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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi pada saat ini, kondisi 

dinamika masyarakat juga semakin meningkat. Terlebih perubahan lingkungan 

yang semakin strategis dalam pengembangan bisnis menjadi penyebab utama 

terjadinya perubahan gaya hidup masyarakat, yakni diantaranya gaya hidup 

konsumtif yang termasuk di dalamnya pola konsumsi pangan masyarakat. 

Perubahan tersebut menyebabkan pola persediaan produk pangan juga mulai 

bergeser dari yang semula mengkonsumsi produk pangan segar perlahan beralih 

menggunakan persediaan produk pangan beku (frozen food). Makanan beku 

(frozen food) merupakan hasil dari metode pengawetan makanan yang dilakukan 

dengan cara menurunkan suhu hingga titik beku, hal ini bertujuan untuk 

memperlambat proses pembusukan (Rahardjo, 2016). 

Indonesia merupakan negara maritim yang dimana hasil lautnya melimpah, 

namun kondisi tersebut tidak sebanding dengan rendahnya jumlah konsumsi ikan 

di Indonesia per kapita. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan 

(KKP) RI pada tahun 2014 jumlah konsumsi ikan di Indonesia hanya mencapai 38 

kg per kapita per tahun. Tahun 2019 pemerintah menargetkan konsumsi ikan 

sebanyak 50 kg per kapita per tahun, sehingga hal tersebut menjadikan peluang 

bagi kami untuk menciptakan inovasi baru bisnis makanan olahan hasil laut yang 

berupa kebab seafood saus mentai frozen dalam rangka mendukung program 

pemerintah untuk meningkatkan jumlah konsumsi hasil laut di Indonesia. 

Produk kebab pada umumnya berisi daging sapi yang dipanggang dimana 

harga daging sapi terbilang cukup mahal sehingga harga jual dari kebab juga ikut 

mahal. Adanya inovasi baru ini yang berupa kebab seafood saus mentai frozen 

yang berisi olahan daging ikan putih atau biasa disebut surimi ini dapat diterima 

oleh masyarakat karena harganya lebih terjangkau dibandingkan dengan harga 

kebab pada umumnya. 
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Sasaran konsumen produk  kebab seafood tidak terbatas, karena produk ini 

dapat dikonsumsi siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Puluhan outlet kebab 

khususnya di wilayah kabupaten Jombang saat ini belum tersedia kebab dengan  

isi seafood atau olahan hasil laut. Hal ini sebagai salah satu alasan kebab seafood 

nantinya memiliki  peluang yang cukup besar dipasaran, khususnya di wilayah 

Kabupaten Jombang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang yang telah diuraikan mengenai analisis usaha 

kebab seafood  saus mentai frozen  ini maka diperoleh beberapa rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pembuatan kebab seafood saus mentai frozen di Desa 

Ploso Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang? 

2. Bagaimana menganalisis kelayakan usaha kebab seafood saus mentai frozen 

di Desa Ploso Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang? 

3. Bagaimana cara memasarkan kebab seafood saus mentai frozen Kabupaten 

Jombang?  

 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan  rumusan masalah yang telah diuraikan mengenai analisis 

usaha kebab seafood  saus mentai frozen  ini memiliki beberapa tujuan sebagai 

berikut: 

1. Mampu melakukan proses pembuatan kebab seafood saus mentai frozen di 

Desa Ploso Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. 

2. Mampu menganalisis kelayakan usaha kebab seafood saus mentai frozen di 

Desa Ploso Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. 

3. Mampu memasarkan kebab seafood saus mentai frozen di Kabupaten 

Jombang. 
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1.4 Manfaat 

Berdasarkan  rumusan masalah dan tujuan yang telah diuraikan mengenai 

analisis usaha kebab seafood  saus mentai frozen  ini dapat diambil manfaat 

sebagai berikut: 

1. Dapat digunakan sebagai acuan berwirausaha bagi masyarakat setempat. 

2. Dapat menjadi informasi bagi instansi terkait dan dinas UMKM  terkait 

inovasi terbaru pada usaha di bidang pangan. 

3. Dapat dijadikan referensi bagi pembaca sebagai literatur untuk Tugas Akhir 

di kemudian hari. 

  


