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Sale pisang buatan Cilacap memiliki cita rasa legit yang khas. Hasil 

olahan pisang ini memang menjadi salah satu produk andalan di kabupaten 

terluas di Jawa Tengah ini. Produksi buah pisang di Cilacap amat melimpah, 

sehingga perlu strategi pengolahan pisang segar menjadi sale memiliki 

keuntungan ganda. Selain dapat memperpanjang masa simpan, sale juga 

meningkatkan harga jual dibandingkan dengan buah pisang segarnya. 

Pisang merupakan salah satu buah khas negara beriklim tropis. Selain 

produksinya yang amat melimpah di Indonesia, pisang juga mempunyai 

kandungan gizi lengkap.  Selain kaya kalsium, magnesium, fosfor, besi serta 

kalsium selain itu juga mengandung vitamin A, B, dan C (Tatik Sutanti, 2009).  

Maka, dengan mengusung konsep agrobisnis, pemanfaatan pisang menjadi 

produk olahan dinilai sebagai langkah yang strategis. 

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka terdapat beberapa poin 

penting. Menurut Siagian (1999), agrobisnis adalah sifat dari usaha yang 

berkaitan dengan agrobisnis (agro based industri) yang berorientasi pada 

bisnis (buseness), yaitu yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan 

(commercial oriented), sehingga aktivitas agrobisnis tidak sekedar 

berorientasi pada produksi semata dan bukan semata-mata memenuhi 

kebutuhan masyarakat pedesaan, tetapi juga dalam rangka memperoleh nilai 

keuntungan yang lebih besar (profit maximization) melalui pengembangan 

produk yang bisa diusahakan di lahan sempit, mempunyai nilai tambah yang 

tinggi serta pengembangan produk pertanian yang menguntungkan dan 

mempunyai prospek pasar. Upaya memilih dan mengembangkan beberapa 

komoditi tertentu (disesuaikan dengan potensi pengembangan), dilengkapi 

dengan industri pengolahan dan penanganan pemasaran secara terpadu juga 

diperlukan dalam usaha pengembangan agribisnis (Soekartawi, 2003). 

Menurut Krisnamurti (1999), pemahaman agrobisnis sebagai satu 

kesatuan sistem memunculkan dua konsep, yaitu: 



1. Agrobisnis sebagai sistem, berarti dibangun oleh rangkaian kegiatan yang 

satu sama lain saling terkait, sehingga keberhasilan sistem merupakan 

perpaduan dari keberhasilan masing-masing dari sistem tersebut. 

2. Agrobisnis adalah bisnis, menekankan bahwa agrobisnis perlu dipandang 

sebagai suatu business entity di mana pengambil keputusan akhir adalah 

pengusaha agrobisnis tersebut berdasarkan pemikiran yang rasional, 

memperhatikan insentif yang akan diperoleh, menggunakan instrumen harga 

sebagai indikator utama dan sistem mekanisme pasar. 

Produksi pisang siyem yang mencapai 6.656.675 kilogram per bulan 

(Setyo Indroprahasto, 2004) membuat pisang siyem dipilih oleh para 

produsen sale pisang Cilacap. Selain itu, pisang jenis ini memiliki kandungan 

air yang lebih rendah dari pisang lain sehingga sangat cocok untuk dibuat 

sale. 

Bisnis sale pisang ini layak dikembangkan, dipengaruhi beberapa 

faktor. Pertama, bahan baku jumlahnya banyak dan mudah didapat. Kedua, 

pengolahannya tidak membutuhkan teknologi yang sulit. Ketiga, kegiatan 

agrobisnis tidak menganggu kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya 

masyarakat. Keempat, mengurangi pengangguran dan menumbuhkan unit-

unit usaha baru. Kelima, pengolahan pisang siyem menjadi sale pisang 

merupakan kegiatan yang memiliki nilai tambah. 

Lalu, strategi apa yang bisa diterapkan guna mengembangkan 

agrobisnis sale pisang di Kabupaten Cilacap? Penelitian yang dilakukan oleh 

Tatik Sutanti bertajuk “Strategi Pengembangan Agroindustri Berbasis Pisang 

Awak di Kabupaten Pacitan” patut dijadikan rujukan. Pasalnya, agroindustri 

berbasis pisang di Kabupaten Pacitan Jawa Timur terbilang maju dan 

berkembang.  

