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RINGKASAN
Selama musim buah, harga buah menjadi sangat murah. Buah yang telah matang dan jumlah yang
berlimpah menyebabkan nilai jual yang rendah, karena buah tidak bisa disimpan dalam waktu lama
apabila telah matang. Pengabdian ini adalah tentang penyuluhan dan pemanfaatan di kelurahan
Wonoasih mengenai pengolahan buah. Divisi Kewirausahaan KKN UNTAG telah mengajarkan dan
memperaktekan cara membuat selai dan ice cream pada bulan januari 2018. Buah yang dipilih untuk
diperagakan adalah buah mangga. Divisi Kewirausahaan juga memberikan buku resep tentang cara
mengolah buah-buahan menjadi selai dan ice cream. Kegiatan ini diikuti oleh anggota PKK. Warga
yang hadir adalah kurang lebih 35 orang dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan ini.
Kata kunci : buku resep, selai, ice cream, buah manga
1.

Kurangnya percaya diri dalam
berwirausaha
Kurangnya akses ke layanan
pinjaman
Merasa bingung, bimbang dan
kesulitan dalam berwirausaha
Kurangnya pengetahuan

PENDAHULUAN
Umumnya penduduk di kelurahan
Wonoasih memanfaatkan lahan perkebunan
untuk berkebun berbagai macam pohon buahbuahan salah satunya adalah pohon mangga.
Hasil pertanian ini biasanya hanya dijual oleh
penduduk di pasar-pasar sekitar. Apabila
produksinya melimpah maka penduduk
kelurahan Wonoasih ini akan menjualnya
dengan harga yang murah sekali. Hal ini
disebabkan para petani tanaman buah tersebut
belum banyak mengetahui variasi pengolahan
buah ini.
Buah mudah sekali mengalami
perubahan fisiologis, kimia dan fisik bila
ditangani secara tidak tepat. Akibatnya motto
buah akan turun drastis, karena buah menjadi
tidak segar lagi dalam waktu sangat singkat.
Pengolahan buah dapat mengamankan hasil
panen yang berlimpah. Dengan mengolahnya
menjadi berbagai macam produk maka daya
simpan menjadi lebih lama dan jangkuan
pemasarannya lebih luas. Dengan demikian
pendapatan di kelurahan Wonoasih tersebut
dapat terangkat.
Bentuk pengolahan yang mudah
dibuat adalah selai dan ice cream. Dengan
diolah menjadi bahan-bahan tersebut maka
nilai jual buah ini akan meningkat.

TARGET DAN LUARAN
Berdasarkan kesepakatan dengan
dosen pembimbing, kami menentukan
bahwa target yang dituju adalah seluruh
anggota PKK, para anggota tersebut
memiliki daya tarik pada penyuluhan
kami melalui pemberian materi seputar
manajemen
pemasaran
atau
cara
berwirausaha dengan benar. Luaran yang
dihasilkan program kerja
ini adalah
sebagai berikut :
1. Surat Pernyataan
Surat ini berisi tentang
2. Buku Resep
Buku resep ini berisi tentang
kegiatan kami khususnya dalam
pelatihan dan praktek hasil alam
berupa buah mangga yang diolah
menjadi ice cream dan selai di
Kelurahan
Wonoasih
Kota
Probolinggo.

PERMASALAHAN
Berdasarkan hasil penyebaran angket
kepada anggota PKK dapat disimpulkan
bahwa permasalahan yang sedang dialami
adalah :

METODE PELAKSANAAN
1. Pemberian Materi ( Menjelaskan
tentang Berwirausaha )
2. Demonstrasi ( Praktek Pengolahan
Mangga )

2.
3.
4.
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1.

3.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembahasan dari penyuluhan ini yaitu
pengembangan sumber daya alam yang
terdapat di Desa Wonoasih kota Probolinggo
yaitu buah mangga. Para warga sekitar masih
belum bisa mengolah hasil alam yang tersedia.
maka kehadiran kita disini membantu warga
sekitar untuk berinovasi mengolah buah
mangga agar lebih menarik perhatian para
konsumen sehingga mempunyai nilai harga
pasar yang lebih tinggi. Inovasi tersebut yaitu
mengolah mangga menjadi selai dan ice cream
yang berbahan baku mangga. Dengan proses
pembuatan yang mudah dan bahan baku yang
dapat di temukan. Tak hanya itu kita
berpartisipasi membantu dalam hal kemasan
(packaging) nya. Yang dimana kemasan
tersebut berisi nama label, komposisi dan
tanggal kadaluarsa. Hasil yang didapat dari
penyuluhan ini yaitu para warga akan menjadi
termotivasi untuk mengolah hasil alam yang
melimpah di Desa Wonoasih dan akan
membantu perekonomian warga sekitar.

2.

3.

4.

Perlunya motivasi untuk masyarakat
Kelurahan Wonoasih Kota Probolinggo
dalam
belajar
bagaimana
cara
berwirausaha dengan baik dan benar
Perlunya motivasi untuk masyarakat
Kelurahan Wonoasih Kota Probolinggo
dalam tingkat pengetahuan tentang
wirausaha
Perlunya pendampingan oleh yang lebih
mengetahui tentang berbisnis untuk
membantu memecahkan masalah dalam
berwirausaha
Perlunya
percaya
diri
dalam
mengembangkan ide untuk memperoleh
pemecahan
yang
terbaik
melalui
penataran.
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KESIMPULAN
Dalam kegiatan penyuluhan hasil alam
yang sudah dilakukan selama ini, maka dapat
disimpulkan sebagai berikut :
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