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Kerupuk menjadi makanan ringan yang sangat digemari karena citarasanya yang
gurih, renyah, dan lezat, bahkan bisa membuat or ang ketagihan untuk
memakannya. Seiring dengan banyaknya pihak yang mengge marinya, bisnis
kerupuk menjadi semakin berkembang di kalangan masyarakat yang secara
kreatif membuat dan mengolah beranekaragam kerupuk. Selain itu, kerupuk juga
mempunyai prospek bisnis yang cerah, sehingga dapat dijadikan peluang bis nis
dengan omzet jutaan rupiah. Peluang inilah yang dimanfaatkan ole h Bapak I Putu
Soma Antara dengan mendirikan usaha kerupuk “Citra”, yang beralamatkan di Jl.
Cokroaminoto GG. Cempaka 2 Br/Link. Sedana Arta Ubung, Denpasar Utara. Dilihat dari
segi penghasilan, usaha kerupuk ini dirasa oleh Bapak Putu Soma lebih menjanjikan dan
dapat membantu keuangan keluarganya. Usaha kerupuk yang dipilih oleh Bapak Putu Soma

untuk dijual dan dipasarkan adalah penjualan kerupuk rante. Respon positif dari pasar
terhadap kerupuknya membuat Bapak Putu Soma semakin termotivasi untuk serius
menekuninya. Keunggulan kerupuk Bapak Putu Soma yang sering disampaikan para
konsumen ketika membeli dan merasakan kerupuk “Citra” ini adalah Kerupuk Citra memiliki
rasa yang lebih enak, gurih dan lebih renyah dibandingkan dengan produk sejenis lainnya.
Hal inilah yang membuat meningkatnya permintaan kerupuk rante Bapak Putu Soma. Namun
peningkatan jumlah permintaan ini tidak dibarengi dengan kemampuan dari Bapak Putu
Soma untuk memenuhinya. Hal ini karena adanya beberapa keterbatasan yang dimiliki Bapak
Putu Soma. Beberapa keterbatasan tersebut yaitu tempat produksi yang mengalami
kerusakan, meja dapur yang mulai rapuh, kurangnya alat untuk menggoreng ,
kukusan, mesin press serta belum memiliki pembukuan sederhana sehingga proses
produksinya belum efektif dan efisien serta belum dapat mengetahui besar keuntungan yang
diperoleh setiap harinya.

Melalui program abdimas ini, maka ada beberapa solusi yang diberikan untuk
menjadikan usaha Kerupuk Citra lebih maju, yaitu perbaikan tempat produksi/dapur dan
pengadaan meja di dapur untuk lebih memperlancar proses produksi kerupuk sehingga mitra
usaha dapat bekerja lebih efisien, penambahan pengadaan penggorengan untuk
mengefisienkan waktu dalam menggoreng kerupuk, pengadaan kukusan sehingga
memudahkan mitra usaha dalam meniriskan minyak pada kerupuk dan meningkatkan
kehigienisan kerupuk, pengadaan mesin press untuk meningkatkan daya tahan kerupuk agar
tidak mudah layu, dan pemberian penyuluhan, pelatihan serta pendampingan pembuatan
pembukuan sederhana untuk dapat mengetahui kondisi atau pertumbuhan usahanya. Dari
pelaksanaan pengabdian ini, usaha Kerupuk Citra dapat merasakan manfaatnya yaitu adanya
peningkatan kuantitas produksi dari 10 kg menjadi 20 kg dalam sehari yaitu setara dengan 20
bungkus besar yang masing-masing bungkus besar terdiri dari 14 bungkus kecil. Dengan
meningkatnya kuantitas dan kualitas produksi maka pesanan yang diterima oleh Bapak Putu
Soma dari rumah-rumah makan dan warung-warung lainnya juga mengalami peningkatan.
Semakin bertambahnya pesanan Kerupuk Citra yang sesuai dengan peningkatan kapasitas
produksi kerupuk citra, maka pendapatan dari Bapak Putu Soma juga mengalami
peningkatan. Diharapkan dengan adanya program abdimas ini mitra memiliki bekal untuk
lebih maju dan semakin berkembang dikemudian hari.

