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COMPANY PROFILE
Yura Agro Jaya didirikan pada bulan Juni 2017. Selama beberapa bulan terakhir kami
mengembangkan produk yang akan sangat membantu dan sehat untuk dikonsumsi. Setelah melalui
banyak perencanaan dan penelitian, akhirnya kami memutuskan produk ini ke pasar.
Perusahaan kami berada di Jombang, Jawa Timur, sebuah kota pertanian dimana sebagian besar
mata pencaharian mereka berasal dari pertanian. Tinggal di kota pertanian memicu kami mendirikan
perusahaan kami karena sumber daya yang tersedia melimpah dan bertujuan untuk membantu
petani dan untuk meningkatkan value added hasil pertanian agar mempunyai nilai lebih. Dari sinilah
konsep produk Yura Agro Jaya dimulai.
Perusahaan kami, Yura Agro Jaya memghasilkan “YURA Bawang Merah Goreng/ Fried Shallot”,
“YURA Bawang Putih Goreng/ Fried Garlic”, “YURA Keripik Pisang/ Fried Banana Chip” dan “YURA
Keripik Nanas/ Fried Pinepple Crispy”. Untuk membuat produk kami berbeda dari yang lain dan
memastikan produk kami sehat untuk dikonsumsi masyarakat, kami mengenalkan teknologi Vacuum
Frying. Produk kami diproses menggunakan Vacuum Frying, yaitu dengan menggunakan temperatur
rendah dan meminimalkan minyak yang ada dalam produk dengan menggunakan mesin spinner.
Produk kami tidak menggunakan bahan tambahan lain seperti garam, gula, tepung, kapur, ataupun
bahan pengawet sehingga rasa yang dimiliki adalah rasa asli dari buah/ bahan baku yang digunakan.
Bawang merah goreng memiliki karakter aroma-nya sangat kuat seperti bawang merah asli,
bertekstur renyah dan gurih. Bawang putih goreng memiliki rasa pedas seperti rasa bawang putih
segar dan bertekstur renyah dan gurih serta aroma-nya sangat kuat. Keripik nanas dan pisang
memiliki rasa manis yang didapat dari madu buah matang yang digunakan sebagai bahan bakunya
dengan sedikit asam dengan aroma yang sangat kuat seperti buah aslinya.
Visi/Misi Yura Agro Jaya adalah untuk memberikan kepuasan dan memenuhi kebutuhan konsumen
untuk hidup sehat dan menjadi yang terbaik melalui peningkatan yang terus menerus untuk
menyediakan produk yang sehat bagi konsumen demi memenuhi kebutuhannya dan memiliki hidup
yang lebih baik setiap harinya.
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Deskripsi Produk
Yura Agro Jaya adalah perusahan baru yang bergerak di bidang makanan kering. Perusahaan
menggunakan teknologi vacuum frying dalam pemrosesan bahan baku dalam suhu yang rendah.
Tujuan utama perusahaan adalah untuk memunculkan kepedulian konsumen terhadap makanan
yang aman dan alami tanpa bahan tambahan apapun.
Produk :
1. Yura Bawang Merah Goreng/ Fried Shallot
2. Yura Bawang Putih Goreng/ Fried Garlic
3. Yura Kripik Pisang/ Fried Banana Chip
4. Yura kripik Nanas/ Fried Pineapple
Proses:
Yura Agro Jaya memilih bahan baku dengan kualitas yang baik untuk diproses. Bahan baku dikupas
baik secara manual maupun mesin dan mencucinya. Bahan baku kemudian dipotong menggunakan
mesin pemotong dengan ukuran ketebalan yang diinginkan. Bahan baku dimasukkan ke dalam mesin
vacuum frying dan menentukan parameternya seperti suhu dan lamanya waktu yang dibutuhkan
untuk menggoreng sesuai dengan bahan baku masing-masing. Setelah digoreng kemudian
dimasukkan kedalam mesin spinner untuk meminimalkan minyak yang tersisa dalam produk dan
untuk mempertahankan rasa asli dan kerenyahannya. Bahan jadi kemudian dikemas sesuai dengan
varian dan kemasannya.
Fakta :
Vacuum frying adalah kombinasi antara menggoreng pada suhu yang rendah dan mengurangi
tekanan udara yang memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan proses menggoreng secara
manual. Beberapa manfaatnya antara lain mempertahankan nutrisi (kandungan gizi), rasa, aroma
dan warna bahan baku, minimal minyak yang tersisa, dan menurunkan kandungan akrilamida, yang
diyakini salah satu bentuk karsinogen yang disebabkan oleh proses pemasakan dengan suhu yang
tinggi.
Daftar Harga:
No

Varian

Netto
Harga (IDR)
Harga (IDR)
(Grams)
Diskon 13%
1
Yura Bawang Merah Goreng / Fried Shallot
50
15,500
13,475
2
Yura Bawang Putih Goreng / Fried Garlic
35
9.250
8.050
3
Yura Bawang Putih Goreng / Fried Garlic
40
11.850
10,300
4
Yura Keripik Pisang / Fried Banana
150
22,100
19,225
5
Yura Keripik Pisang / Fried Banana
200
27,100
23,550
6
Yura Keripik Nanas / Fried Pineapple
55
15,500
13,475
Catatan: minimal pesanan 1000 gram / 1 kg untuk masing-masing produk Yura akan mendapatkan
diskon 13% (tidak termasuk ongkos kirim)
Metode Pembayaran:
Diterima Tunai atau Cek saat pengiriman.
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Lampiran 1 :

Produk Yura

Dibawah ini merupakan no P-IRT dari produk Yura:
Yura Bawang Merah Goreng / Fried Shallot
Yura Bawang Putih Goreng / Fried Garlic
Yura Keripik Pisang / Fried Banana
Yura Keripik Nanas / Fried Pineapple

P-IRT No. 2123517010007-22
P-IRT No. 2123517020007-22
P-IRT No. 2143517010002-22
P-IRT No. 2143517020002-22

