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ABSTRAK 

Jadah  merupakan sebuah makanan tradisional yang berasal dari jawa, makanan ini 

biasanya sering dibuat ketika ada suatu perayaan atau acara tertentu contohnya 

pernikahan, lamaran, tasyakuran dan masih banyak yang lainya, jadah berasal dari 

dua buah komponen utama yaitu beras ketan dan kelapa. Jadah dapat dijadikan 

sebagai camilan dengan  menyesuaikan keinginan generasi muda saat ini, contohnya 

dengan cara diolah kembali seperti dibakar , kemudian di berikan aneka toping. 

Tujuan pembuatan  laporan akhir ini untuk melakukan proses pembuatan jadah bakar 

sadewa, untuk melakukan kelayakan usaha jadah bakar sadewa, dan untuk melakukan 

proses pemasaran jadah bakar sadewa. Metode analisis usaha yang digunakan adalah 

BEP, R/C Ratio, dan ROI. Hasil analisis didapatkan BEP (produksi) sebesar 20 

bungkus dengan kemampuan produksi sebesar 30  bungkus, BEP (harga) sebesar Rp. 

4.045 dengan harga jual sebesar Rp. 6.000, R/C Ratio sebesar 1,48, dan ROI 11 %. 

Maka usaha jadah bakar sadeawa layak dan menguntungkan untuk diusahakan.   

 

Kata Kunci :Jadah Bakar , Analisis Usaha 
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RINGKASAN 

 

 Analisis Usaha Kue “Jadah” Bakar Sadewa Sebagai Upaya Pengembangan Kue 

Tradisional Di Kabupaten Jember, Satrio Dewanto Lutfi Burhan , NIM 

D31171507, Tahun 2020, 51 halaman, Manajemen Agribisnis, Politeknik Negeri 

Jember, Uyun Erma Malika, S.TP, MP (Pembimbing). 

  

     Makanan tradisional atau kuliner lokal adalah jenis makanan yang berkaitan erat 

dengan suatu daerah dan diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari 

tradisi . Jadah  merupakan sebuah makanan tradisional yang berasal dari jawa, 

makanan ini biasanya sering dibuat ketika ada suatu perayaan atau acara tertentu 

contohnya pernikahan, lamaran, tasyakuran dan masih banyak yang lainya, jadah 

berasal dari dua buah komponen utama yaitu beras ketan dan kelapa. Proses produksi 

jadah bakar sadewa meliputi persiapan alat dan bahan, perendaman, pengukusan, 

pencampuran adonan, pengkusan, penumbukkan, pencetakkan dan pemotongan, 

penimbangan, pembakaran, persiapan kemasan, pengemasan dan pemberian toping.  

      Tujuan pembuatan  tugas akhir ini untuk mengetahui proses pembuatan jadah 

bakar sadewa, untuk mengetahui kelayakan usaha jadah bakar sadewa, dan untuk 

mengetahui proses pemasaran jadah bakar sadewa. Metode analisis usaha yang 

digunakan adalah BEP, R/C Ratio, dan ROI. Hasil analisis didapatkan BEP 

(produksi) sebesar 20 bungkus dengan kemampuan produksi sebesar 30  bungkus, 

BEP (harga) sebesar Rp. 4.045 dengan harga jual sebesar Rp. 6.000, R/C Ratio 

sebesar 1,48, dan ROI 11 %. Maka usaha jadah bakar sadeawa layak dan 

menguntungkan untuk diusahakan.   
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BAB 1. PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Makanan tradisonal atau makanan daerah merupakan salah satu ciri khas dari 

suatu kelompok masyarakat yang sangat mudah ditemukan dan mudah untuk 

dikenali. Makanan tradisional merupakan wujud budaya yang berciri kedaerahan, 

spesifik, beraneka ragam, dan jenisnya mencerminkan potensi alam daerah masing-

masing. Indonesia merupakan negara yang memiliki cakupan wilayah yang luas, di 

setiap daerah memiliki makanan tradisional yang menjadi ciri khas dari daerah 

tersebut, sehingga Indonesia memiliki beraneka ragam makanan tradisional.  

Makanan tradisional saat ini mulai tergeser dengan makanan cepat saji. Hal ini 

disebabkan karena budaya masyarakat yang lebih suka makanan cepat saji yang 

mudah ditemui dan cara penyajiannya mudah. Perlu adanya upaya untuk 

mengembangkan dan mengenalkan makanan tradisional pada masyarakat khususnya 

para generasi muda.  

Kue jadah merupakan makanan tradisional dari pulau jawa. Makanan ini terbuat 

dari perpaduan antara beras ketan dengan kelapa parut yang dikukus selama beberapa 

menit. Jadah sendiri di Pulau Jawa banyak digunakan sebagai salah satu makanan 

pelengkap dari suatu acara. Belum banyak yang menjadikan jadah sebagai camilan, 

jadah hanya dapat ditemui pada acara-acara tertentu.  

