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  BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kewirausahaan adalah sebuah kelebihan yang dimiliki seseorang dalam 

menciptakan suatu kegiatan usaha, dimana kelebihan tersebut merupakan 

kemampuan yang dimiliki oleh seorang baik dalam kreativitas ataupun inovasi 

yang ditemukan dan dikembangkan. Kemampuan yang dimiliki baik dari 

kreativitas ataupun inovasi tersebut dapat memberikan dampak yang positif untuk 

masyakarat sekitar.  

Brownies merupakan salah satu ragam kue yang kaya akan lemakdan telur. 

Bahan pembuatan brownies terdiri tepung, gula, margarin, serta dark chocolate 

compound. Brownies terdiri dari dua macam, yaitu brownies kering dan brownies 

basah. Brownies kering adalah brownies yang dibuat dengan cara dipanggang 

menggunakan oven sehingga kadar airnya rendah, sedangkan brownies basah atau 

yang lebih dikenal dengan brownies kukus adalah brownies yang dibuat dengan 

cara dikukus dan memiliki kadar air yang tinggi dan terkesan basah. 

Brownies kopi merupakan usaha inovasi baru dan menambah nilai ekonomis 

dari kopi dengan menambahkan kopi ke dalam bahan pembuatan brownies. Ciri 

khas brownies kopi ini sangat enak dengan rasa khas kopinya yang membuat 

masyarakat tertarik untuk mencicipinya, selain itu brownies kopi juga bermanfaat 

bagi tubuh dengan bahan pembuatan kopi yang khasiatnya bisa mencegah resiko 

penyakit kanker, batu empedu dan masih banyak manfaat lainnya. 

Peluang usaha brownies kopi  ini memiliki prospek yang sangat baik untuk 

kedepannya, tentunya dengan manajemen yang baik dari proses produksi hingga 

pemasaran. Manajemen yang baik usaha brownies kopi  ini bisa mendatangkan 

keuntungan. Maka dari itu diperlukan analisis usaha untuk mengetahui usaha ini 

layak atau tidak untuk dikembangkan berdasarkan Break Event Point (BEP), 

Return On Invesment (ROI), dan Revenue Cost Ratio (R/C Ratio). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diketahui 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses produksi brownies kopi di Desa Tegalgede Kecamatan 

Sumbersari Kabupaten Jember ? 

2. Bagaimana analisis kelayakan usaha brownies kopi di Desa Tegalgede 

Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember ? 

3. Bagaimana pemasaran brownies kopi ? 

 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka dapat diketahui 

tujuan tugas akhir sebagai berikut: 

1. Dapat mengetahui proses produksi brownies kopi di Desa Tegalgede 

Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. 

2. Dapat mengetahui anaisis kelayakan usaha brownies kopi di Desa 

Tegalgede Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. 

3. Dapat mengetahui pemasaran brownies kopi. 

 

1.4 Manfaat 

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan, maka manfaat tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Dapat memberikan informasi kepada mahasiswa dan masyarakat tentang 

penganekaragaman produk olahan kopi. 

2. Dapat menumbuhkan jiwa kreatifitas dan mendorong mahasiswa 

melakukan inovasi untuk menciptakan peuang usaha baru. 

3. Dapat memotivasi untuk berwirausaha setelah mengetahui analisis 

kelayakan usaha brownies kopi. 

  


