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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Rembangan wilayah dataran tinggi dimana merupakan daerah yang terdapat 

banyak peternak sapi perah yang menghasilkan susu segar setiap harinya. 

Pemasaran susu di daerah Rembangan cenderung ke arah produk susu segar saja 

tanpa adanya pengolahan oleh tangan pertama (peternak). Meskipun adanya 

pengolahan oleh beberapa masyarakat, kualitas bahan baku susu yang digunakan 

cenderung kurang baik bagi konsumen karena kecurangan produksi demi 

memperoleh keuntungan yang lebih besar. 

Potensi daerah tersebut sebagai penghasil susu sapi, merupakan peluang yang 

dapat dikembangkan menjadi sumber wirausaha mandiri untuk menghasilkan 

keuntungan. Susu sapi yang tidak diolah (mentah) memiliki bakteri yang tidak 

baik apabila dikonsumsi langsung, oleh karena itu perlu adanya perlakuan pada 

susu segar supaya baik untuk dikonsumsi masyarakat. 

Pada umumnya masyarakat penghasil susu varian rasa kurang memperhatikan 

tentang pengemasan karena ingin memperoleh untung. Biasanya susu yang sudah 

dipasteurisasi dan diberikan varian rasa dikemas dengan kemasan plastik 

sederhana yang membuat susu gampang basi dan kurak menarik minat konsumen. 

Oleh arena itu saya mempunyai inovasi untuk melakukan usaha dibidang 

pengemesan susu dalam botol agar lebih steril dan lebih menarik minat konsumen. 

Pengemasan atau biasa disebut pembungkusan atau pengepakan suatu produk 

yang bertujuan memberikan perlindungan untuk camilan tersebut serta kunci 

dalam pendistribusiandan pengawetan. Fungsi utama yaitu menambahkan nilai 

mutu produk yang dikemas untuk melindungi produk agar tetap higenis. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diketahui 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses pengemasan Susu Sapi Varian rasa di Desa Kemuning 

Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember? 

2. Bagaimana proses pemasaran produk Susu Sapi Varian rasa di Desa 

Kemuning Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember? 

3. Bagaimana analisis kelayakan usaha Susu Sapi Varian rasa di Desa 

Kemuning Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember? 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan identifikasi dan perumusan masalah di atas, maka tujuan Tugas 

Akhir ini adalah: 

1. Melaksanakan proses pengemasan Susu Sapi Varian Rasa di Desa Kemuning 

Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember. 

2. Melaksanakan proses pemasaran produk Susu Sapi Varian Rasa di Desa             

Kemuning Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember. 

3. Menganalisis kelayakan usaha Pengemasan Susu Sapi Varian Rasa di Desa             

Kemuning Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember. 

1.4 Manfaat 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang telah diuraikan, diharapkan 

hasil dari Tugas Akhir ni adalah: 

1. Dapat memberikan wawasan pengetahuan berwirausaha bagi masyarakat 

serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. 

2. Dapat menumbuhkan jiwa kreatif dan inovatifkepada masyarakat sekitar 

terhadap sumber daya yang ada di sekitar. 

3. Sebagai referensi baru bagi pembaca sabagai literatur untuk tugas akhir. 

 


