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FORMULIR PENDAFTARAN DAN PENJELASAN USAHA 

Pilih kategori usaha (centang salah satu) 

 

   Rencana Usaha  

 

   Bisnis Berjalan 

Pilih bidang usaha (centang salah satu) 

 

  

Kriya 

 

 

  

 Desain 

Grafis 

 

 

  

 Fashion 

 

  

 Aplikasi 

interaktif 

 

  

 Permainan 

interaktif  

 

  

 Boga 

 

 

  

 Budidaya 

dan Lintas 

Usaha 

 

1. DATA DIRI 

Nama Lengkap 

Ketua 
Eza Putri Hernibah 

Nama Lengkap 

Anggota 
Ezi Putri Hernibah 

Jenis Kelamin Ketua                                                            Anggota 

    Laki-laki     Perempuan               Laki-laki     Perempuan 

Tempat, Tanggal 

Lahir  
Ketua       : Prabumulih,07-November 2005 

Anggota   : Prabumulih,07-November 2005 

Kelas 

 

Ketua       : XI IPA 1 

Anggota   : XI IPA 3 

Sekolah SMA NEGERI 2 Unggulan Talang Ubi  

Kabupaten/kota Kabupaten Pali 

Provinsi Sumatera Selatam 

Alamat Sekolah Jl.BONGAS No.421,Talang Kerangan,Pendopo,Talang Ubi,Pali,Sumatera Selatan 

Kode 

Pos 
31211 Telepon (0713)390777 

Alamat kanal 

promosi usaha : 

wirausaha 

(niaga/produk/bran

d) 

Media 

Sosial 

@ 

@ZaMaTe_official 

Website/Aplika

si 

(Jika ada) 

Instagram 

Nomor handphone 

Ketua : +62 821-7998-6630 

Anggota : +62 831-8836-1147 
email 

Ketua 

putrihernibah@gmail.com  

Anggota: 

ezihernibah41032@gmail.c

om 

mailto:putrihernibah@gmail.com
mailto:ezihernibah41032@gmail.com
mailto:ezihernibah41032@gmail.com


 

 
 

Simpan foto 

formal diri anda 

(berwarna) di sini 

dengan format 100 

- 200 Kb JPEG 

format. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2. PENJELASAN KONSEP dan KARYA 

Mohon diisi dengan jujur dan cermat. 

Penjelasan 

produk/jasa 

 

Meliputi: 

 Lampirkan 

sketsa produk 

dan image 

board atau 

gambar-

gambar 

inspirasi 

produk.  

 teknik, 

material, 

ukuran, 

visualisasi 

(bentuk, 

warna, tekstur, 

dsb);  

 performa: 

kegunaan, cara 

pakai, cara 

saji, dsb; 

 kesan/ekspresi

/impresi: 

indah, lucu, 

gairah, 

nyaman, 

tenang, 

imajinatif, dsb 

ZaMaTe (Zea mays plate) merupakan produk yang begerak dibidang kriya dengan 

menginovasikan ekstrak selulosa pada kulit jagung, serta menambahkan senyawa 

kurkuminoid dari kunyit.Keunggulan dari produk ini adalah dapat mendeteksi adanya 

kandungan borax yang terkandung dalam makanan, selain itu dengan adanya produk ini 

juga dapat membantu masyarakat khusunya daerah Kabupaten PALI (Penukal Abab 

Lematang Ilir) dalam mengatasi limbah kulit jagung yang menumpuk. 

 

piring ZaMaTe dibuat dengan bentuk dan warna yang unik serta memiliki nilai yang 

aestetik yang tinggi, dan sangat sesuai dengan selera konsumen (User). Pewarnaan 

pada produk juga menggunakan pewarna alami berupa kunyit agar lebih bernilai 

estetika, ergonomis, dan juga ekonomis. Kemasan pada produk menggunakan kemasan 

primer, langsung di kemas menggunakan kotak karton dan di beri logo produk dan 

ucapan terimakasih. 