Jadah dapat dijadikan sebagai camilan dengan  menyesuaikan keinginan generasi 

muda saat ini, contohnya dengan cara diolah kembali seperti dibakar kemudian  

diberikan aneka toping. Jadah bakar ini belum banyak yang menekuni, maka perlu 

adanya analisis kelayakan usaha untuk mengetahui usaha ini layak dijalankan atau 

tidak layak untuk dijalankan.   
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1.2 Rumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang yang ada, dapat ditarik rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana proses pembuatan  jadah bakar sadewa sebagai upaya pengembangan 

Kue Tradisional di Kabupaten Jember? 

2. Bagaimana kelayakan usaha jadah bakar sadewa sebagai upaya pengembangan 

Kue Tradisional di Kabupaten Jember? 

3. Bagaimana proses pemasaran jadah bakar sadewa sebagai upaya pengembangan 

Kue Tradisional di Kabupaten Jember? 

 

1.2 Tujuan  

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan pembuatan tugas akhir adalah : 

1. Dapat membuat Jadah Bakar Sadewa Sebagai Upaya Pengembangan Kue 

Tradisional di Kabupaten Jember 

2. Dapat menganilisis kelayakan usaha Jadah BakarSadewa Sebagai Upaya 

Pengembangan Kue Tradisional di Kabupaten Jember 

3. Mengetahui pemasaran Jadah Bakar Sadewa Sebagai Upaya Pengembangan Kue 

Tradisional di Kabupaten Jember 

 

1.3 Manfaat 

      Berdasarkan dari tujuan pembuatan tugas akhir diperoleh manfaat sebagai berikut:  

1. Memberikan informasi atau wawasan bagi pembaca. 

2. Sebagai referensi tugas akhir bagi mahasiswa Politeknik Negeri Jember. 

3. Melestarikan dan mengenalkan makanan tradisional jadah ke generasi muda. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Terdahulu 

Secara umum kajian terhadap analisis usaha jadah bakar sadewa belum banyak 

dilakukan, maka diperlukan kajian sebelumnya untuk mempermudah dalam 

memecahkan permasalahan yang dihadapi. Diperlukan beberapa kajian sebelumnya 

yang dapat membantu dalam mengkaji analisis usaha jadah bakar sadewa yang 

diuraikan dibawah ini.  

Nafayu O. R. (2015) melaksanakan tugas akhir yang berjudul “ Kewirausahaan 

Biskuit Tape “Gunis” Di Desa Kebonrejo Kecamatan Kalibaru Kabupaten 

Banyuwangi”. Metode analisis usaha yang digunakan yaitu dengan perhitungan BEP, 

R/C Ratio, dan ROI. Hasil analisis yang didapat BEP (produksi) sebesar 13 kemasan 

dengan produksi 24 kemasan dab BEP (harga) sebesar Rp. 5.500 dengan harga jual 

Rp.10.000, nilai R/C ratio sebesar 1,9, dan ROI sebesar 31%. Maka usaha ini dapat 

dikatakan layak dan menguntungkan.  

     Aldianza Y. G. (2018) melaksanakan tugas akhir yang berjudul “Inovasi 

Pengemasan Mie Abang Lambe Di Desa Sukorame Kecamatan Mojoroto Kota 

Kediri”. Metode analisis usaha yang digunakan yaitu dengan perhitungan BEP, R/C 

Ratio, dan ROI. Hasil analisis yang didapat BEP (produksi) sebesar 76 kemasan 

dengan produksi 120 kemasan dan BEP (harga) sebesar Rp. 3.900 dengan harga jual 

Rp. 6.000, R/C Ratio sebesar 1,56, dan ROI sebesar 41%. Maka usaha ini dapat 

dikatakan layak dan menguntungkan. 

     Berdasarkan kajian terdahulu yang digunakan sebagai acuan, dapat disimpulkan 

bahwasanya untuk pemilihan kajian terdahulu milik Nafayu O. R. (2015) dan 

Aldianza Y. G. (2018) terdapat kesamaan dengan penyusunan tugas akhir ini pada 

bagian metode analisis data yang digunakan yaitu menggunakan metode Break Event 

Point (BEP), Revenue Cost Ratio (R/C Ratio), dan Return On Investment (ROI). 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Makanan Tradisional  

Makanan tradisional atau kuliner lokal adalah jenis makanan yang berkaitan 

erat dengan suatu daerah dan diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari 

tradisi. Makanan lokal khas daerah di Indonesia sudah ada sejak lama dan masih 

bertahan hingga saat ini sehingga sangat dihargai sebagai warisan budaya. Resep 

yang digunakan juga sudah diturunkan dari generasi ke generasi bahkan cara 

memasaknya masih melestarikan cara lama. Walaupun modifikasi atau variasi namun 

bahan utama dan prosedur memasaknya tidak berubah (Tyas A. S. P. 2017) 

