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Mayoritas penduduk dusun Butuh
menanam kacang tanah saat masa

tanam padi selesai

PENDAHULUAN

Hasil panen hanya dikeringkan, 

belum diolah menjadi suatu produk 

yang dapat meningkatkan nilai jual



• Mayoritas penduduk perempuan di 

dusun butuh tidak bekerja, hanya 

sebagai ibu rumah tangga

Kacang tanah:
Dapat ditingkatkan
nilai ekonomisnya

Penduduk perempuan-> dilatih mengolah kacang tanah dan kewirausahaan



1. Bagaimana cara memberikan keterampilan pada perempuan
dusun butuh, dalam pengembangan kegiatan kewirausahaan
desa?

2. Bagaimana cara meningkatkan wawasan dan pengetahuan
kewirausahaan perempuan dusun butuh, dalam pengembangan
pendidikan keterampilan dengan memanfaatkan potensi kacang
tanah yang ada?

3. Bagaimana membuat produk olahan yang bernilai ekonomis
untuk merintis usaha dan sebagai produk unggulan desa?

4. Bagaimana pengemasan yang aman dan tepat?

5. Bagaimana analisis ekonomi pada pembuatan aneka olahan
kacang tanah?

RUMUSAN MASALAH



TUJUAN KEGIATAN

1. Memberikan keterampilan alernatif bagi warga dusun butuh agar 
berminat mengembankan kegiatan kewirausahaan

2. Membina kegiatan kewirausahaan khususnya dalam bidang pengolahan
kacang tanah agar mampu mengembangkan pola kemitraan dibidang
permodalan, teknologi, dan jaringan pemasaran dan secara tidak
langsung meningkatkan pendapatan

3. Warga dsun butuh memiliki jiwa kewirausahaan, motivasi dan etos kerja
yang tinggi serta dapat menghasilkan karya-karya yang unggul dan
mampu bersaing di pasar global

4. Melembagakan pembinaan usaha kecil ditingkatdusun melalui kegiatan
pelatihan keterampilan usaha dibidang teknologi pengolahan dan
pengawetan kacang tanah.



MANFAAT KEGIATAN

1. Bagi warga : memperoleh keterampilan dan pengetahuan
tentang pengolahan dan pengawetan makanan dengan bahan
dasar kacang tanah dan mengembangkan kewirausahaan Desa.

2. Sebagai bahan pengayaan kewirausahaan , mengingat
profesionalisme yang dikembangkan di masa datang adalah
terkait dengan pengembangan industri skala kecil, menengah
dan industri skala besar.

3. Terjalinnya kerjasama Jur PTBB FT UNY, LPM UNY, dan instansi
terkait



KERANGKA TEORI

Kegunaan kacang tanah : sebagai bumbu , 

bahan campuran pembuatan kue

Pengolahan :

1.Kacang discco

2.Brownies

3.Kacang Atom

4.Kacang coklat

5.Roti kacang



KHALAYAK SASARAN :

Perempuan usia produktif di desa
butuh Patalan dengan jumlah 30
orang, minimal berusia 15 tahun,
pendidikan maksimal
SMA/Sederajat



KERANGKA  PEMECAHAN  MASALAH

1. Pemberian motivasi dan wawasan kewirausahan bagi  
perempuan usia produktif dalam upaya pengembangan 
dan peningkatan kewirausahaan Desa.

2. Pemberian pengetahuan tentang produk olahan kacang
tanah beserta manfaatnya.

3. Pemberian pengetahuan tentang cara berproduksi 
makanan yang baik dengan memperhatikan sanitasi 
higiene.

4. Pelatihan keterampilan pengolahan kacang tanah.
5. Pelatihan pengetahuan dan keterampilan pengemasan 

dan labeling produk olahan kacang tanah.



MEDIA KEGIATAN PPM

• Job Sheet: pengolahan kacang tanah
• Peralatan praktek pengolahan kacang tanah



PENGOLAHAN  KACANG TANAH  

Kacang atom

Kacang disco

Brownies kacang

Ampyang coklat kacang

Kue kering kacang



INDIKATOR KEBERHASILAN

• Pertama--- test lisan >75%Peserta dapat menjawab 
pertanyaan tutor

• Kedua--- Tes proses-- >75%Peserta mampu mengikuti dan
melakukan pembuatan aneka produk olahan Kacang tanah

• Ketiga--- Tes produk-- > 75% Peserta mampu membuat
aneka olahan kacang tanah minimal 1 olahan dapat
diselesaikan dengan sempurna



Pelaksanaan Kegiatan

Bulan Materi

Bulan

ke-1

a. Persiapan

b. Kebijakan program pendidikan kewirausahaan berbasis potensi lokal

c. Konsep dasar pendidikan kecakapan hidup berbasis potensi lokal

Bulan

ke-2

a. Kewirausahaan dan keterampilan kerja, Motivasi berwirausaha dan Life

skill

b. Keterampilan kerja dan praktik lapangan membuat produk dari kacang

tanah dengan berbagai teknik, yaitu: Brownies Kacang tanah dan

Ampyang Kacang Cokelat

Bulan

ke-3

a. Keterampilan kerja dan praktik lapangan membuat produk dari kacang

tanah dengan berbagai teknik, yaitu: Kacang Atom, Kacang Disco dan

Kue kacang

Bulan

ke-4

a. Kunjungan industri

b. Penutupan kegiatan



Hasil

Uraian Hasil

Pemberian Motivasi

berwirausaha

1. Warga memiliki motivasi untuk berwirausaha,

2. Warga dengan antusias mengikuti kegiatan

pelatihan.

Proses pembuatan Brownies

Kacang, ampyang kacang

cokelat, kacang atom, kacang

disco dan kue kering kacang

1. Warga dapat memilih bahan- bahan yang

digunakan dalam pembuatan produk.

2. Warga dapat menentukan peralatan yang

digunakan.

3. Warga dapat membuat produk sesuai prosedur.

4. Hasil olah Kacang layak dijual.

Pengetahuan tentang menghitung

BEP dan harga jual secara

sederhana

Warga dapat menghitung BEP dan harga jual secara

sederhana



Hasil

• Setelah pelatihan berakhir, beberapa warga
telah mencoba memulai berwirausaha dengan
menerima pesanan snack/makanan ringan
secara bergiliran antara warga belajar.

• Beberapa warga belajar membuat makanan
kemudian dititipkan di warung-
warung/penjual makanan.



Kesimpulan

• Memberikan keterampilan alternatif mengolah kacang
tanah menjadi produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi
bagi warga dusun Butuh

• Membina kegiatan kewirausahaan warga Dusun Butuh, 
khususnya dalam bidang pengolahan dan kacang tanah,

• Warga dusun Butuh memiliki jiwa kewirausahaan, serta
dapat menghasilkan produk olahan kacang tanah yang 
mempunyai daya saing.



Terimakasih