 

Teknik yang digunakan oleh peneliti adalah teknik eksperimen karena penelitian 

membuat produk yang di lakukan dengan cara pemilihan bahan baku (kulit jagung, 

kunyit, tepung kanji), pembuatan bahan dasar dari kulit jagung yang akan di jadikan 

piring, pembuatan ekstrak sari kunyit menggunakan blender, perebusan kulit jagung 

menggunakan perasaan ekstrak sari kunyit, membentuk produk menggunakan perekat 

alami dari tepung kanji, pencetakan menggunakan oven, penjemuran, dan pengemasan 

produk. Sedangkan metode yang di gunakan adalah design thinking (emphatize, define, 

ideasi, prototype, dan test). Tahap emphatize dilakukan dengan mencari informasi 

kebutuhan dan keinginan user terkait alternatif piring ramah lingkungan. Tahap define 

dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat dan mendokumentasikan sumbangsih 

saran dari user di bantu dengan referensi pendukung tentang alternatif piring ramah 

lingkungan. Tahap ideasi dilakukan dengan meluncurkan beberapa saran user yang 

mengarah pada satu kesimpulan produk rasional kerajinan unik dan multifungsi berupa 

piring ramah lingkungan dengan brand ZaMaTe berbahan kulit jagung, kunyit, dan 

tepung kanji. Tahap prototype dilakukan dengan pembuatan produk. Tahap test 

sebelum pemasaran dilakukan terlebih dahulu uji kelayakan organoleptic produk 

kepada 32 responden yang terkait kualitas bentuk dan nilai estetika, daya tahan simpan, 

meminimalisir kerusakan, biodegradable, ergonomis (kenyamanan user), dan kemasan. 

 

 



 

 
 

 

 
Gambar 1. Gambar produk ZaMaTe (Zea Mays Plate) 

 
Gambar2. Pembuatan ekstrak kunyit  (dokumen pribadi) 

 
Gambar 3. Pembuatan bahan perekat (tepung kanji )  (dokumen pribadi) 

 
Gambar 4. Pembuatan Adonan piring (kulit jagung,ekstrak kunyit,aquadest/air) 

(dokumen pribadi) 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

Gambar 5. Pencetakan Piring (dokumen pribadi) 

 

 

 
Gambar 6. Uji borax pada Produk ZaMaTe (Dokumen Pribadi) 

 

 https://youtu.be/le92uyfQUnw  

https://youtu.be/le92uyfQUnw


 

 
 

Latar belakang 

karya 

berdasarkan 

permasalahan 

sosial, sumber 

daya lokal, 

fenomena digital 

di sekitar anda 

 

 

 

 

 

 

 

Jagung (zea mays) merupakan salah satu tanaman yang kaya akan serat dan sebagai 

sumber vitamin B dan asam folat. Salah satu bagian tanaman (kulit luar) tersebut 

memiliki manfaat selain sebagai bahan baku pembuatan produk piring ramah 

lingkungan (eco friendly). Menurut Purwono dan Hartono, 2005 bahwa kulit jagung 

memiliki kadar selulosa yang tinggi hingga 37% namun tetap bersifat biodegradable 

dan mudah terurai. Kandungan senyawa pada kulit jagung juga memiliki aktivitas 

metalurgi yaitu ekstra selulosa sebagai penyerap konsentrasi, logam,Mercuri, serta PB 

yang ada di air lindi. (Novitasari, 2020). 

 

Kunyit (Curcuma sp.) dan tepung kanji juga sering dimanfaatkan masyarakat sebagai 

obat tradisional. Menurut dr.reni, 2020 bahwa terdapat kandungan kurkuminoid pada 

kunyit yang berguna sebagai pelindung membran sel dan meningkatkan cara kerja 

sistem imunitas tubuh untuk menangkal radikal bebas dan mempercepat regenerasi sel 

yang rusak. Hal ini juga didukung oleh Kelvin halim, S.Gz dokter umum  Indopasifik 

Teknologi Medika, bahwa kunyit mempunyai aktivitas antimikroba spektrum luas yang 

dapat menghambat pertumbuhan beberapa jenis bakteri Gram negatif dan positif serta 

fungi. Selanjutnya adalah  tepung kanji dikenal sebagai bahan tambahan pada beberapa 

menu masakan dan obat tradisional karena mengandung panthothenic yang berguna 

untuk mengobati kecanduan alkohol. Selain itu juga dapat mengobati penyakit 

kolitis,sistitis,multiple scierosis serta pembesaran prostat (Dr.saphira,2017). 

 

Dari potensi keanekaragaman hayati tumbuhan tersebut, peneliti tertarik untuk 

membuat produk kerajinan multifungsi  dengan nama ZaMaTe (Zea Mays Plate). 