2.2.2 Jadah  

Jadah nerupakan olahan yang terbuat dari beras ketan dan kelapa parut, setelah 

dimasak ditumbuk halus. Orang Sunda menyebutnya uli dan biasanya dimakan 

dengan tape ketan hitam (Ayuningsih F. 2008). Jadah biasanya sering dibuat ketika 

ada suatu perayaan atau acara tertentu contohnya pernikahan, lamaran, tasyakuran 

dan masih banyak yang lainya, jadah berasal dari dua buah komponen utama yaitu: 

a. Beras Ketan 

Menurut Maimunah (2003) Ketan merupakan salah satu varietas pada padi 

yang merupakan tumbuhan semusim. Tumbuhan ini mempunyai lidah tanaman yang 

panjangnya 1-4 mm dan bercangkap dua, helaian daun yang berbentuk garis dengan 

panjang 15-80 cm, kebanyakan memiliki tepi kasar, mempunyai malai dengan 

panjang 15-40 cm yang tumbuh keatas dengan akar yang menggantung. Morfologi 

spesies padi (Oriza sativa), yang mana beras ketan putih merupakan salah satu 

varietas padi. Hampir seluruh beras mengandung amilopektin, sehingga daya lekat 

pada beras ketan jauh lebih lengket dibanding dengan beras yang biasa dipakai 

sebagai makanan pokok orang Indonesia, kadar lemak pada beras ketan tidak terlalu 

tinggi rata rata yaitu 0,7% dan kandungan asam lemak yang terbanyak adalah asam 

oleat, asam palmitat, akan tetapi kandungan vitamin dan mineral beras ketan 

sangatlah rendah.  
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b. Kelapa 

Kelapa (Cocos nucifera) termasuk jenis tanaman palma yang mempunyai buah 

berukuran cukup besar. Batang pohon kelapa umumnya berdiri tegak dan tidak 

bercabang, dan dapat mencapai 10-14 meter lebih. Daunnya berlepah, panjangnya 

dapat mencapai 3-4 meter lebih dengan sirip-sirip lidi yang menopang setiap helaian. 

Buahnya terbungkus dengan serabut dan batok yang cukup kuat sehingga untuk 

memperoleh buah kelapa harus dikuliti terlebih dahulu. Kelapa yang sudah besar dan 

subur dapat menghasilkan 2-10 buah kelapa setiap tangkainya (Suhardino . L, 1993 

dalam Sundari, 2015:1) 

Bahan baku pembuatan jadah tidak luput dengan buah kelapa, dalam produksi 

ini buah kelapa hanya diambil dagingnya saja kemudian diparut untuk dijadikan 

campuran beras ketan, fungsi dari buah kelapa ini untuk memberikan cita rasa yang 

gurih pada jadah, serta memberikan tekstur yang khas dari makanan ini. 

2.3 Analisis Kelayakan Usaha 

Analisis kelayakan usaha merupakan kegiatan menganalisis dan menilai 

pengerjaan suatu bisnis ataupun usaha untuk menentukan layak atau tidak layak 

dijalankan.  

Berikut adalah beberapa analisis yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan 

usaha, yaitu : 

a. Analisis Break Event Point (BEP) 

BEP merupakan suatu kondisi pada saat hasil usaha yang diperoleh sama 

dengan modal yang dikeluarkan. Artinya, pada kondisi ini usaha yang dijalankan 

tidak mendapatkan keuntungan, tetapi juga tidak mengalami kerugian (impas) 

(Prajnanta, 2003) 

Menurut Rukmana dan Yudirachman (2005) BEP merupakan titik impas dari 

suatu usaha atau pulang modal atau titik temu antara total biaya dengan total output 

(penerimaan). Perhitungan BEP terdiri atas BEP produksi dan BEP harga jual 

produk. 
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a. BEP Produksi 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui banyaknya barang yang harus 

diproduksi agar mencapai titik impas. 

b.  BEP Harga 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya harga jual yang harus 

ditetapkan agar memiliki keuntungan. 

b. Analisis Revenue Cost Ratio (R/C Ratio) 

R/C Ratio adalah perbandingan antara penerimaan penjualan dengan biaya- 

biaya yang dikeluarkan selama proses produksi hingga sampai menghasilkan 

produk. Analisis Revenue Cost Ratio (R/C Ratio) digunakan untuk melihat tingkat 

keuntungan atau penerimaan relatif suatu usaha dalam setahun terhadap total biaya 

yang dipergunakan dalam kegiatan tersebut. Pada dasarnya suatu usaha akan 

dikatakan layak untuk dijalankan apabila nilai R/C yang diperoleh lebih besar dari 

satu (Pasaribu,2012). 

c. Analisis Return On Investment (ROI) 

