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IDENTITAS DAN URAIAN UMUM 

 

1. Judul Pengabdian : Pelatihan Diversifikasi Produk Dan 
Perhitungan Harga Pokok Produksi Kopi 
Bubuk Di Bumi Pagutan Permai Mataram  

2. Tim Pelaksana : 1. Drs.Sulaeman Sarmo,M.Si 
  2. Dra.Sri Darwini As.,MM 
  3.Imanuella Romaputri Andilolo,M.Sc 

3. Objek (khalayak sasaran) : Pengelola UMKM Kopi Bubuk  
4. Masa Pelaksanaan : 4 bulan 
5. Usulan Biaya : Rp 5.650.000 
6. Lokasi Pengabdian Masyarakat : Pagutan Permai  Mataram NTB 
7. Mitra yang terlibat 

(kontribusi) 
: Mitra dalam kegiatan pengabdian ini 

berkontribusi dalam menyiapkan fasilitas 
yang dibutuhkan, selain juga tenaga. 
Pikiran, dan lokasi pelatihan yang 
digunakan selama program pengabdian 
dilaksanakan. 

8. Permasalahan yang dihadapi 
dan solusi yang ditawarkan 

a. Pengetahuan tentang diversifikasi 
produk yang dimiliki oleh pengelola   
masih terbatas  

b. Pengetahuan yang dimiliki oleh para 
pengelola mengenai perhitungan harga 
pokok produksi terbatas hanya yang 
mengeluarkan uang saja. 

c. Pengetahuan mengenai cara memasarkan 
termasuk kemasan produk cukup 
terbatas sehingga memsarkan hanya 
kepada saudara saja. 

Solusi dengan memberikan penyuluhan dan 
pelatihan mengenai diversifikasi produk, 
perhitungan harga pokok pendekatan 
fullcost serta memasarkan dengan 
instagram dan merancang kemasan yang 
terbaik.  

9. Kontribusi mendasar pada 
khalayak sasaran  

: Hasil evaluasi pelatihan ini diharapkan 
memberikan kontribusi dalam peningkatan 
pengetahuan tentang diversifikasi produk 
dan perhitungan harga pokok produksi kopi 
dan pemasaran berbasis teknologi    

10 Rencana luaran berupa jasa, metode, system, produk/barang, paten atau 
luaran lainnya yang ditargetkan : 

 a. Publikasi ilmiah di jurnal/prosiding Submitted 
 b. Publikasi pada media massa (cetak/elektronik) Publish 
 c. Peningkatan omzet pada mitra yang bergerak di bidang Penerapan 
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ekonomi 
 d. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk Penerapan 
 e. Peningkatan pemahaman dan ketrampilan mitra Penerapan 
 f. Peningkatan ketentraman/kesehatan mitra Penerapan 
 g. Jasa, model, rekayasa sosial, sistim, produk/barang Penerapan 
 h. HaKI (paten, paten sederhana), hak cipta, merek dagang, 

rahasia dagang, desain produk industri, perlindungan 
varietas tanaman, perlindungan topografi. 

Tidak ada  

 i. Buku ajar (atau bagian buku ajar) Draft 
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ABSTRAK 

 

Usaha kopi ini berlokasi di Pagutan Permai dan didirikan sejak tahun 
2015. Pengelola kopi  selam ini hanya memproduksi kopi yang natural sajadan 
menghitung biaya produksi berdasarkan pada biaya yang mengeluarkan uang saja, 
selain itu memasarkan dengan kemasan yang kurang menarik dan jaringan 
pemsaran lebih kepada keluarga terdekat saja. Oleh karena itu kami sebagai tim 
pengabdian  perlu melakukan  pendampingan penyuluhan dan  pelatihan 
diversifikasi produk dan perhitungan harga pokok produksi serta cara memasarkan 
dengan menggunakan teknologi dan merancang kemasan yang menarik buat 
pelanggan. Pelatihan ini akan dilaksanakan selama 4 bulan dengan cara 
memberikan penyuluhan dan pelatihan serta mengidentifikasi persoalan, 
sedangkan dalam perhitungan harga pokok menggunakan pendekatan fullcost, dan 
model pemsaran menggunakan instagram. Hasil pengabdian para pelaku usaha 
kopi sangat merespon kegiatan ini, dan mencoba membuat diversifikasi produk 
kopi jahe dan kopi kedele, serta membuat brand produk kopi dengan nama 
KOHEJA, dan memasarkan lewat instagram.  
 

