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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di Indonesia budidaya tanaman wortel pada mulanya hanya terkonsentrasi 

di daerah lembang dan cipanas (Jawa Barat). Namun dalam perkembangannya 

tanaman wortel tersebar luas di Jawa dan Luar Jawa. Berdasarkan hasil servei 

pertanian produksi tanaman sayuran di Indonesia (BPS, 1991) luas areal panen 

wortel mencapai 13.398 hektar yang tersebar di 16 propinsi yaitu Jawa Barat, 

Jawa Tengah, Jawa Timur, Bengkulu, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sumatra 

Selatan, Lampung, Bali, NTT, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi 

Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku dan Irian Jaya (Ir. Rahmat Rukmana, 

1991:11). 

 Produksi keciput dengan penambahan sayuran wortel dapat dijadikan 

peluang untuk pengembangan usaha yang menguntungkan, karena di daerah 

Bondowoso sayuran wortel hanya diolah menjadi aneka masakan saja. Dengan 

adanya inovasi baru seperti keciput wortel maka diharapkan meningkatkan nilai 

jual wortel. 

 Proses produksi keciput wortel yang tidak sulit dan bahan baku yang mudah 

didapat maka diperlukan analisis usaha untuk mengetahui layak atau tidaknya 

suatu usaha untuk dilanjutkan atau dikembangkan. Perencanaan strategi 

pemasaran yang tepat sangatlah penting dilakukan. Sehingga usaha produksi 

keciput wortel yang dilakukan mendapat keuntungan yang tinggi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, dapat diambil 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses produksi keciput wotel di Desa Wonosari Kecamatan 

Wonosari Kabupaten Bondowoso ? 

2. Bagaimana analisis kelayakan usaha keciput wortel di Desa Wonosari 

Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso  ? 
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3. Bagaimana pemasaran usaha keciput wortel di Desa Wonosari Kecamatan 

Wonosari Kabupaten Bondowoso ? 

 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka tujuan dari tugas 

akhir ini, yaitu: 

1. Dapat mengetahui dan melakukan proses pembuatan keciput wortel di Desa 

Wonosari Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. 

2. Dapat mengetahui kelayakan usaha keciput Wortel di Desa wonosari 

Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. 

3. Dapat mengetahui dan melakukan pemasaran keciput Wortel di Desa 

Wonosari Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. 

 

1.4 Manfaat 

Berdasarkan tujuan yang telah dikemukakan di atas, maka manfaat tugas 

akhir ini diharapkan: 

1. Menambah wawasan bagi mahasiswa dalam berwirausaha keciput wortel. 

2. Menambah kreativitas berwirausaha bagi para wirausahawan. 

3. Menjadi sumber referensi Tugas Akhir bagi mahasiswa Politeknik Negeri 

Jember. 


