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ABSTRAK 

 

 Jubah Dele adalah inovasi produk olahan dari campuran jus buah, sari kedelai, 

dan jelly beras hitam yang merupakan salah satu solusi atas maraknya penggunaan zat 

aditif berlebihan dan pengolahan yang tidak higienis dalampembuatan jus buah serta 

pola makan masyarakat yang masih kurang sehat.Kegiatan usaha Jubah Dele ditujukan 

untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan mahasiswa melalui usaha pemenuhan 

kebutuhan jus sehat masyarakat yang profitable.Metode pelaksanaan kegiatan meliputi 

kegiatan perencanaan produksi, produksi, pengemasan dan penyimpanan, promosi, dan 

pemasaran serta penjualan. Hasil kegiatan yang telah dicapai yaitu 1)  Terciptanya 

rintisan usaha Jubah Dele yang lebih unggul, 2) Produk Jubah Dele yang telah memiliki 

izin P-IRT, 3) Omzet penjualan yang terus meningkat selama beberapa kali penjualan. 

Rata-rata omzet mencapai Rp1.163.333/bulan dengan laba bersih sebesar Rp571.128. 

Berdasarkan data yang diperoleh, usaha Jubah Dele dinilai potensial untuk 

dikembangkan. 

 

Kata Kunci : jus buah, inovasi, mahasiswa, wirausaha 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Jus buah merupakan produk olahan buah yang sangat digemari 

masyarakat.Rasanya yang lezat, kandungan gizinya tinggi, dan beragamnya pilihan 

buah yang dapat dijadikan jus menyebabkan minuman ini menjadi primadona di 

masyarakat.Meningkatnya kesadaran untuk hidup sehat juga mendorong konsumen 

untuk meningkatkan konsumsi buah-buahan dan produk olahannya seperti jus buah. 

World Health Organization (WHO) dan para ahli gizi di Amerika Serikat menganjurkan 

agar setiap individu paling sedikit mengkonsumsi tiga porsi buah setiap 

harinya.Mengkonsumsi buah-buahan (maupun olahannya) memegang peranan penting 

dalam menunjang kesehatan dan kebugaran tubuh karena buah merupakan pabrik 
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senyawa vitamin, mineral, fitokimia, antioksidan, dan serat pangan alami (Rochmani, 

2006). 

Bisnis jus buah baik skala kecil maupun skala besar bermunculan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat akan buah. Usaha jus buah yang sering ditemui yaitu 

usaha skala kecil atau skala rumah tangga berbentuk warung atau stand jus buah. Bisnis 

jus buah skala kecil ini memiliki kekurangan yaitu jus buah yang dipasarkan kurang 

higienis.Hasil penelitian Mukhlishoh (2009) pada jus buah yang dijual di wilayah 

Kelurahan Tembalang, Semarang menunjukkan bahwa dari 20 sampel minuman jus 

yang diambil di uji laboratorium 100% positif mengandung bakteri Escherichia coli. 

Higiene penjamah, sanitasi air serta tingkat pengetahuan responden mengenai higiene 

dan sanitasi belum memenuhi syarat, sedangkan sanitasi alat dan tempat sudah 

memenuhi syarat. Menurut J. M Gibson (1996) mengkonsumsi makanan yang 

terkontaminasi bakteri E. coli dapat menyebabkan diare, infeksi saluran kencing, 

gastroenteritis dan meningitis pada bayi, kolesitisi, infeksi luka, peritonitis, dan syok 

bakteremia. 

Kekurangan usaha jus buah skala kecil lainnya yaitu tidak jelasnya komposisi 

produk jus buah yang dijual karena mayoritas pada kemasan jus buah tidak 

mencantumkan komposisi jus buah.Semakin majunya teknologi pangan menyebabkan 

pengolahan jus buah saat ini banyak menggunakan berbagai zat aditif buatan seperti 

pewarna, pemanis, pengaorma, penguat rasa, dan pengawet buatan.Penggunaan zat 

aditif buatan sebenarnya sah-sah saja asalkan masih dalam dosis yang diperbolehkan 

dan bukan merupakan zat aditif yang dilarang penggunaannya seperti rhodamin B, 

formalin, dan sebagainya. Rendahnya pengetahuan baik penjual maupun masyarakat 

mengenai cara yang tepat dalam penggunaan zat aditif buatan pada olahan pangan dapat 

menimbulkan berbagai masalah terutama dalam segi kesehatan tubuh. 

