
 

 

 

BAB 1. PENDAHULUAN 

 

 

 
1.1 Latar Belakang 

Kabupaten Bondowoso adalah salah satu kabupaten dalam Provinsi Jawa 

Timur yang terletak di sebelah timur Pulau Jawa. Kabupaten Bondowoso 

merupakan salah satu tempat pengembangan industri kecil seperti pembuatan stik 

tape, stik talas dan stik wortel. Sentra produksi camilan sangat merata di daerah 

Kabupaten Bondowoso. 

Camilan sehat mulai banyak menjadi pembicaraan, karena masyarakat mulai 

menyadari akan pentingnya kualitas makanan yang dikonsumsi untuk menjaga 

kesehatan. Konsumsi camilan sehat dapat menyediakan energi ekstra untuk 

beraktivitas, seperti contoh camilan stik yang berbahan dasar pepaya. Kriteria 

camilan sehat adalah mengandung vitamin, protein, dan serat pangan. 

Pepaya (Carica Papaya L.) adalah tumbuhan yang berasal dari Meksiko 

bagian selatan dan bagian utara dari Amerika Selatan, dan kini menyebar luas dan 

banyak ditanam di seluruh daerah tropis untuk diambil buahnya. Pepaya 

mengandung vitamin A, vitamin C dan Betakaroten. Selama ini sebagian besar 

masyarakat Bondowoso memakan buah pepaya hanya begitu saja tanpa ada 

olahan lebih lanjut. 

Stik Pepaya Pedas merupakan olahan makanan yang berbahan dasar pepaya 

dan tepung yang memiliki rasa gurih dan renyah. Stik pepaya pedas ini aman 

dikonsumsi karena terbuat dari bahan baku buah-buahan berserat tinggi. Stik 

pepaya pedas sangat diminati oleh masyarakat dikarenakan varian rasa pedas yang 

banyak disukai oleh masyarakat. 

Usaha Stik Pepaya Pedas ini didirikan agar menjadi peluang usaha 

mengurangi pengangguran dan yang paling penting mendapatkan keuntungan. 

Dengan itu dibutuhkan analisis usaha diantaranya yaitu BEP (Break Event Point), 

R/C Ratio (Revenue Cost Ratio) dan ROI (Return On Investment) sehingga dapat 

dipahami usaha ini layak dijalankan atau tidak layak dijalankan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan 

masalah, sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara proses produksi Stik Pepaya Pedas di Desa Blindungan 

Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso? 

2. Bagaimana   analisis usaha Stik   Pepaya Pedas   di   Desa Blindungan 

Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso? 

3. Bagaimana pemasaran usaha Stik Pepaya Pedas di Desa Blindungan 

Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso? 

 
1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari 

pelaksanaan Tugas Akhir ini adalah : 

1. Melaksanakan proses produksi Stik Pepaya Pedas di Desa Blindungan 

Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso. 

2. Melaksanakan analisis usaha Stik Pepaya Pedas di Desa Blindungan 

Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso. 

3. Melaksanakan proses pemasaran Stik Pepaya Pedas di Desa Blindungan 

Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso. 

 
1.4 Manfaat 

Berdasarkan tujuan Tugas Akhir maka manfaat yang diharapkan dari Tugas 

Akhir ini sebagai berikut : 

1. Menjadikan referensi usaha rumahan bagi masyarakat untuk mengurangi 

angka pengangguran dan bagi pelaksana menumbuhkan jiwa kewirausahaan 

2. Menambah wawasan pengetahuan tentang pengolahan stik pepaya pedas. 

3. Dapat digunakan referensi penulisan Tugas Akhir di tahun berikutnya. 


