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Latar belakang 

 Sejak dahulu kala tanaman pisang telah populer di semua lapisan masyarakat 

Indonesia. Selain tumbuh sebagai tanaman liar, tanaman pisang juga banyak dibudidayakan 

sehingga tanaman pisang banyak dijumpai di daerah perkotaan maupun pedesaan. 

Pembudidayaan tanaman pisang pun tidak sulit, terbukti hampir disetiap tempat dapat dengan 

mudah ditemukan tanaman pisang baik yang dipelihara di pekarangan rumah ataupun tumbuh 

liar di pinggiran jalan, sehingga tak heran jika di kota Blitar sering kali ditemukan tanaman 

pisang.  

 Secara morfologi tanaman pisang terdiri dari daun, batang, jantung, bonggol dan buah 

pisang. Tanaman ini memiliki banyak manfaat, karena hampir semua bagian tubuhnya 

memiliki manfaat masing-masing, terutama yang paling sering dimanfaatkan yaitu buah 

pisang. Buah pisang banyak disukai oleh masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan, baik 

dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Selain karena mudah didapat dan harganya 

terjangkau, buah pisang juga mengandung gizi tinggi, sumber vitamin, mineral dan 

karbohidrat yang baik untuk kesehatan tubuh.  

 Buah pisang dapat dikonsumsi secara langsung, dan dapat pula diolah menjadi 

makanan enak yang memiliki nilai jual. Sering kali dijumpai olahan makanan dari buah 

pisang seperti gedang memes, kripik pisang, pisang nugget, pisang coklat keju, sale pisang, 

pisang goreng dan lain-lain. Di daerah kota Blitar, salah satunya di daerah sekitar kampus 

STIKes Patria Husada Blitar banyak warung atau toko kecil yang menjual aneka gorengan 

yang salah satunya berbahan dasar buah pisang. Tentu saja yang diolah hanya bagian 

buahnya saja, sedangkan kulitnya dibuang begitu saja. Limbah kulit pisang biasanya hanya 

dibuang begitu saja atau digunakan sebagai pakan ternak. Padahal sebenarnya kulit pisang 

memiliki kandungan yang baik untuk kesehatan. Berdasarkan penelitian dari Anhwange 

(2009), diketahui bahwa kulit pisang mengandung karbohidrat sebesar 59%, protein kasar 

0,9%, lemak kasar 1,7%, dan kandungan mineral seperti potassium 78,1%, kalsium 19,2%, 

besi 24,3%, dan mangan 24,3%. Dan kulit pisang kepok mengandung 31,7% serat kasar. 

Berdasarkan kandungan gizi dan serat kasar yang tinggi dalam kulit pisang, maka kulit pisang 

memiliki peluang tinggi untuk dijadikan sebagai produk makanan yang menguntungkan bagi 



tubuh. Sudah ada beberapa produk makanan olahan dari kulit pisang seperti kripik kulit 

pisang, dodol kulit pisang, mie kulit pisang dan nugget kulit pisang. Oleh karena itu, penulis 

ingin membuat inovasi baru yaitu  makanan dari olahan kulit pisang dengan membawa ciri 

khas kota Blitar. 

 Berdasarkan fakta-fakta tersebut, muncul ide dari penulis untuk membuat inovasi 

makanan dari olahan kulit pisang kepok. Berhubungan dengan kurang dimanfaatkannya 

bagian tubuh pisang yang satu ini, penulis mengkombinasikan dengan makanan khas yang 

sering ditemui di kota Blitar yaitu wajik kletik. Wajik kletik adalah makanan yang melegenda 

di kota Blitar dan digemari oleh masyarakat sehingga menjadi salah satu makanan unggulan 

khas kota Blitar. Dari sinilah penulis memunculkan inovasi WAJIK KUPIPOK yaitu Wajik 

Kletik Kulit Pisang Kepok. 

Proses Pembuatan Inovasi 

1. Tahap persiapan alat dan bahan 

 Bahan yang dibutuhkan antara lain beras ketan, kulit pisang kepok, kelapa 

parut, gula putih, daun pandan, air dan pewarna makanan. 

 Alat yang dibutuhkan antara lain panci, wajan, blender, pisau, kompor, alat 

pemarut, baskom, sendok dan timbangan. 

2. Tahap pembuatan adonan kulit pisang kepok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potong kecil-kecil kulit pisang kepok dan 

besihkan bagian yang kotor 

Cuci bersih kulit pisang kepok 

 

Rebus hingga kulit pisang kepok menjadi 

lunak  

Blender kulit pisang kepok sampai halus 



3. Tahap pemasakan wajik kletik kulit pisang kepok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tahap pencetakan adonan 

 

 

 

Cuci bersih beras ketan 1/2 kg, kemudian rendam di 

air selama 1-2 jam. 

Kukus beras ketan sampai matang 

Larutkan gula putih 1/2 kg pada wajan dengan air 

sebanyak ± 1 gelas, beri daun pandan lalu aduk 

sampai mengental 

Setelah air gula mengental, campurkan dengan kelapa 

parut dan adonan kulit pisang kepok, lalu tambahkan 

pewarna kemudian aduk hingga rata 

Setelah kelapa parut dan ampas kulit pisang kepok 

sudah rata, campurkan dengan ketan yang sudah 

matang 

Aduk hingga rata sampai wajik sudah berwarna putih 

dipinggir wajannya, itu tanda wajik sudah matang 

Diamkan selama ± 15 menit, lalu bungkus dengan 

kertas wajik. 