Kondisi seperti ini merupakan peluang bisnis untuk berinovasi menciptakan 

produk  jus buah yang lebih unggul. Jubah Dele (Jus Buah Sari Kedelai plus Jelly Beras 

Hitam) merupakan salah satu bentuk inovasi jus buah tersebut. Produk ini merupakan 

campuran dari tiga bahan utama yaitu jus buah segar, sari kedelai, dan beras hitam. 

Keunggulan dari produk ini yaitu proses pembuatannya yang higienis dan komposisi 

produk yang tidak menggunakan zat aditif buatan sehingga lebih sehat.  
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Sari kedelai pada Jubah Dele dipilih karena kandungan gizinya yang tinggi, 

bahan baku yang mudah tersedia, pengolahannya yang mudah, dan harga yang 

terjangkau. Menurut John Heinnermen (2003) susu kedelai merupakan sumber protein 

yang baik sebagai pengganti susu sapi. Susu kedelai ini bebas laktosa yang sering 

digunakan oleh konsumen yang tidak cocok dengan laktosa atau alergi dengan susu 

sapi.Penggunaan beras hitam pada Jubah Dele dikarenakan beras hitam memiliki 

khasiat yang lebih baik dibanding beras merah dan beras putih.Menurut Badan Besar 

Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Genetik Sumberdaya Pertanian (2009) 

khasiat dari beras hitam yaitu dapat meningkatkan daya tubuh terhadap penyakit, 

memperbaiki kerusakan sel hati, mencegah gangguan fungsi ginjal, mencegah 

kanker/tumor, memperlambat penuaan, sebagai antioksidan, membersihkan kolesterol 

dalam darah, dan mencegah anemia. Selain itu, kandungan gizi beras hitam dapat 

menyebabkan rasa kenyang lebih lama sehingga dapat menjaga pola makan agar tetap 

sesuai porsinya. 

Usaha Jubah Dele merupakan salah satu pelaksanaan dari Program Kreativitas 

Mahasiswa (PKM) bidang Kewirausahaan dimana mahasiswa dituntut untuk memiliki 

jiwa entrepreneurship.Menurut Chandra (2001) entrepreneur adalah orang yang berani 

beresiko untuk mendapatkan keuntungan dalam konteks ekonomi.Arti tersebut 

mengandung makna jiwa dan semangat.Artinya, sosok entrepreneur tidak saja 

menunjukkan sebuah profesi, melainkan termasuk jiwa dan semangat yang melekat 

pada profesi tersebut. Dengan adanya kegiatan ini, mahasiswa diharapkan memiliki 

kemampuan hardskill maupun softskill dalam bidang kewirausahaan sehingga ketika 

lulus nanti dapat bekerja secara mandiri dengan berwirausaha serta membuka lapangan 

pekerjaan bagi orang lain. 

Tujuan dari kegiatan usaha ini yaitu mengembangkan jiwa kewirausahaan 

mahasiswa melalui usaha pemenuhan kebutuhan jus sehat masyarakat yang profitable. 

