dan konsumen terhadap produk 
yang dihasilkan. 

3. Service pelanggan sangat menentukan produk untuk dikenal dalam melakukan 
marketing dan demarketing produk. 

4. Penggunaan zat aditif jika produksi dalam jumlah yang besar atau melebihi 
standar, seperti zat antidioksidan. 

5. Usaha ini dapat dilakukan oleh siapapun dan menjanjikan.  
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