Kebersihan diri sangat penting di saat masa pandemic-19, Alat makan pun harus dijaga 

kebersihannya agar tetap sehat(healthy). Keunggulan dari produk yaitu unik, ringan, 

lebih steril, mempunyai nilai estetika yang tinggi, Meminimalisir kerusakan, dan ramah 

lingkungan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mengoptimalkan penggunaan 

limbah organik menjadi produk multifungsi, serta sebagai pendeteksi adanya borax 

pada makanan. Metode yang digunakan adalah design thinking (emphatize, define, 

ideasi, prototype, dan test). Tahap emphatize dilakukan dengan mencari informasi 

kebutuhan dan keinginan user terkait alternatif piring ramah lingkungan. Tahap define 

dilakukan dengan menggumpulkan, mencatat, dan mendokumentasikan sumbangsih 

saran dari user di bantu dengan referensi pendukung tentang alternatif piring ramah 

lingkungan. Tahap ideasi dilakukan dengan meluncurkan beberapa saran user yang 

mengarah pada satu kesimpulan produk rasional Kerajinan unik dan multifungsi berupa 

piring ramah lingkungan dengan brand ZaMaTe berbahan kulit jagung, kunyit, dan 

tepung kanji. Tahap prototype dilakukan dengan pembuatan produk. Tahap test 

sebelum pemasaran dilakukan terlebih dahulu uji kelayakan organoleptic produk 

kepada 32 responden terkait kualitas, bentuk dan nilai estetika, daya tahan simpan, 

biodegradable, ergonomis (kenyamanan user), dan kemasan. 

 

Tema/ide/gagasa

n/inspirasi karya 

dan 

kewirausahaan 

Munculnya produk ZaMaTe (Zae mays plate) terinspirasi dari: 

1. Banyaknya bahan baku dan kandungan senyawa positif dari kulit jagung (Zea mays), 

kunyit (Curcuma longa) di Kab.PALI yang belum termanfaatkan secara optimal. 

2. Menciptakan dan memperkenalkan tren produk kekinian ramah lingkungan (Eco 

friendly). 

3.Solusi cerdas dalam meningkatkan kenyamanan transaksi jual beli di pasar Kab.pali 

di karenakan kehadiran limbah kulit jagung. 

4.Piring organic bersifat biodegradable (mudah terurai) karena berbahan organic. 

5.Pemanfaatan bahan baku dari limbah kulit jagung (ZaMaTe) dapat termanfaatkan 

secara optimal sehingga mengurangi limbah organic di Kab.pali. 

6.Ramah lingkungan (Eco friendly). 



 

 
 

Segementasi 

Pasar/Target 

Market 

1. Ibu rumah tangga 

2. Penjual alat perlengkapan makan 

3. Warung rumah makan 

4. Kedai/Kafe 

5.Tenaga Medis 

6. Masyarakat umum 

7. Kabupaten terdekat : Kab. Musi Banyuasin dan Muara Enim 
 

Aspek inovasi 

karya/nilai 

tambah/keunggu

lan produk 

wirausaha  

1.Belum tersedianya produk piring ramah lingkungan yang berbahan dasar kulit jagung 

(zea mays) dengan perpaduan kunyit (Curcuma longa). 

2.Produk yang ditawarkan merupakan piring alternatif karena sifatnya yang dapat 

meminimalisir kerusakan. 

3.Penampilan produk yang unik dan aestetik karena menggunakan kulit jagung yang 

menyusung tema _eco friendly_. 

4.membantu pemerintah dalam penanggulangan limbah kulit jagung di Kab.pali. 

5.Selain sebagai piring, produk juga memiliki desain dan bentuk yang unik sehingga 

bisa digunakan sebagai pajangan. 

6.menambah cabang usaha Dinas kesehatan, dinas kehutanan, dekrenasde, dan dinas 

lingkungan hidup. 

7.merupakan piring alternatif untuk mengetahui penggunaan borax pada makanan 

karena kurkuminoid yang terkandung di kunyit. 

8.Membantu masyarakat umum agar lebih nyaman dalam transaksi jual beli di 

Kab.PALI. 
 

Channeling : 

Meliputi: 

Penjelasan rinci 

mengenai 

cara/metode yang 

digunakan peserta 

dalam 

menyampaikan 

nilai tambah 

karya yang 

ditawarkan 

kepada 

pengguna/custom

er, teknik 

pemasaran, dll 

 

Metode yang di gunakan yaitu: 

1.Metode jejaring media sosial (melalui aplikasi Ig, Wa, Shoppe, Facebook). 

2.Konsinyasi (Poster, Brosur, Survei). 

Dengan penggunaan metode ini diharapkan pengguna/Customer lebih memahami, serta 

dapat menyebar luaskan produk ZaMaTe.  

Teknik ini dapat mengurangi dampak penyebaran covid-19 karena pemesanan yang 

digunakan melalui perantaran media sosial, dan tentunya pengiriman produk telah 

memenuhi syarat-syarat protokol kesehatan yang telah ditetapkan sehingga pengiriman 

produk lebih aman dan higienis. 