 

MATERI DAN METODE 

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam merintis usaha Jubah Dele yaitu 

perencanaan produksi, produksi, pengemasan, promosi, dan pemasaran serta 

penjualan.Berikut penjelasan dari masing-masing metode: 

1. Perencanaan Produksi 
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Proses perencanaan produksi meliputi penyediaan tempat serta alat dan bahan, 

uji coba produksi, survey pasar, dan pengurusan Perijinan Industri Rumah Tangga 

(P-IRT). Tempat produksi berada di Kost Kusumasari, Jalan Cimanuk II no 14, 

Pucangsawit, Jebres, Surakarta namun untuk mempermudah dalam pengurusan P-

IRT tempat produksi dipindah ke Desa Carikan, Sukoharjo.Pembelian alat dan bahan 

dilakukan di Pasar Gede Solo karena harga yang lebih terjangkau dan ketersediaan 

yang lebih lengkap.Pembelian buah dilakukan di Toko Buah Rendra Belakang UNS 

karena kualitas buah yang lebih cocok untuk diolah menjadi Jubah Dele.Alat yang 

dibutuhkan terdiri dari blender, saringan, panci, kompor, gas, freezer, cooler, toples 

besar, sendok, corong, serbet, celemek, masker, sarung tangan plastik dan lain-lain. 

Bahan yang dibutuhkan yaitu buah segar, kacang kedelai, beras hitam, bubuk jelly, 

gula pasir, dan air matang.Pembelian masing-masing bahan baku dilakukan ditempat 

yang sama untuk menjaga kualitas rasa Jubah Dele. Pembelian bahan yang tahan 

lama seperti beras hitam, kedelai, gula pasir, dan sebagainya dilakukan dalam jumlah 

yang besar agar harga lebih terjangkau.Pembelian buah dilakukan setiap 2 kali 

produksi untuk menjaga kualitas buah. 

 Uji coba produksi dan survey pasar dilakukan sebanyak lima kalidengan 

komposisi campuran Jubah Dele yang berbeda-beda dan variasi buah yang berbeda 

pula untuk mengetahui respon pasar terhadap produk Jubah Dele dan komposisi 

setiap bahan baku yang sesuai dengan selera konsumen. Dari 20 responden yang di 

uji cobakan 18 responden menyatakan lebih menyukai Jubah Dele dengan 

perbandingan campuran jus buah dengan susu kedelai yaitu 1:1 dimana hasil 

campuran tidak terlalu kental ataupun encer serta rasa dari kedua campuran lebih 

menyatu. Variasi buah yang  di uji cobakan yaitu pisang, alpukat, mangga, jambu 

biji, pepaya, buah naga, dan nanas. Variasi buah yang paling disukai responden yaitu 

mangga, alpukat, dan jambu biji sehingga tim penulis menyetujui untuk 

memproduksi Jubah Dele dari ketiga buah tersebut. Pengurusan P-IRT dilakukan 

mulai dari pendaftaran usaha, survey lokasi usaha, penyuluhan keamanan pangan, 

hingga mendapatkan sertifikat P-IRT dan sertifikat penyuluhan keamanan 

pangan.Pengurusan P-IRT dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten 

Sukoharjo.Pengurusan P-IRT membutuhkan waktu sekitar 1-3 bulan. 
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Gambar 1. Penyediaan Alat dan Bahan, Survey Pasar, dan Pengurusan P-IRT 

2. Produksi 

 Proses produksi dilakukan 4 kali dalam seminggu. Proses ini terdiri dari 

pembuatan jus buah, sari kedelai, jelly beras hitam, dan pencampuran jus buah, sari 

kedelai, dan jelly beras hitam yang telah dibuat. Setiap bahan baku yang akan diolah 

menjadi satu formula Jubah Dele (6 Liter) memiliki takaran yang pasti untuk 

menjaga kualitas, kuantitas, dan mempermudah dalam analisis harga dan analisis 

usaha. Setiap satu formula dibutuhkan 1 kg buah segar yang diolah menjadi 3 liter 

jus buah, 250 gr kedelai yang diolah menjadi 3 liter sari kedelai, serta 80 gr beras 

hitam yang diolah menjadi 400 ml jelly beras hitam. Setiap olahan bahan baku 

dicampur menjadi satu dengan cara diblender agar hasil campuran lebih menyatu 

sehingga dapat menghasilkan 6 liter Jubah Dele. Jubah Dele yang dihasilkan tiap kali 

produksi biasanya berkisar antara 5-13 liter.Setiap satu formulasi Jubah Dele 

memerlukan biaya produksi sekitar Rp40.000-Rp55.000 tergantung varian buah yang 

digunakan.Harga buah jambu biji berkisar antara Rp5.000-Rp8.000/kg, sedangkan 

buah mangga dan alpukat mencapai Rp20.000/kg. 