Return On Investment (ROI) merupakan rasio yang menunjukkan hasil 

(return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran 

tentang efisiensi manajemen. Rasio ini menunjukkan keuntungan usaha berkaitan 

dengan modal yang telah digunakan dan biasanya rasio ini diukur dengan 

persentase. Semakin kecil rasio maka semakin tidak baik, demikian pula sebaliknya 

(Kasmir, 2014) 

2.4 Pemasaran 

Pemasaran adalah usaha suatu proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, 

penetapan harga, penentuan proses produk, promosi dan tempat atau distribusi, 

sekaligus  merupakan proses sosial dan manajerial untuk mencapai tujuan. Pemasaran 

berusaha menciptakan dan mempertukarkan produk baik barang maupun jasa kepada 

konsumen di pasar. Dalam pemasaran, apa yang dipasarkan itu merupakan barang 

dan jasa (Manap, 2016). 
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Bauran pemasaran atau lebih dikenal dengan marketing mix yang digunakan 

yaitu : 

1. Product (Produk) 

Produk adalah titik sentral dari kegiatan marketing. Produk ini dapat berupa 

barang dan dapat pula berupa jasa, jika tidak ada produk, tidak ada pemindahan hak 

milik maka tidak ada marketing. Semua kegiatan marketing lainnya, dipakai untuk 

menunjang gerakan produk, jika tidak diikuti dengan produk yang bermutu, disenangi 

oleh konsumen, maka usaha ini tidak akan berhasil (Manap, 2016). 

2. Price (Harga) 

Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang 

lain yang digunakan untuk memperoleh suatu barang atau jasa. Masalah 

kebijaksanaan harga adalah turut menentukan keberhasilan produk. Kebijaksanaan 

harga dapat dilakukan pada setiap tingkatan distribusi, seperti oleh produsen, oleh 

grosir dan pedagang eceran (Manap, 2016). 

3. Place (Tempat Distribusi) 

Penyampaian produk atau pergerakan produk dari produsen ke konsumen 

memiliki peranan yang penting guna memberikan kepuasan kepada pelanggan. 

Fungsi distribusi adalah segala kegiatan pergerakan barang sampai ke tempat 

pelanggan membeli menghasilkan manfaat tempat atau utilitas tempat (place utility). 

Distribusi dalam bauran pemasaran adalah membawa produk ke pasar sasaran. 

Pengelolaan distribusi secara tepat akan membawa manfaat secara finansial maupun 

non finansial bagi perusahaan seperti: peningkatan laba, meningkatkan kepuasan 

langganan, berkurangnya keluhan, meningkatkan reputasi perusahaan (Manap, 2016). 

4. Promotion (Promosi) 

Promosi merupakan salah satu bagian dari bauran pemasaran yang ditunjukkan 

untuk meningkatkan penjualan produk perusahaan. Promosi adalah segala bentuk 

komunikasi persuasif yang dirancang untuk menginformasikan pelanggan tentang 

produk atau jasa dan untuk mempengaruhi mereka agar membeli barang dan jasa 

tersebut (Manap, 2016). 
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BAB 3. METODE KEGIATAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Waktu pelaksanaaan tugas akhir dikerjakan selama 4 bulan yang mulai dari 

bulan Februari 2020 sampai bulan Mei 2020. Kegiatan ini dilaksanakan di Kecamatan 

Sumbersari Kabupaten Jember 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang dilakukan selama pelaksanaan tugas akhir ini 

yaitu:  

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung pada saat 

melakukan tugas akhir dengan mencatat seluruh biaya yang dibutuhkan, proses 

produksi, dan pemasaran. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan studi 

pustaka, dari instansi dan internet mengenai informasi tugas akhir yang tengah 

dikerjakan. 
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3.3 Alat dan Bahan 

3.3.1 Alat  

Alat-alat yang digunakan dalam proses produksi jadah bakar sadewa terdapat 

dalam Tabel 3.1  

Tabel 3.1 Alat yang Digunakan  
Alat Spesifikasi Fungsi 

Baskom Terbuat dari bahan plastik 

berukuran besar 

Tempat mencampurkan 

ketan dengan kelapa dan 

tempat menumbuk jadah  

Dandang Terbuat dari alumunium 

dengan kapasitas 1 kg 

Tempat untuk mengukus 

ketan dan kelapa  

Centong Terbuat dari besi dengan 

ujung yang berbentuk oval 

dan bagian gagang 

berbentuk pipih 

Untuk mengaduk dan 

merapikan adonan ketan 

Penumbuk Terbuat dari kayu, 

berbentuk silinder 

Untuk menumbuk adonan 

jadah 

Loyang Terbuat dari plastic yang 

berbentuk persegi panjang 

Sebagai wadah mencetak 

jadah 

Teflon Panggang Berukuran 26 cm  Sebagai alat untuk 

membakar jadah  

Kompor Gas Terdiri dari 2 tungku Untuk memasak ketan dan 

kelapa dengan 

menggunakan tenaga dari 

gas yang ada di dalam 

tabung 

Tabung Gas Berbentuk tabung dengan 

kapasitas gas 3 kg  

Sebagai bahan bakar 

kompor gas 

Sumber : Data Primer, 2020 
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3.3.2 Bahan 

