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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang 

Saat ini Jember menjadi salah satu sentra produksi tape singkong yang tidak 

kalah dengan produk tape singkong di luar kota Jember seperti Bondowoso 

maupun kota lainnya. Tape singkong Jember saat ini juga menjadi produk 

unggulan karena rasanya yang manis dan dapat diperoleh dengan harga terjangkau 

dan biasanya dijadikan oleh-oleh bagi warga luar kota yang singgah atau 

mengunjungi Jember. 

Untuk meningkatkan nilai jual tape singkong, beberapa orang mulai 

memunculkan ide untuk mengolah tape singkong menjadi suwar suwir yang saat 

ini menjadi makanan khas Jember, selain itu juga diolah menjadi proll tape 

singkong atau roti tape singkong. Karena, masyarakat mulai kurang menikmati 

rasa tape singkong original, terutama bagi kalangan mahasiswa, hampir tidak 

menyukai tape singkong. 

Bluder tape singkong juga menjadi  salah satu inovasi baru dalam 

pengolahan tape singkong. Hal ini karena ditinjau dari berbagai jenis makanan 

olahan tape singkong yang memiliki masa layak konsumsi yang tidak begitu lama 

sehingga bluder tape singkong menjadi alternatif pengolahan tape singkong 

dengan masa layak konsumsi yang lebih lama. Bluder biasanya diolah 

menggunakan tepung terigu, margarin, susu, dan telur. Oleh karena itu, bahan 

baku kemudian disubtitusi menggunakan tape singkong untuk menambah cita rasa 

baru. Bluder tape singkong sendiri memiliki cita rasa yang gurih, manis dan 

bertekstur lembut, tetapi memiliki masa kadaluarsa yang relatif lebih lama. Proses 

pembuatan bluder tape singkong ini juga dapat dikatakan relatif mudah mengingat 

bahan yang digunakan mudah didapat bahkan dengan budget yang tidak begitu 

besar. Produk bluder tape singkong ini dicetak menggunakan loyang ukuran 21 x 

10 cm, kemudian diberi topping kismis dan keju untuk mempercantik produk 

tersebut. Kemudian produk dikemas dalam mika dan diberi label untuk 

mempercantik produk dan menarik minat konsumen. 
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Bluder sendiri merupakan olahan makanan yang sudah ada sebelumnya. 

Namun, terdapat sebagian masyarakat belum mengetahui keberadaan olahan 

makanan tersebut. Sehingga, upaya pembaharuan terhadap penggunaan bahan 

baku bluder menggunakan tape singkong diharapkan mampu menambah 

pengetahuan masyarakat tentang keberadaan bluder, serta menambah minat 

konsumen terhadap usaha baru tersebut. 

 

1.2  RumusanMasalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana proses produksi bluder tape singkong ? 

2. Bagaimana analisis usaha bluder tape singkong ? 

3. Bagaimana bauran pemasaran bluder tape singkong ? 

 

1.3  Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah dapat diketahui tujuan dari tugas akhir 

sebagai berikut: 

1. Dapat memproduksi bluder tape singkong. 

2. Dapat menganalisis usaha bluder tape singkong. 

3. Mampu melakukan bauran pemasaran bluder tape singkong. 

 

1.4  Manfaat 

1.  Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa atau pembaca 

tentang prospek usaha bluder tape. 

2. Sebagai upaya dalam meningkatkan kreativitas yang inovatif, serta 

memberikan pandangan berwirausaha bagi masyarakat, sehingga 

mempunyai keterampilan untuk membuka lapangan kerja sendiri dan 

meraih peluang-peluang usaha yang ada. 

3. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat yang 

berwirausaha bluder tape. 

 


