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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember (2022) 

Kabupaten Jember memiliki luas daerah sebesar 3.293,34    . Luasan daerah 

tersebut sebagian juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Kabupaten Jember 

merupakan wilayah yang banyak dibudidayakan tanaman pangan dan buah-

buahan, diantaranya seperti ketela pohon, jagung, ubi jalar, pepaya, mangga, 

jambu biji dan pisang. Tanaman pangan ubi jalar di Kabupaten Jember merupakan 

tanaman pangan unggulan untuk petani dan pemerintah dan dengan budidayanya 

diharapkan kedepannya bisa terus mengalami peningkatan yang secara langsung 

mendapat pantauan wilayah dan kontribusinya, serta dapat digunakan untuk 

mendukung sektor tanaman pangan maupun ekonomi di Kabupaten Jember. 

Produktivitas ubi jalar ungu di Kabupaten Jember pada lahan luas sebesar 8.452 

kg/hektar (Arditi, 2021). Adapun buah-buahan yang tumbuh di daerah Jember 

atau biasa disebut dengan buah lokal juga terdiri dari berbagai jenis. Salah satu 

buah lokal yang dibudidayakan yaitu pisang raja. Seperti diketahui banyak 

masyarakat Indonesia menyukai buah pisang. Petani di Kabupaten Jember banyak 

membudidayakan buah pisang karena pisang mudah tumbuh di berbagai tempat. 

Pisang raja dan ubi jalar ungu banyak dipasarkan di Kabupaten Jember. Akan 

tetapi banyak masyarakat Jember belum memanfaatkan pisang raja dan ubi jalar 

ungu untuk diolah menjadi olahan makanan selain keripik pisang dan keripik ubi 

jalar ungu. Dengan melihat perkembangan pasar, pisang raja dan ubi ungu mudah 

didapatkan di Kabupaten Jember maka dengan pembuatan tugas akhir Bolu Kukus 

Mini Sang Rajubiu “Pisang Raja dan Ubi Ungu”, dapat menjadikan inovasi baru 

masyarakat dalam berwirausaha dan dapat menambah nilai jual pisang raja dan 

ubi jalar ungu. 

Usaha ini dapat dikembangkan sebagai wirausaha baru yang berbeda dengan 

bolu kukus lainnya karena memiliki khas tersendiri dan dapat menjadi inovasi 

baru dalam mencapai peluang usaha yang lebih besar karena konsumen dan 

pangsa pasar yang relatif semakin banyak. Bolu kukus tersebut memiliki rasa baru 
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perpaduan antara pisang raja dan ubi ungu, memiliki bentuk mini, memiliki aroma 

pisang raja yang wangi, terdapat tambahan topping keju parut dengan dilapisi 

buttercream, sehingga dapat menambah ketertarikan masyarakat mencoba produk 

tersebut lebih besar. Dengan keunikan tersebut pada tugas akhir yang telah 

dijalankan, dapat dijadikan suatu usaha menarik minat dan permintaan pembeli 

atau konsumen. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah ini 

adalah : 

1. Bagaimana proses produksi Bolu Kukus Mini Sang Rajubiu “Pisang Raja 

dan Ubi Ungu” di Kelurahan Tegalgede Kecamatan Sumbersari Kabupaten 

Jember? 

2. Bagaimana analisis usaha terhadap produk Bolu Kukus Mini Sang Rajubiu 

“Pisang Raja dan Ubi Ungu” di Kelurahan Tegalgede Kecamatan 

Sumbersari Kabupaten Jember?  

3. Bagaimana bauran pemasaran Bolu Kukus Mini Sang Rajubiu “Pisang 

Raja dan Ubi Ungu”? 

 

1.3 Tujuan 

 Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan, maka tujuan tugas akhir ini 

dibuat adalah : 

1. Dapat melakukan proses produksi Bolu Kukus Mini Sang Rajubiu “Pisang 

Raja dan Ubi Ungu” di Kelurahan Tegalgede Kecamatan Sumbersari 

Kabupaten Jember. 

2. Dapat menganalisis usaha terhadap produk Bolu Kukus Mini Sang 

Rajubiu “Pisang Raja dan Ubi Ungu” di Kelurahan Tegalgede Kecamatan 

Sumbersari Kabupaten Jember. 

3. Dapat menerapkan bauran pemasaran Bolu Kukus Mini Sang Rajubiu 

“Pisang Raja dan Ubi Ungu”. 
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1.4 Manfaat 

 Berdasarkan identifikasi dan tujuan yang dipaparkan, manfaat dari penulisan 

tugas akhir ini adalah : 

1. Merupakan upaya dalam meningkatkan kreatifitas mahasiswa yang 

inovatif untuk melakukan peluang bisnis baru. 

2. Menambah wawasan bagi mahasiswa dalam memulai berwirausaha dan 

mengetahui berbagai aspek kelayakan usaha yang harus dipersiapkan. 

3. Dapat menambah nilai jual pisang raja dan ubi jalar ungu dengan membuat 

inovasi olahan seperti bolu kukus mini yang memiliki tambahan keju 

parut. 

4. Dapat digunakan mahasiswa Politeknik Negeri Jember dalam referensi 

penulisan tugas akhir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


