
 
 

1 
 

BAB 1. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Biskuit gabin ini bentuknya persegi. Tebal dan terasa keras saat dipegang. 

Tapi begitu dimakan, renyah dan lembut (Purwitosari, 2020). Roti gabin dapat 

dijumpai di mana saja seperti di toko-toko makanan sampai supermarket. Banyak 

masyarakat yang menyukai roti gabin ini mulai dari anak-anak sampai orang 

dewasa karena rasa roti gabin yang gurih dan harganya juga terjangkau di semua 

kalangan masyarakat. 

         Tape memiliki tekstur lunak dengan rasa asam manis dan sedikit 

mengandung alkohol yang berasal dari perubahan biokimia dari hasil fermentasi 

singkong yang dilakukan mikroorganisme. Pada dasarnya semua bahan pangan 

yang memiliki karbohidrat yang tinggi dapat diolah menjadi tape. Berbagai jenis 

tape yang telah dikenal masyarakat yaitu tape ketan, tape beras, tape sogum, tape 

pisang, tape ubi jalar, tape sukun, dan tape singkong. Diantara tape tersebut yang 

paling banyak disukai adalah tape singkong dan tape ketan (Astawan, 2004 dalam 

Jiwandori, 2015). 

           Tape singkong merupakan bentuk makanan olahan dengan proses 

fermentasi. Prinsip dasar proses fermentasi adalah degradasi komponen pati 

menjadi dekstrin dan glukosa, selanjutnya glukosa diubah menjadi alkohol atau 

asam sehingga hasil dari proses fermentasi terasa sedikit asam atau sedikit manis 

dan asam alkoholik. Tape singkong biasanya dibiarkan dalam bentuk warna putih. 

(Endang Sulastri, 2013) 

       Gabin goreng isi tape manis adalah makanan yang berbahan dasar dari roti 

gabin yang didalamanya di beri isian tape singkong dan digoreng. Makanan ini 

dapat dijadikan camilan yang mengenyangkan karena terdapat kandungan 

karbohidrat di dalamnya. Gabin goreng isi tape manis ini termasuk inovasi produk 

makanan baru dari roti gabin dan tape singkong. 

       Biasanya masyarakat hanya mengkonsumsi tape singkong dengan cara di 

makan langsung, digoreng biasa, dan di jadikan campuran minuman seperti es 
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buah. Selain itu biasanya masyarakat mengkonsumsi roti gabin dengan cara di 

makan langsung atau di beri isian fla dan sayuran, dengan adanya produk ini dapat 

menambah inovasi dalam pengolahan roti gabin dan tape singkong. Produk ini 

dapat menarik konsumen yang menyukai tape singkong untuk mencoba produk 

makanan olahan tape yang berbeda, dan gabin goreng isi tape ini dapat menarik 

masyarakat yang kurang menyukai tape karena rasanya yang sedikit asam, dengan 

adanya produk ini membuat mereka menyukai tape karena rasa tape yang manis. 

Adanya inovasi produk makanan baru ini dapat meningkatkan nilai jual dari roti 

gabin dan tape singkong. Usaha gabin goreng isi tape manis merupakan usaha 

baru yang di buat untuk memperoleh keuntungan dan menciptakan peluang usaha 

baru, untuk mengetahui kelayakan usaha ini maka di perlukan analisis usaha agar 

mengetahui  gabin goreng isi tape manis ini layak atau tidak untuk dikembangkan, 

sehingga dari kegitan ini akan dilakukkan analisis berdasarkan Break Event Point 

(BEP), Revenue Cost Ratio (R/C Ratio), Returnt On Investmen (ROI) serta bauran 

pemasaranya agar dapat mengetahui tinngkat kelayakan usaha tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dalam penulisan laporan tugas akhir yang 

sudah diuraikan diatas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses produksi pembuatan Gabin Goreng Isi Tape Manis Di Desa 

Kampung Dalem Kecamatan Kota Kota Kediri? 

2. Bagaimana analisis usaha Gabin Goreng Isi Tape Manis Di Desa Kampung 

Dalem Kecamatan Kota Kota Kediri? 

3. Bagaimana Pemasaran yang dilakukan dalam usaha Gabin Goreng Isi Tape 

Manis Di Desa Kampung Dalem Kecamatan Kota Kota Kediri? 
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1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan 

Tugas Akhir ini adalah : 

1. Mampu melakukan proses pembuatan Gabin Isi Tape Manis Di Desa 

Kampung Dalem Kecamatan Kota Kota Kediri 

2. Mampu menganalisis usaha Gabin Goreng Isi Tape Manis Di Desa Kampung 

Dalem Kecamatan Kota Kota Kediri 

3. Mampu melakukan pemasaran Gabin Goreng Isi Tape Manis Di Desa 

Kampung Dalem Kecamatan Kota Kota Kediri  

 

1.4 Manfaat  

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan, maka manfaat dilaksanakan 

Tugas Akhir ini adalah : 

1. Bagi wirausahawan, dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang 

menganalisis usaha dan menambah informasi tentang strategi pemasaran. 

2. Bagi pembaca, dapat menambah informasi tentang pengolahan Gabin Goreng 

Isi Tape Manis. 

3. Dapat digunakan sebagai upaya meningkatkan kreatifitas yang inovatif agar 

dapat melihat peluang yang ada bagi para pembaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