 Baik sebelum, saat produksi berlangsung, maupun setelah proses produksi 

kehigienisan produk selalu dijaga. Sebelum produksi setiap individu wajib mengecek 

kesehatan dirinya, hal ini dikarenakan individu yang sakit dilarang melakukan 

produksi.Selain itu, setiap individu diwajibkan untuk mencuci tangan terlebih 

dahulu.Alat dan bahan juga perlu dipersiapkan dan dicek kebersihannya terlebih 

dahulu.Saat produksi, setiap individu wajib memakai masker, celemek, dan sarung 

tangan plastik.Pada saat produksi, antar individu dilarang berbicara dan menyicipi 

minuman.Produk yang sudah jadi diletakkan ditempat yang bersih danditutup 

rapat.Setelah produksi, alat dan bahan dibersihkan kembali dan disimpan ditempat 

yang bersih.Hal ini ditujukan untuk mengurangi kontaminasi mikroorganisme pada 

Jubah Dele. 
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3. Pengemasan dan Penyimpanan 

 Pengemasan dilakukan setelah Jubah Dele selesai di produksi.Kemasan Jubah 

Dele ada tiga macam yaitu plastik, cup, dan botol. Kemasan plastik dapat diisi 150 

ml, cup 200 ml, dan botol 250 ml Jubah Dele. Jelly beras hitam yang ditambahkan 

pada kemasan plastik sebanyak 2 sendok teh, cup sebanyak 3 sendok teh, dan botol 

sebanyak 5 sendok teh. Perbedaan kemasan disesuaikan dengan target pasar, proses 

pemasaran dan penjualan, serta resiko produk. Jubah Dele dimasukkan kedalam 

kemasan menggunakan corong kecil sehingga lebih mudah, cepat serta tidak banyak 

Jubah Dele yang tercecer (tumpah).Setelah dikemas, produk disimpan dalam freezer 

agar lebih tahan lama.Produk yang telah dikemas harus segera dimasukkan freezer 

atau dikonsumsi karena Jubah Dele mudah rusak. Ketahanan dari Jubah Dele kurang 

dari 12 jam di suhu ruang. 

    

Gambar 2. Kemasan Plastik, Cup, dan Botol 

4. Promosi 

 Promosi merupakan proses pengenalan produk ke konsumen. Promosi dilakukan 

secara langsung maupun melalui media online.Promosi secara langsung dilakukan 

disekitar UNS melalui mulut ke mulut.Promosi melalui media online dilakukan 

melalui whatsapp dan instagram (@jubah_dele). Promosi melalui media sosial 

merupakan cara mengenalkan Jubah Dele pada khalayak banyak yang paling efektif. 

Selain itu, Jubah Dele juga diikut sertakan dalam program kerja Kamagrista salah 

satu himpunan mahasiswa Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, UNS yaitu 

Agbunsproject.Program kerja tersebut bertujuan untuk mengenalkan produk-produk 

karya mahasiswa agribisnis melalui metode e-commerce.Jubah Dele juga 

diikutsertakan dalam seleksi stand expo HUT 7 Kamagrista yang akan 

diselenggarakan bulan September 2017. 
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5. Pemasaran dan Penjualan 

 Pemasaran dan penjualan produk masih terpusat di lingkungan UNS dan 

sekitarnya.Produk biasanya dipasarkan difakultas-fakultas yang ada di UNS. Produk 

dalam kemasan plastik biasanya dititipkan di Fakultas Pertanian dan Fakultas Ilmu 

Budaya serta dipasarkan di sekitar UNS. Produk dalam kemasan cup dipasarkan di 

Boulevard UNS menggunakan boothportable.Produk dalam kemasan botol hanya 

dapat dipesan secara pre-order karena tingginya resiko kerugian apabila 

menyediakan produk kemasan botol secara langsung.Walaupun pemasaran banyak 

dilakukan disekitar UNS, pembeli produk Jubah Dele tidak hanya mahasiswa namun 

masyarakat Surakarta.Promosi online menyebabkan produk tidak hanya dikenal oleh 

mahasiswa, tapi juga masyarakat luas. 