Beberapa strategi yang ditawarkan dalam rangka pengembangan 

agroindustri berbahan dasar pisang antara lain: 

(1) Peningkatan produksi untuk mengoptimalkan potensi wilayah 

melalui penyuluhan pertanian dalam upaya peningkatan produksi dan kualitas 

produksi pisang, koordinasi antara Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, 

tokoh masyarakat, perbankan, Perguruan Tinggi, LSM, dan petani dalam 

upaya pengembangan usaha tani pisang pada lahan kritis yang belum 



terkelola dengan baik dan sosialisasi terhadap petani pisang siyem dalam 

pembentukan kelompok tani. 

 (2) Peningkatan kualitas produksi melalui peningkatan teknologi 

pengolahan, pelatihan, dan pembinaan terhadap pengusaha agroindustri 

dalam upaya peningkatan kualitas produksi khususnya peningkatan kualitas 

produk, kemasan dan tampilan, bantuan alat-alat pengepakan dan sablon, 

bantuan alat-alat teknologi, pengolahan berbasis pisang pisang siyem dan 

bantuan alat-alat teknologi pengolahan sebagai inovasi baru dalam 

peningkatan diversifikasi produk olahan serta koordinasi antara Dinas 

Tanaman Pangan dan Peternakan, Balitbang, Perguruan tinggi, LSM dan 

pengusaha agroindustri dalam pengembangan teknologi pengolahan. 

 (3) Pengembangan pasar dengan membentuk jaringan pasar yang 

lebih luas melalui pelatihan dan pembinaan terhadap pengusaha agroindustri 

dalam manajemen pemasaran, pembentukan kelompok pengusaha 

agroindustri berbasis pisang siyem, pembentukan agen-agen penjualan baru 

di luar daerah Kabupaten Cilacap, kerjasama supermarket dan mini market 

dalam proses penjualan produk olahan berbasis pisang siyem, kerjasama 

dengan jaringan televisi pemerintah maupun swasta dalam promosi produk 

berbasis pisang siyem, promosi melalui pembuatan leaflet, promosi melalui 

Informasi di situs internet milik pemerintah Kabupaten Cilacap dan koordinasi 

Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, Dinas Perhubungan Komunikasi 

dan Informasi, dan kelompok pengusaha dalam pelatihan dan pembuatan 

situs kegiatan agroindustri berbasis pisang siyem. 

 

Olahan pisang dalam bentuk sale bisa jadi hanya bisa ditemukan di 

Indonesia. Dengan begitu, potensi ekspor sale pisang ke luar negeri menjadi 

terbuka lebar.  

Yang patut dicatat, untuk kebutuhan ekspor, strandar produk harus 

mengacu pada standar mutu dari negara pengimpor dan dalam proses 

produksinya diterapkan aturan-aturan GAP maupun SPO, baik SPO untuk 

sistem skala kecil maupun skala besar. Maka, produsen sale pisang Cilacap 

dituntut untuk lebih kreatif demi peningkatan kualitas produk.  



 Kreativitas tersebut bisa diwujudkan dengan menambahkan varian 

rasa sale pisang; dari yang semula hanya rasa original saja menjadi lebih 

beragam. Ada rasa keju, rasa buah-buahan, atau bahkan rasa madu. 

Kemudian soal tampilan atau packaging juga harus digarap dengan 

lebih serius (profesional). Penampilan yang elegan pasti akan meningkatkan 

kualitas produk. Jika ingin lebih profesional, para produsen sale pisang 

Cilacap bisa menggunakan jasa desainer produk. Hal lain yang dapat 

dilakukan adalah dengan mengadakan perlombaan desain produk sale 

pisang Cilacap. Dengan cara seperti ini, para produsen sale pisang akan 

mendapatkan packaging yang berkualitas, sehingga bisa diterima oleh pasar 

internasional. Selamat berkarya.  

  