 

Keyword : Penyuluhan.  Pelatihan, Diversifikasi, Harga pokok, Instagram  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Analisis Situasi 

Bumi pagutan permai berada di wilayah kota Mataram, yang memiliki 

lingkungan yang cukup potensial dimana sarana dan prasarana berada disekitarnya 

mulai dari sekolah SD sampai dengan perguruan tinggi, selain itu juga ada masjid, 

pasar bahkan rumah sakit. Hal ini merupakan potensi bagi UMKM sekitar untuk 

meningkatkan usahanya, karena sudah terdapat pasar potensial, sehingga banyak 

sekali usaha-usaha yang berbeda berada di wilayah ini mulai dari jasa, dagang 

bahkan industri. UMKM kopi bubuk ini berdiri sudah cukup lama mulai dari 

tahun 2015, hanya persoalannya belum dipasarkan secara terbuka karena belum 

memiliki brand / kemasan yang bagus, selain itu memproduksi kopi bubuk hanya 

satu macam rasa saja yaitu yang natural dan pengelola belum mampu menghitung 

harga pokok dengan tepat, apalagi ketika harga bahan baku meningkat.  

Perhitungan harga jual yang selama ini dilaksanakan oleh UMKM Kopi 

bubuk pagutan permai hanya mempertimbangkan harga bahan baku, tenaga kerja 

langsung, dan biaya untuk kemasan, tetapi belum memperhitungkan overhead, 

serta belum ada pencatatan yang benar dan  rapi. Kopi bubuk ini diproduksi hanya 

satu macam rasa saja yaitu dengan rasa yang natural saja dan pola pemasaran 

secara langsung dilakukan oleh saudara dari pemilik usaha ini. Oleh karena itu 

perlu diberikan pemahaman mengenai komponen biaya produksi dan cara 

perhitungannya, serta membuat diversivikasi produk sehingga memiliki 

keunggulan kompetitif dan memasarkan produk dengan memanfaatkan teknologi 

informasi.  

1.2 Permasalahan Mitra  

Berdasarkan analisis situasi pada latar belakang, beberapa hal yang 

dianggap sebagai masalah prioritas yang harus ditangani antara lain adalah:  

1 Pengetahuan mengenai diversifikasi produk oleh pengelola usaha kopi 

masih terbatas sehingga produk yang dihasilkan hanya yang natural saja 
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2 Pengetahuan yang dimiliki pengelola usaha kopi dalam menghitung biaya 

produksi terbatas pada akun yang hanya yang mengeluarkan uang saja, 

sehingga ada kemungkinan terjadinya terdistorsi biayanya.  

3 Pengetahuan mengenai pemasaran termasuk kemasan kurang, sehingga 

memasarkan lebih kepada saudara saja.  
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BAB II 

SOLUSI DAN TARGET LUARAN 

 

2.1 Solusi 

Sejalan dengan permasalahan di atas, maka tujuan kegiatan pengabdian ini 

adalah untuk : 1) meningkatkan pemahaman mengenai diversifikasi produk 2) 

meningkatkan pengetahuan mengenai teknik produksi pengolahan kopi dengan 

membuat perhitungan biaya produksinya. 3) meningkatkan pengetahuan teknik 

pemasaran yang tepat agar menghasilkan pendapatan yang optimal di bidang 

pengolahan kopi.  

 
2.2 Target Luaran 

Target yang akan dicapai setelah pelaksanaan pengabdian kemitraan ini 

adalah meningkatnya kemampuan dan skill mitra dalam mengolah kopi dengan 

yang berbeda variasi rasa, serta mampu melakukan perhitungan produksi dan 

memasarkannya. Sedangkan target khusus adalah: Mitra dapat melakukan 

peningkatan kapasitas produksi dengan cara menjaga kualitas produk dan 

membuat diversifikasi produk secara signifikan, dan terampil dalam memasarkan 

dengan menggunakan teknologi informasi .serta mampu melakukanperhitungan 

harga pokok dengan menggunakan teknologi informasi. 

Sedangkan rencana target capaian luaran dari pengabdian kemitraan ini 

dapat dilihat pada table di bawah ini  : 

Tabel 1 : Rencana Target Capaian Luaran 

No Jenis Luaran  Indikator Capaian  

1 Pubilkasi jurnal ber ISSN / Proceeding jurnal nasional Accepted 
2 Publikasi pada media masa cetak/online/repocitory PT Sudah Terbit 
3 Peningkatan penerapan IPTEK  Penerapan 
4 Peningkatan Daya Saing Penerapan 
5 Perbaikan tata nilai masyarakat Sudah 

Dilaksanakan  
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BAB  III 

METODE PELAKSANAAN  

 

Pelatihan perhitungan harga pokok produksi kopi diadakan selama 4 

bulan antara bulan Agustus hingga November. Metode yang digunakan untuk 

memecahkan masalah dalam memberdayakan UMKM Kopi Bumi Pagutan 

Permai adalah : 

a. Ceramah dan Tanya jawab, dilaksanakan di lokasi pengabdian dengan jumlah 

peserta 20 Orang untuk menjelaskan diversifikasi produk, perhitungan harga 

pokok dan konsep-konsep pemasaran. 

b. Demonstrasidilaksanakan di lokasi pengabdian dengan jumlah peserta 20 

orang  untuk menjelaskan suatu penciptaan diversifikasi produk kopi. Dengan 

demikian peserta dapat mengamati secara langsung teknik penciptaan nilai 

tambah produk. 