 Harga jual produk Jubah Dele kemasan plastik adalah Rp2.500/pcs, cup 

Rp4.500/cup, botol Rp6.000/botol. Harga jual dari masing-masing produk sudah 

termasuk biaya produksi dan keuntungan yang diinginkan per satuan produk. 

Keuntungan yang diambil mencapai 90%-100%, hal ini dikarenakan untuk mencegah 

kerugian apabila produk tidak terjual habis sehingga apabila produk hanya terjual 

minimal setengah dari total penjualan maka biaya produksi sudah tertutupi. Hal ini 

juga untuk mengantisipasi kerugian akibat rusaknya produk, mengingat produk 

Jubah Dele mudah sekali rusak apabila diletakkan disuhu ruang.Produk hanya bisa 

bertahan sekitar 8-10 jam sebelum akhirnya pecah (rusak). 

 

Gambar 3. Proses Promosi, Pemasaran, dan Penjualan 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Usaha Jubah Dele telah berjalan selama 4 bulan sejak bulan Maret 2017. Proses 

pra-produksi dilakukan pada bulan Maret dan proses produksi hingga pemasaran dan 

penjualan dilakukan mulai bulan April.Hasil yang telah dicapai adalah sebagai berikut. 



Seminar Nasional 6
th

 UNS SME’s SUMMIT & Awards 2017 
Peningkatan Daya Saing UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN 

 

138 

 

1. Rintisan Usaha Jubah Dele 

 Kegiatan usaha Jubah Dele menghasilkan rintisan usaha yang didirikan dan 

dilaksanakan oleh mahasiswa dan merupakan ajang untuk mengasah jiwa 

kewirausahaan mahasiswa.Dana Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang telah 

dihibahkan merupakan salah satu akses terbentuknya usaha ini.Alat, bahan, tempat 

produksi, akun media sosial promosi, dan tempat penjualan telah tersedia dan 

diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan kegiatan usaha.Tetapi, dalam 

pelaksanaan usaha sering terhambat pada proses produksi yang kurang maksimal. 

Target produksi dalam satu bulan adalah 16 kali, namun selama tiga bulan 

berproduksi belum dapat mencapai target tersebut.Hal tersebut dikarenakan sulitnya 

untuk mencari waktu agar tidak mengganggu jam akademik. Kendala tersebut dapat 

teratasi dengan memproduksi lebih dari satu formula Jubah Dele dalam 1 kali 

produksi. 

 Banyak tanggapan, kritik, dan saran konsumen terhadap produk Jubah Dele 

yang menjadi bahan evaluasi dari tim produksi untuk meningkatkan kualitas produk. 

Respon konsumen mayoritas mengenai rasa Jubah Dele yang kurang manis dan 

kurang terasa buahnya. Setelah melakukan perbaikan resep, saat ini produk Jubah 

Dele rasa manisnya sudah sesuai selera konsumen dan jus buah yang dicampurkan 

lebih pekat agar rasa buah lebih terasa.Dari segi kemasan, konsumen yang mayoritas 

adalah mahasiswa berpendapat bahwa kemasan plastik unik karena minuman 

berkemasan plastik jarang ditemui di lingkungan kampus. 

 Berdasarkan analisis usaha, usaha Jubah Dele akan mencapai titik Break Event 

Point setelah memproduksi 64 pcs Jubah Dele baik kemasan plastik, cup, dan atau 

botol atau setelah mencapai nilai penjualan sebesar Rp275.712. Waktu Pengembalian 

Modal yaitu 1 tahun dengan besar modal sebesar Rp10.000.000. Omzet per tahun 

mencapai Rp19.860.000. Pengembangan usaha terutama kuantitas produk dapat 

memperbesar omzet yang didapat. 