Adapun bahan yang digunakan dalam proses produksi jadah bakar sadewa 

terdapat dalam Tabel 3.2 

Tabel 3.2 Bahan yang digunakan  

Bahan Jumlah Spesifikasi Fungsi 

Beras Ketan 1,5 kg Merupakan jenis padi 

padian yang memiliki 

warna lebih cerah dan 

memiliki tekstur yang 

lebih lengket ketika 

dimasak 

Sebagai bahan baku 

utama dalam 

pembuatan jadah 

Kelapa  1,5 kg Berbentuk bulat 

dengan daging buah 

yang berwarna putih 

Untuk memberikan 

cita rasa gurih pada 

jadah 

Garam  0,05 kg Berbentuk Kristal 

yang merupakan hasil 

dari pengkristalan air 

laut 

Sebagai penambah 

rasa asin pada jadah 

Cokelat 0,15 kg Tekstur padat, 

memiliki bentuk 

persegi panjang, yang 

terbuat dari biji 

kakao. 

Sebagai toping jadah 

bakar 

Keju  0,15 kg Merupakan olahan 

dari susu yang telah  

difermentasi 

Sebagai toping jadah 

bakar 

Sumber : Data Primer, 2020 
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Adapun bahan penunjang yang digunakan dalam pembuatan jadah bakar 

sadewa terdapat dalam Tabel 3.3 

Tabel 3.3 Bahan Penunjang 

Bahan  Jumlah  Spesifikasi  Fungsi  

Label  30 buah terbuat dari kertas 

yang dilapisi 

plastic 

Untuk memberi 

identitas atau 

informasi dari 

suatu produk 

Mika  30 buah Terbuat dari plastic Sebagai wadah 

atau tempat produk 

Straples  1 buah Alat yang terbuat 

dari metal yang 

digunakan  

Sebagai 

pengencang 2 arah 

Isi strapless 120  buah Terbuat dari metal  Merupakan isi dari 

strapless 

Gas LPG 1 kg Berbentuk gas 

dengan komponen 

utama propane dan 

butane yang 

dicairkan 

Sebagai bahan 

bakar kompor gas 

Sumber : Data Primer, 2020 
 

 

3.4 Metode Analisi Data  

1. Analisis Break Event Point (BEP) 

a. BEP Produksi 

              
           

          
………...……………...............……. 3.1 

b. BEP Harga 

            
            

               
..……………………...................…. 3.2 
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2. Analisis Revenue Cost Ratio (R/C Ratio) 

 

R/C Ratio=
                

           
………..…………………......………….. 3.3  

 

Kriteria analisis uasaha R/C Ratio adalah: 

1. R/C Ratio > 1, maka usaha menguntungkan 

2. R/C Ratio < 1, maka usaha tidak menguntungkan atau tidak rugi 

3. Analisis Return On Investment (ROI) 

 

ROI=
            

         
      ...................................................................... 3.4 

 

Kriteria kelayakan usaha yaitu ROI > 0% maka usaha tersebut menguntungkan dan 

apabila ROI < 0% maka usaha tersebut tidak menguntungkan atau rugi. 

 

3.5 Proses Produksi  

Adapun proses produksi jadah sebagai berikut : 

1. Persiapan alat dan bahan  

Pertama yang dilakukan dalam pembuatan jadah yaitu menyiapkan seluruh alat dan 

bahan yang akan digunakan, sehingga pada saat pembuatan bahan dan alat telah 

tersedia. 

2. Perendaman  

Selanjutnya beras ketan dicuci bersih dengan air. Lalu direndam selama kurang lebih 

4 jam . Perendaman dilakukan untuk mempercepat proses pelunakan beras ketan pada 

saat dikukus.  
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3. Pengukusan  

Langkah berikutnya adalah pengukusan beras ketan. Pengukusan dilakukan 2 tahap. 

Pengukusan tahap pertama dilakukan untuk menjadikan beras ketan setengah matang 

dengan waktu pengukusan kurang lebih selama 20 menit. 

4. Pencampuran Adonan  

Selanjutnya adalah pencampuran adonan. Beras ketan yang telah dikukus setengah 

matang dicampur dengan kelapa parut dan garam. Adonan diaduk hingga semua 

bahan tercampur secara merata.  

5. Pengukusan  

Kemudian adonan dikukus kembali untuk mematangkan seluruh bahan yang ada 

dalam adonan, waktu pengukusan kurang lebih selama 30 menit.  