Adonan wajik kletik kulit pisang kepok 

Ukuran dan bentuk dibuat seragam 



 

 

Keuntungan dan keunggulan inovasi 

Keuntungan Inovasi Keunggulan Inovasi 

Pembuatan produk mudah sehingga 

masyarakat bisa membuat dan 

mengembangkan produk  

Mengurangi pencemaran lingkungan akibat 

limbah kulit pisang 

Pengembangan produksinya dapat 

meningkatkan perekonomian masyarakat 

Bahan baku mudah diperoleh  

Biaya produksi kecil Kandungan gizinya tinggi  

Dapat memanfaatkan pekarangan rumah 

sendiri untuk membudidayakan tanaman 

pisang 

Sebagai makanan khas kota Blitar yang 

bergizi, enak, dan terjangkau 

Meningkatkan nilai jual buah pisang Membantu meningkatkan produktifitas petani 

pisang di wilayah kota Blitar 

 Pengolahan sederhana, dapat menggunakan 

peralatan dapur rumah tangga 

 Membantu melestarikan potensi sumber daya 

alam di kota Blitar 

 Ikut serta melestarikan makanan khas kota 

Blitar dengan penambahan rasa baru 

 

Manfaat Inovasi : 

 Meningkatkan nilai guna limbah kulit pisang menjadi produk makanan yang bergizi 

dan bernilai jual 

 Meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat dengan cara mengembangkan 

produk tersebut 

 Mengurangi pencemaran lingkungan akibat limbah kulit pisang 

 Sebagai pelopor untuk menciptakan produk makanan yang unik khas kota Blitar 

Bungkus dengan kertas wajik dengan bentuk 

sesuai selera 



Keberlanjutan Inovasi 

Produksi dapat dilanjutkan dan dikembangkan karena pembuatan produk relative mudah, 

bahan baku mudah didapat dan produksi tidak membutuhkan biaya yang besar. 

Biaya Pembuatan Inovasi 

Pembelian Bahan Habis Pakai 

Material Justifikasi Pemakaian Kuantitas Harga 

Satuan (Rp) 

Jumlah (Rp) 

Beras ketan Bahan utama ½ kg Rp. 7.500 

(½kg)  

Rp. 7.500 

Kulit pisang kepok Bahan tambahan - - - 

Kelapa parut Bahan tambahan 1 Rp. 5.000 Rp. 5.000 

Daun pandan Penambah aroma 2 Rp. 1000 Rp. 2.000 

Gula putih Perasa makanan ½ kg Rp. 6.000 

(½ kg) 

Rp. 6.000 

Pewarna makanan Memberi warna 

adonan wajik 

2 Rp. 2.500 Rp. 5.000 

Kertas bungkus wajik Pembungkus wajik 2 Rp. 2.000 Rp. 4.000 

Mika  Kemasan wajik 1 (pack) Rp. 10.000 Rp. 10.000 

Sub Total (Rp) Rp. 39.500 

Pembelian Peralatan 

Wajan  Alat penggorengan 1 Rp. 50.000 Rp. 50.000 

Panci  Alat pengukus ketan 

dan kulit pisang 

2 Rp. 50.000 Rp. 100.000 

Pengaduk  Alat untuk mengaduk 2 Rp. 10.000 Rp. 20.000 

Alat parut Alat pemarut kelapa 1 Rp. 15.000 Rp. 15.000 

Timbangan  Alat penimbang 1 Rp. 60.000 Rp. 60.000 

Pisau  Alat pemotong 2 Rp. 10.000 Rp. 20.000 

Telenan  Landasan pemotong 2 Rp. 10.000 Rp. 20.000 

Waskom  Wadah produk 

setelah halus 

2 Rp. 20.000 Rp. 40.000 

Blender  Alat penghalus kulit 1 Rp. 200.000 Rp. 200.000 



pisang 

Kompor  Alat masak 1 Rp. 300.000 Rp. 300.000 

Loyang  Tempat menaruh 

wajik 

2 Rp. 15.000 Rp. 30.000 

Sendok  Alat untuk mencetak 

wajik 

2 Rp. 10.000 Rp. 20.000 

Toples  Alat menyimpan 

wajik 

2 Rp. 20.000 Rp. 40.000 

Sub Total (Rp)    Rp. 915.000 

Total Anggaran yang Diperlukan (Rp) Rp. 954.500 

 

Spesifikasi Teknis Inovasi 

 Wajik Kupipok memiliki keunggulan dari wajik kletik biasa, selain kandungan kalori 

yang tinggi pada wajik kletik, ampas kulit pisang kepok memiliki kandungan serat 

yang tinggi. 

 Komposisi atau perbandingan beras ketan dan kulit pisang kepok yang dipergunakan 

dalam pembuatan Wajik Kupipok yaitu 1/2 kg beras ketan dengan 10 kulit pisang 

kepok atau bisa disesuaikan dengan selera sehingga semua warga masyarakat bisa 

membuat sendiri sesuai kebutuhananya. 

 Produsen tidak harus memiliki keahlian khusus untuk membuat produk ini karena 

pembuatan produk ini relatif mudah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Foto Proses Pembuatan dan Hasil Inovasi 

 Pembuatan adonan kulit pisang kepok 

                

 

                

 

 Pemasakan Wajik Kupipok 
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Warna bisa sesuai selera   
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Hasil Inovasi 
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