 

 
Gambar 7. Pemasaran produk Zamate 



 

 
 

Penjelasan 

mengenai 

bagaimana 

peserta 

menjalin/mempe

rtahankan 

ikatan dengan 

pelanggan 

 

1.Memberikan pelayanan mengenai saran dan kritik agar dapat menciptakan produk 

yang sesuai dengan keinginan serta kebutuhan konsumen. 

2. Mempertahankan kualitas produk dengan dilakukannya uji kelayakan organoleptic 

produk sebelum melakukan pemasaran. 

3.Memberikan jaminan kepada costumer apabila terjadi kerusakan pada produk. 

Penjelasan 

mengenai 

bagaimana dan 

dari mana saja 

peserta 

mendapatkan 

revenue 

Bisnis produk ZaMaTe (Zea Mays Plate) ini sudah mulai dirintis oleh peneliti sejak 

bulan juni 2021 hingga sekarang yang terdiri atas 2 orang (Ketua dan Anggota). 

Kegiatan produksi produk bertempat di Desa Talang Pipa, Kec. Talang ubi, Kab. PALI, 

Prov.  Sumatera selatan.  

Modal awal bisnis ini diperoleh dari hasil  pengumpulan uang dari peneliti yang di 

mana selanjutnya dikembangkan untuk dipraktikan proses penjualan untuk digunakan 

sebagai modal produksi produk kembali dan hasil lain dengan pembelian konsumen 

akhir serta reseller produk dengan terus memperhatikan kualitas serta kekhasan produk 

agar dapat terus berkembang. 

Sumber daya 

(Penjelasan 

terkait sumber 

daya seperti 

material/bahan 

baku, cara 

mendapatkan, 

serta potensi 

keberlanjutan 

supply chain guna 

mendukung 

produksi) 

 Produk ZaMaTe (Zea Mays Plate) dapat dijadikan usaha yang berkelanjutan karena: 

1. Produk bersifat ramah lingkungan (eco friendly) karena terbuat dari bahan organik. 

2. Banyaknya bahan baku produk di pasar Kab. PALI yang belum termanfaatkan secara 

optimal. 

3. Sebagai bukti nyata dalam mendukung gerakan cinta lingkungan. 

4. Produk mudah terurai (biodegradable) sehingga kehadirannya tidak mencemari 

lingkungan.  

5. Menumbuhkan serta mengembangkan nilai budaya untuk lebih mencintai lingkungan 

dan produk dalam negri berdasarkan potensi lokal.  

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka penulis tertarik untuk terus mengembangkan 

usaha ini sebagai masyarakat yang cerdas sekaligus mengenalkan kepada masyarakat 

Kab. PALI maupun di luar Kab. PALI sehingga semua orang bisa menikmati manfaat 

produk ZaMaTe ( Zea Mays Plate) ini dengan mempertahankan identitas lokal untuk 

menciptakan masa depan yang tangguh sehingga sesuai dengan tema Fiksi 2021 yang 

Mengangkat "Dare to Start; Create the Future! Jejaring Cerdas untuk Masa Depan yang 

Tangguh". 

Produksi (proses 

dari bahan baku, 

teknik, alur, 

efisiensi, 

teknologi, dll),  

Berikut Adalah alat dan bahan yang dibutuhkan pada pembuatan produk ZaMaTe (zae 

mays plate): 

 

Tabel 1. Peralatan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2. Bahan Penelitian 

 

No. Bahan Jumlah Harga 

1. Kulit Jagung             2kg Rp. 0,- 

No. Alat Volume Harga Total 

1. Blender         1 Rp. 100.000,- Rp 100.000,- 

2. Baskom         1 Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- 

3. Gunting         1 Rp. 8.000,- Rp. 8.000,- 

4. Kompor         1 Rp. 85.000,- Rp. 85.000,- 

5. Kawat Besi         1 Rp. 7.000,- Rp. 7.000,- 

6. Panci         1 Rp. 35.000,- Rp. 35.000,- 

7. Penyaring         1 Rp. 7.000,- Rp. 7.000,- 

8. Piring Besi         2 Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- 

9. Piring Kecil         2 Rp. 3.000,- Rp. 6.000,- 

10. Pisau         1 Rp. 12.000,- Rp. 12.000,- 

11. Spatula         1 Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- 



 

 
 

2. Kunyit         50 gram Rp. 0,- 

3. Tepung Kanji        500gram Rp. 7.000,- 

4. Pewarna Makanan           50Ml Rp. 4.000,- 

5. Minyak Kelapa 

Sawit 

           5 Ml Rp. 0,- 

6. Air Minum          500 Ml Rp 5.000,- 

  Total Rp 16.000,- 

 Note: VC (Variabel Cost)/ Unit = Rp.16.000/ 3 Kemasan = 5.333,- 

 

Cara pembuatan: 

1. Pembuatan ekstrak kunyit: 

a.kunyit di kumpulan lalu,di kupas bagian kulit luarnya. 

b.Cuci kemudian,iris tipis tipis kunyit. 

c.haluskan menggunakan blender,setelah itu di peras menggunakan alat penyaring 

untuk mendapatkan ekstrak kunyit. 