6. Penumbukan  

Adonan yang telah matang diletakan ke dalam baskom, kemudian adonan jadah 

ditumbuk menggunakan kayu yang dilapisi dengan plastik. Penumbukan dilakukan 

hingga adonan jadah benar-benar halus.  

7. Pencetakkan dan pemotongan 

Adonan jadah yang telah halus kemudian dipindahkan ke dalam loyang plastic, lalu 

jadah dipotong sesuai selera.  

8. Penimbangan 

Adonan yang telah dicetak kemudia di timbang, setiap 1 bungkus jadah bakar sadewa 

memiliki berat sebesar 100 gr. Penimbangan dilakukan agar bentuk dan berat jadah 

bakar sadewa seragam.  

9. Pembakaran  

Jadah yang telah dipotong kemudian diletakkan di atas teflon untuk dilakukan proses 

pembakaran. Proses pembakaran jadah tidak membutuhkan waktu yang lama, hingga 

warna jadah menjadi keemasan dapat diangkat dari teflon. 
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10. Persiapan Kemasan  

Kemasan yang akan digunakan untuk mengemas produk dipersiapkan terlebih dahulu 

yaitu dengan memberi label pada bagian penutup mika. Persiapan kemasan dilakukan 

saat menunggu jadah dingin.  

11. Pemberian Toping dan Pengemasan  

Jadah yang telah dingin kemudian dimasukan dan ditata rapi di dalam kemasan. 

Kemudian jadah di beri toping sesuai selera. 

Adapun bagan proses produksi jadah bakar sadewa dapat dilihat pada Gambar 

3.1 

 

Gambar 3.1 Bagan Proses Produksi Jadah Bakar Sadewa 

Sumber : Data Primer, 2020 

Persiapan Alat dan 
Bahan 

Perendaman 

Pengukusan 

Pencampuran 
Adonan 

Pengukusan 

Penumbukkan 

Pencetakan dan 
Pemotongan 

Penimbangan  

Pembakaran 

Persiapan 
Kemasan 

Pemberian Toping 
dan Pengemasan 
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3.6 Pemasaran  

Adapun bauran pemasaran yang dilakukan sebagai berikut : 

1. Product (Produk) 

     Jadah merupakan makanan tradisional yang terbuat dari perpaduan beras ketan 

putih dan parutan kelapa yang dikukus sehingga menciptakan cita rasa yang gurih. 

Pada saat ini belum banyak orang yang mengembangkan makanan tradisional ini, 

secara umum masyarakat hanya tau jadah berwarna putih dengan tekstur yang lengket 

serta memiliki rasa gurih, maka dari itu saya mempunyai sebuah inovasi 

pengembangan makanan jadah dengan cara dibakar dan diberi sedikit toping supaya 

jadah memiliki rasa yang lebih bervariasi sesuai dengan selera orang,  

2. (Price) Harga  

Penentuan harga  pada produk sangatlah penting karena dalam menjalankan 

usaha harus memperhitungkan jumlah biaya produksi, yang diharapkan dalam 

penentuan harga adalah dimana harga produk yang dibuat seimbang dengan kualitas 

produk yang dirasakan konsumen, berusaha memberikan cita rasa maksimal dengan 

harga yang terjangkau supaya konsumen tidak merasa dirugikan. 

3. (Promotion) Promosi  

Jadah bakar sadewa adalah inovasi baru terhadap kue jadah dalam rangka 

mengembangkan nilai ekonomi dan eksistensi dari makanan tradisional. Tentunya 

dalam upaya yang baru ini masih belum banyak orang atau masyarakat yang  tau 

mengenai jadah, maka dari itu perlu adanya promosi agar khalayak banyak 

mengetahui tentang produk ini. Promosi ini dilakukan secara langsung dan tidak 

langsung, metode secara langsung dengan cara memperkenalkan langsung terhadap 

konsumen sedangkan tidak langsung dengan cara memperkenalkan produk melalui 

media sosial. 

4. (Place) Saluran Distribusi  

Saluran pemasaran jadah bakar ini dengan menggunakan saluran pemasaran 

langsung dan tidak langsung, saluran pemasaran langsung yaitu dari produsen 

langsung ke konsumen. Saluran pemasaran tidak langsung yaitu dari produsen 
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kemudian distributor dan yang terakhir konsumen. Adapun gambar saluran 

pemasaran secara langsung dapat dilihat pada Gambar 3.2 dan saluran pemasaran 

tidak langsung dapat dilihat pada Gambar 3.3  

 

 

Gambar 3.2 Saluran Pemasaran Langsung 

Sumber: Data Primer, (2020) 

 

 

 

Gambar 3.3 Saluran Pemasaran Tidak Langsung 

Sumber: Data Primer, (2020) 
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BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil 

Menurut tugas akhir yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil sebagai berikut : 

4.1.1 Deskripsi Produk 

Hasil dari pelaksanaan tugas akhir adalah jadah bakar sebagai upaya 

pengembangan kue tradisional bagi masyarakat khususnya di daerah Jawa. Jadah 

merupakan kue yang terbuat dari campuran beras ketan dengan kelapa yang ditumbuk 

menjadi satu, dalam upaya pengembangan kue tradisional jadah dapat dikreasikan 

menjadi beraneka ragam olahan salah satunya adalah jadah bakar. Jadah bakar sendiri 

merupakan olahan  jadah yang dibakar dan diberi aneka toping sebagai ciri khas dari 

produk, sehingga memberikan daya tarik tersendiri bagi konsumen.  