c. Latihan atau praktik, dilaksanakan di lokasi pengabdian dengan jumlah 

peserta20 orang untuk mempraktekkan semua materi yang sudah dijelaskan 

oleh pelatih. Latihan meliputi:praktik pembuatan kopi dengan beragam 

variasi  rasa  dan perhitungan harga pokok kopi dan praktek pemasaran mulai 

dari cara mengemas sampai dengan menjual kepada pelanggan secara 

langsung maupun melalui instagram.  

d. Display, digunakan untuk memperkenalkan produk yang dihasilkan kepada 

konsumen.  Display mampu menunjang kegiatan pemasaran, yaitu teknik 

pengemasan yang baik dan mengatur produk pada meja sehingga menarik 

pembeli (konsumen). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

Adapun pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada UMKM kopi yang 

bergerak dibidang Industri rumah tangga untuk mengolah biji kopi menjadi kopi 

bubuk kemasan yang siap jual. Permasalahan yang dihadapi oleh mitra adalah 

produk kopi yang dihasilkan belum ada variasi rasa, belum memiliki brand dan 

dipasarkan hanya sekitar wilayah pagutan saja. belum memiliki aplikasi yang bisa 

digunakan untuk layanan penjualan dan promosi penjualan produk kopi yang 

dihasilkannya sehingga tidak mampu bersaing dengan produk-produk olahan biji 

kopi yang ada saat ini. Untuk proses produksi mulai dari pengolahan biji kopi 

sampai pengemasan dilakukan secara tradisional. Untuk jumlah produksi sekitar 

20-40 bungkus kopi perhari. Berikut adalah photo bahan baku kopi yang diolah 

dan proses pengolahan serta produk kopi olahan, yaitu : 
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BAB V 

SIMPULAN  

 

Banyak yang harus dipelajari oleh pelaku usaha dalam pelaksanaan proses 

produksi yang dijalankan  mengenai  biaya-biaya apa saja yang dapat 

dikategorikan sebagai bahan baku dan bahan penolong serta  bagaimana cara 

menghitung upah buruh untuk dapat dimasukkan dalam komponen  tenaga kerja 

dan menghitung biaya overhead sehingga dapat dengan jelas diketahui berapa 

keuntungan atau kerugian yang diperoleh agar usaha yang dijalankan dapat 

berkembang lebih baik. Penggunaan brand dalam pemasaran sangat penting 

supaya dapat dikenal oleh masyarakat luas, serta perlunya differensiasi atas 

produk. Selain itu cara memasarkan yang tepat sasaran,  baik itu dipasarkan secara 

langsung face to face atau dengan menggunakan media social misalnya 

menggunakan facebook, instagram maupun whatshapp dengan tujuan dapat 

memperluas pangsa pasar.   

 

 

 

  



7 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Anonimus. 2018. Mataram Dalam Angka. Pusat Statistik Kota Mataram  

Ardiyasa, I Wayan dan Wibawa,I Putu Candra. 2018. Pembuatan Aplikasi E-
Commerce Berbasis Web Pada UMKM Kopi UD Arta Merta Banjar 
Badingkayu Desa Pengeragoan Jembrana.Widyabhakti Jurnal Ilmiah 
Populer  1(3)67-71 

Blocher, Edward J, Kung H. Chen, Gary Cokins, dan Thomas W. Lin. 2007. 
Manajemen Biaya Penekanan Strategis. Dialih bahasakan oleh David 
Wijaya. Jakarta: Penerbit Salemba Empat 

Hansen &Mowen. 2017. Manajemen Biaya, Edisi Bahasa Indonesia. BukuK edua. 
Jakarta: Salemba Empat 

Hansen dan Mowen. 2017. Akuntansi Manajerial, Buku 1 Edisi 8. Jakarta: 
Salemba Empat.  

Marsigit, wuri.2010. Pengembangan Diversifikasi Produk Pangan Olahan Lokal 
Bengkulu Untuk Menunjang Ketahanan Pangan Berkelanjutan.Agritecch 
Vol 30 No4 November 2010 

Probowulan, Diyah; Siswanto,Edy; Bagus, Cahya tri.2017. Diversifikasi Produk 
Kopi Instan Dengan Mesin Spray Dryer. Jurnal pengabdian Masyarakat 
Ipteks Hal 57-65 

Riyanto Bambang. 2001. Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan Edisi 4. 
Yogyakarta: BPFE 

Robbins, Stephen, 2006, “Perilaku Organisasi”, Prentice Hall, edisikesepuluh 

Sam’ani, Mustika Widowati, Sartono.2019.Peningkatan Mutu Proses Produksi 
dan Kemasan Kopi Bubuk Bagi Masyarakat Klaster Kopi Di Desa Bansari 
Kecamatan Bansari Temanggung. Jurnal Dianmas, Volume 8 nomor 2, 
September 2019 








































