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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

    Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan ribuan pulau yang 

sangat kaya akan keragaman budaya dan kuliner mulai dari Sabang sampai 

Merauke dan didiami oleh ratusan suku bangsa serta memiliki kebudayaan dan 

kebiasaan masing-masing. Salah satu yang paling terkenal adalah budaya kuliner 

yang sangat beragam di Indonesia yang diwariskan turun temurun terus 

dilestarikan dan tetap terjaga hingga masa yang akan datang. 

Pada wilayah Indonesia bagian Timur memiliki sejarah kuliner yang 

dibawa oleh orang-orang Belanda pada masa lalu yang disebut dengan kue 

Rondtart atau dalam bahasa Indonesia artinya kue bundar,kue lontar biasanya 

disajikan sebagai makanan penutup oleh orang-orang Belanda namun lafal 

pengucapan oleh masyarakat Papua kue ini disebut sebagai kue lontar. 

Kue lontar sendiri mirip dengan kue pie susu dari Bali namun yang 

membedakan kue lontar dari kue pie susu Bali adalah bentuknya yang  lebih besar 

dan menekan pada isi dari kue lontar yang lebih banyak dan tebal. Sehingga 

perpaduan kulit kue lontar dan isinya menciptakan rasa manis dan gurih yang 

sempurna,karena itu kue ini banyak digemari oleh masyarakat pada umumnya. 

Tingginya  permintaan masyarakat akan kue lontar sehingga membuat peluang 

usaha kue lontar cukup menjanjikan dengan menjalankan usaha kue lontar ini 

mampu mendatangkan keuntungan yang optimal untuk berwirausaha. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

     Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara proses produksi kue lontar di Kelurahan Tegal Gede 

Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember? 

2. Bagaimana analisis usaha kue lontar di Kelurahan Tegal Gede Kecamatan 

Sumbersari Kabupaten Jember? 
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3. Bagaimana proses pemasaran usaha kue lontar di Kelurahan Tegal Gede 

Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember? 

 

1.3 Tujuan  

    Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan tujuan masalah sebagai berikut : 

1. Melakukan proses produksi usaha kue lontar di Kelurahan Tegal Gede 

Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. 

2. Melakukan analisis usaha kue lontar di Kelurahan Tegal Gede Kecamatan 

Sumbersari Kabupaten Sumbersari. 

3. Melakukan pemasaran kue lontar di Kelurahan Tegal Gede Kecamatan 

Sumbersari Kabupaten Jember. 

 

1.4 Manfaat  

  Adapun manfaat yang diharapkan dari tugas akhir ini yaitu : 

1. Bisa digunakan sebagai tambahan informasi untuk berwirausaha 

khususnya dibidang produksi makanan. 

2. Dapat memberi wawasan bagi mahasiswa untuk berwirausaha dan 

menciptakan lapangan pekerjaan. 

3. Menambah pengtahuan dan kreativitas bagi para wirausahaan. 

 