Volume dalam satu kali proses produksi menggunakan 1,5 kg beras dan 1,5 kg 

kelapa dengan menghasilkan produk sebanyak 30  bungkus. Harga jadah bakar 

sadewa setiap bungkusnya sebesar Rp.6.000. Adapun gambaran produk jadah bakar 

sadewa dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1 Produk Jadah Bakar Sadewa 

Sumber : Data Primer, 2020 

 

Jadah bakar sadewa dikemas menggunakan mika cokelat, dengan ukuran 

panjang 12 cm, lebar 9 cm, dan tinggi 4 cm. Kemasan mika cokelat dipilih karena 

dapat melindungi jadah dari benda luar dan dapat mempertahankan bentuk jadah. 
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Untuk meningkatkan daya tarik konsumen kemasan diberi label, dalam label memuat 

nama produk, siapa yang memproduksi (produsen), komposisi bahan, masa 

kadaluarsa, dan contact person. Label memiliki ukuran 3 cm x 4 cm, hal ini ditujukan 

supaya penggunaan label tidak menutupi produk. Adapun label produk jadah bakar 

sadewa dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

 

Gambar 4.2 Label 

Sumber : Data Primer, 2020 
 

4.1.2 Analisis Kelayakan Usaha    

a. Perhitungan Biaya Produksi 

Biaya yang digunakan dalam proses produksi jadah bakar sadewa ini terdiri dari 

biaya variabel (Tabel 4.1) dan biaya tetap (Tabel 4.2).  
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4.1 Tabel Biaya Variabel Produksi Jadah Bakar Sadewa   

No. Keterangan Jumlah Satuan Harga 

Satuan (Rp) 

Jumlah 

Harga (Rp) 

1 Beras Ketan 1,50 Kg 15.000 22.500 

2 Kelapa 1,50    Kg 12.000 18.000 

3 Garam 0,05 Kg 8.000 400 

4 Cokelat 0,15 Kg 50.000 7.500 

5 Keju 0,15 Kg 80.000 12.000 

6 Label 20,00 Buah 80 1.600 

7 Mika 20,00 Buah 500 10.000 

8 Isi Straples 120,00 Buah 2 240 

9 Gas LPG 1,00 Kg 6.000 6.000 

10 Biaya Tenaga 

Kerja 

1,00 Orang 34.000 34.000 

11 Biaya Pemasaran 1,00 Liter 7.650 7.650 

12 Biaya Internet 0,50 GB 10.000 5.000 

 Total    124.890 

Sumber : Data Primer, 2020 

 

Keterangan  : 

1. Gas LPG 

a. Digunakan untuk 3 kali produksi. 

b. 1 tabung Gas LPG = 18.000 

Perhitungan : 

1 kg gas  = Rp. 18.000 : 3 

   = Rp. 6.000 

Satu kali produksi = Rp. 6.000 x 1 kg 

   = Rp. 6.000 

2. Tenaga Kerja  

a. UMR Kabupaten Jember pada Tahun 2020 sebesar Rp. 2.335.662 / bulan. 

b. 1 bulan diasumsikan 26 hari  dengan 8 jam kerja per hari. 

c. Dalam 1 kali produksi membutuhkan waktu 3 jam. 

Perhitungan : 
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Biaya Tenaga Kerja Per Jam = UMR : 26 hari : 8 jam kerja 

     = Rp. 2.335.662 : 26 : 8 

    = Rp. 11.325 per jam 

Biaya Tenaga Kerja (3 jam) = Rp. 11.325 x 3 

    = Rp. 34.000 

 

4.2 Tabel Biaya Tetap Produksi jadah Bakar Sadewa   

No Keterangan Jumlah  Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Harga 

(Rp) 

Nila 

Sisa 

(Rp) 

Umur 

Ekonomis 

Depresiasi/

Minggu 

(Rp) 

1. Baskom 1 20.000 20.000 0 4 104 

2. Dandang 1 40.000 40.000 4.000 4 187 

3. Centong 1 3.000 3.000 0 3 20 

4. Penumbuk 1 25.000 25.000 0 4 130 

5. Pisau 1 12.000 12.000 0 4 62 

6. Loyang 1 6.000 6.000 0 4 31 

7. Teflon 

Panggang 

1 120.000 120.000 0 5 500 

8. Straples 1 33.000 33.000 0 5 137 

9. Kompor 

Gas 

1 250.000 250.000 25.000 7 669 

10.  Tabung 

Gas 

1 135.000 135.000 13.500 0 0 

Total 509.000   1.840 

Sumber : Lampiran 1. 