2.pembuatan bahan perekat (tepung kanji) : 

a.siapkan alat dan bahan (piring kecil, tepung kanji,   

aquadest/air). 

b.Tuangkan tepung kanji sebanyak 500gr ke piring kecil. 

c.Tambahkan air sekitar 100ml ke dalam piring kecil lalu aduk hingga tercampur rata. 

3.Pembuatan adonan  piring (kulit jagung, ekstrak kunyit, aquadest/air) : 

a. Siapkan alat dan bahan. 

b. Tuangkan aquadest/air dan perasaan ekstrak kunyit ke dalam panci. 

c. Tambahkan kulit jagung ke dalam campuran air dan perasaan ekstrak kunyit. 

d.Aduk rebusan kulit jagung hingga berubah warna menjadi kuning. 

e. Tiriskan kulit jagung hingga mengering. 

4. pencetakan piring: 

a. Oleskan minyak kelapa sawit pada bagian bawah dan atas piring besi. 

b. Tumpuk kulit jagung di atas piring besi sebanyak 4 (empat) lapis menggunakan 

perekat alami dari tepung kanji. 

c.Ikat dan rekatkan menggunakan kawat besi hingga tidak ada tekanan udara yang 

masuk. 

d.Masukkan ke oven dengan suhu 110-115°C, tunggu sekitar +- 2 jam hingga piring 

mengeras. 

e.Lukis abstrak di ujung piring menggunakan pewarna makanan alami,tunggu hingga 

kering. 

 



 

 
 

 

 
Gambar 8. Skema Produksi ZaMaTe (Dokumen Pribadi) 

 

Partner 

(penjelasan 

pihak-pihak yang 

terlibat dalam 

proses penciptaan 

produk yang 

memiliki 

keunggulan serta 

fungsinya) 

 

1.Pedagang pasar sayuran di Kab.Pali sebagai supplier bahan baku produk. 

2.Toko peralatan piring yang merupakan tujuan dari pemasaran produk 

3.minimarket lokal sebagai patner distribusi dan pemasaran. 

4.Ibu-ibu rumah tangga yang merupakan konsumen akhir. 

5.public figure masyarakat sebagi promotion partner dan resseler. 



 

 
 

Keuangan 
(ukuran 

kelayakan, 

perkiraan 

kebutuhan biaya 

produksi, 

penentuan harga, 

efektifitas dan 

efisiensi) 

Harga jual : Ditentukan dari perhitungan BEP unit, BEP rupiah, harga jual sehingga 

diperoleh Rp.  

17.500,-/ Kemasan.  

BEP unit = PC/P-VC  

= 280.000/15.000-5.333  

= 280.000/9.667  

= 29 unit (Idealnya)  

BEP Rupiah = PC/1-V,C/P  

= 280.000/1-5.333/15.000  

= 280.000/0,64  

= Rp. 437.500,- (Idealnya)  

Harga jual Estimasi = BEP unit/ BEP rupiah= 437.500/29  

=Rp. 15.000, 

No Jenis Biaya Harga/Unit 

1 Harga Jual Estimasi (p) Rp 15.000,- 

2 Laba Yang Diinginkan Rp 1.000,- 

3 Promosi 10% x 15.000 Rp !.500,- 

 Harga Jual Sesungguhnya Rp 17.500,- 

 

Produk sudah dicoba untuk dipasarkan dan terjual 3 piring ZaMaTe. 

 

SDM (struktur 

organisasi, 

analisa dan 

deskripsi 

pekerjaan, dll),  

Tenaga kerja yang dibutuhkan dalam produksi ZaMaTe (Zae Mays Plate) ini adalah 2 

orang (sudah termasuk dalam pengelolaan keuangan) karena pekerjaan bias dibagi dua, 

yaitu 1 oang mengerjakan tahap produksi dan yang lainnya melakukan pengemasan dan 

pemasaran produk. Jumlah tenaga kerja disesuaikan berdasarkan permintaan produk di 

pasaran. Yang selanjutnya struktur organisasi terdiri dari ketua, anggota, dan 

kemitraan. 

 
Gambar 9. Susunan organisasi usaha kerajinan ZaMaTe (Dokumen Pribadi) 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 
 


