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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Jaman sekarang bisnis kuliner menjadi salah satu bentuk bisnis yang 

menjanjikan. Berbagai macam jenis makanan bermunculan dengan ragam 

kreativitas yang menarik. Makanan bisa dikreasikan menjadi makanan yang 

memiliki cita rasa dan nilai jual yang tinggi. Salah satu makanan yang biasa kita 

temui adalah nugget dengan protein yang tingi. 

Nugget merupakan salah satu jenis variasi makanan lauk olahan siap saji, 

produk lauk ini terkenal dan sangat digemari semua golongan masyarakat, baik 

anak kecil, dewasa maupun orang tua. Nugget adalah jenis makanan lauk pauk 

berkadar protein tinggi yang terbuat dari bahan dasar hewani dan dicampur dari 

bahan lain melalui proses pemaniran dan penggorengan (Departemen 

Perindustrian RI, 1995). 

Menurut Hendradi (2009) ikan teri merupakan sumber kalsium yang tahan  

dan tidak mudah larut dalam air. Ikan teri sangat baik sebagai sumber kalsium 

yang murah dan mudah didapat. 

Nugget ikan teri merupakan produk inovasi makanan yang terbuat dari ikan 

teri. Produk ini tergolong produk baru di pasaran sehingga masih dibutuhkan 

evaluasi kajian keseluruhan produk serta analisis kelayakan ekonomi. Dengan 

mengetahui analisis kelayakan ekonomi dari usaha, diharapkan usaha ini dapat 

meningkatkatkan pendapatan masyarakat, layak dijalankan sebagai bisnis yang 

lebih mendatangkan keuntungan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian data dan fakta dalam latar belakang, maka dapat 

dirumuskan beberapa rumusan masalah antara lain: 

1. Bagaimana proses produksi nugget teri di Kecamatan Kaliwates Kabupaten 

Jember ? 

2. Bagaimana analisis kelayakan usaha nugget teri di Kecamatan Kaliwates 

Kabupaten Jember ? 

3. Bagaimana pemasaran usaha nugget teri di Kecamatan Kaliwates Kabupaten 

Jember ? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari pelaksanaan tugas akhir ini sesuai dengan latar belakang dan 

rumusan masalah yang telah disusun antara lain: 

1. Dapat melakukan proses produksi nugget teri di Kecamatan Kaliwates 

Kabupaten Jember. 

2. Dapat menganalisis kelayakan usaha menggunakan BEP (Break Event Point), 

R/C Ratio (Revenue/Cost Ratio), dan ROI (Return on Invesment) pada usaha 

nugget teri di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. 

3. Dapat melakukan kegiatan pemasaran usaha nugget teri di Kecamatan 

Kaliwates Kabupaten Jember. 

 

1.4 Manfaat 

Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan tugas akhir ini sebagai 

berikut: 

1. Menambah pengetahuan tentang usaha produksi nugget teri. 

2. Memberikan wawasan bagi mahasiswa untuk berwirausaha dan menciptakan 

lapangan kerja baru. 

3. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan mahasiswa yang ingin 

mengembangkan dan meningkatkan jiwa kewirausahaan. 

 