2. Perizinan P-IRT 

 Usaha Jubah Dele telah mendapat Sertifikat Perizinan Industri Rumah Tangga 

dengan nomer P-IRT 2133311010808 – 22 dan Sertifikat Penyuluhan Keamanan 

Pangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.Adanya nomer P-IRT dapat 
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meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk. Pengurusan P-IRT juga 

memberikan keuntungan pada usaha yaitu tim dapat mengetahui bagaimana cara 

memproduksi makanan sehat dan tetap terjaga kehigienisannya. Label kemasan 

Jubah Dele-pun juga sudah disesuaikan dengan standar label yang diperbolehkan 

oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo. Setelah mendapat nomer P-IRT, tim 

masih memiliki target lain yaitu uji kandungan gizi Jubah Dele yang belum 

terlaksana. Uji kandungan gizi ini sangat penting untuk mengetahui kadar nutrisi 

yang ada dalam Jubah Dele. 

3. Keuntungan Ekonomi 

 Tujuan dari kegiatan usaha ini selain mengasah jiwa kewirausahaan mahasiswa 

tentunya juga mengharapkan tercapainya keuntungan ekonomi.Berikut hasil produksi 

dan pendapatan usaha Jubah Dele per bulan. 

 

Gambar 4. Produksi (kiri) dan Omzet (kanan) Jubah Dele per Bulan 

 Berdasarkan gambar grafik, dapat diketahui bahwa total produksi per bulan 

bersifat fluktuatif.Pada bulan pertama penjualan kemasan botol belum terjual karena 

belum tersedia, sedangkan paa bulan ketiga kemasan plastik tidak terjual karena pada 

bulan ini bertepatan dengan bulan ramadhan sehingga penjualan difokuskan untuk 

kemasan cup dan botol. Pada bulan pertama terlaksana 7 kali produksi dengan total 

produksi 299 plastik, 16 cup, dan 0 botol Jubah Dele dengan pendapatan Rp686.500 

dan laba bersih Rp323.675. Pada bulan kedua terlaksana 12 kali produksi dengan 

total produksi 576 plastik, 13 cup, dan 14 botol dengan pendapatan Rp1.569.000 dan 

laba bersih Rp730.860. Bulan ketiga terlaksana 8 kali produksi dengan total produksi 

0 plastik, 215 cup, dan 46 botol dengan pendapatan Rp1.234.500 dan laba bersih 

Rp658.850. Total produksi Jubah Dele selama 3 bulan yaitu 875 plastik, 244 cup, 

dan 60 botol dengan total pendapatan Rp3.490.000 dan laba bersih Rp1.713.385. 
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Rata-rata pendapatan perbulan sebesar Rp1.163.333 dan laba bersih sebesar 

Rp571.128. Pendapatan dan laba yang didapat masih belum mencapai target. Target 

dapat tercapai dengan menambah kuantitas produksi dan penjualan Jubah Dele. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan kegiatan usaha Jubah Dele yang telah dilaksanakan telah dihasilkan 

rintisan usaha Jubah Dele oleh mahasiswa, terbitnya nomer Perizinan Industri Rumah 

Tangga (P-IRT), dan keuntungan usaha dengan pendapatan mencapai rata-rata 

Rp1.163.333/bulan dan laba bersih mencapai Rp571.128/bulan. Target produksi, 

pendapatan, dan laba bersih yang dihasilkan belum tercapai dikarenakan jadwal 

produksi yang belum maksimal dijalankan sehingga kuantitas produksi juga berkurang 

dari yang direncanakan. 

 Uji Kandungan Gizi perlu segera dilakukan karena produk Jubah Dele 

merupakan inovasi baru sehingga masyarakat belum mengetahui secara pasti apa 

kelebihan dari Jubah Dele. Selain itu, perlu dilakukan pengaturan ulang jadwal produksi 

agar produksi dapat maksimal sehingga pendapatan juga dapat meningkat. 
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