 

Hasil usaha dalam satu kali produksi jadah bakar sadewa dapat dilihat dalam 

Tabel 4.3. 
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4.3 Tabel Hasil Usaha  

No. Keterangan Jumlah 

1. Penerimaan  Rp. 180.000 

 Rp. 6.000 x 30  bungkus   

2. Total Biaya Variabel Rp. 124.890  

3.  Total Biaya Tetap Rp.     1.840  

4. Total Biaya Produksi  Rp. 126.730 

5. Laba Bersih  Rp. 53.270 

Sumber : Data Primer, 2020 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 diketahui bahwa setiap satu kali produksi jadah bakar 

sadewa memperoleh laba bersih sebesar Rp. 53.270 dengan penjualan sebanyak 30 

bungkus dengan harga jual Rp. 6.000 per bungkus. Usaha jadah bakar sadewa  

dilaksanakan sebanyak 5 kali produksi sehingga total biaya yang dikeluarkan sebesar 

Rp. 633.650 dengan  total penerimaan sebesar Rp. 900.000, maka keuntungan yang 

diperoleh selama 5 kali produksi sebesar Rp. 266.350. 

1. Analisis BEP (Break Event Point) 

BEP  Produksi = 
           

          
 

     = 
          

        
 

    =  21,12  bungkus 

BEP (harga) =  
           

              
 

   = 
          

  
 

  = Rp.  4.224 / bungkus 

2. Analisis R/C Ratio 

R/C Ratio  = 
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   =
          

          
 

   =  1,42 

3. Analisis  ROI 

ROI   = 
          

         
       

    =
         

          
x 100 % 

    =  0,082 x 100% 

    =   8,2 % 

 

4.1.3 Pemasaran 

Pemasaran secara langsung dilakukan dengan menjual langsung kepada 

konsumen, dan pemasaran secara tidak langsung dilakukan dengan cara menitipkan 

produk ke toko milik Ibu Sum. Adapun jumlah produk yang dipasarkan dapat dilihat 

pada Tabel 4.4.  

Tabel 4.4 Jumlah Produk yang Dipasarkan 

Produksi Ke Pemasaran Langsung Pemasaran Tidak Langsung 

1 15 15 

2 15 15 

3 20 10 

4 22 8 

5 22 8 

Sumber: Data primer diolah (2020) 

 

4.2 Pembahasan  

4.2.1 Proses Produksi 

Kendala yang dialami selama proses produksi yaitu berkaitan dengan bahan 

baku yang digunakan, dimana bahan baku yang digunakan adalah beras ketan. Beras 

ketan yang dijual dipasaran memiliki kualitas yang berbeda-beda sehingga dapat 
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mempengaruhi tekstur jadah. Solusi yang diambil dari kendala yang dialami yaitu 

dengan merendam terlebih dahulu beras ketan, agar beras ketan matang dengan 

sempurna.   

Adapun proses produksi jadah bakar sadewa sebagai berikut: 

1. Persiapan alat dan bahan  

Pertama yang dilakukan dalam pembuatan jadah yaitu menyiapkan seluruh alat dan 

bahan yang akan digunakan, sehingga pada saat pembuatan bahan dan alat yang 

digunakan telah tersedia. Adapum gambar persiapan alat dapat dilihat pada Gabar 4.3 

dan persiapan bahan pada Gambar 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Persiapan Alat 
Sumber : Data Primer, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Persiapan Bahan 
Sumber : Data Primer, 2020 
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2. Perendaman  

Selanjutnya beras ketan dicuci bersih dengan air, kemudian beras ketan direndam 

selama kurang lebih 4 jam . Perendaman dilakukan untuk mempercepat proses 

pelunakan pada saat dikukus. Proses perendaman selain mempercepat proses 

pelunakan juga dapat membuat beras ketan semakin legit rasanya.  Adapun proses 

perendaman dapat diliat pada Gambar 4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Perendaman 
Sumber : Data Primer, 2020 

 

3. Pengukusan  

Langkah berikutnya adalah pengukusan beras ketan. Pengukusan dilakukan 2 tahap. 

Pengukusan tahap pertama dilakukan untuk menjadikan beras ketan setengah matang 

dengan waktu pengukusan kurang lebih selama 20 menit. Pengkusan dilakukan 

dengan menggunakan api sedang. Adapun proses pengukusa dapat dilihat pada 

Gambar 4.6. 
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Gambar 4.6 Pengukusan 
Sumber : Data Primer, 2020 

 

4. Pencampuran Adonan  

Selanjutnya adalah pencampuran adonan. Beras ketan yang telah dikukus setengah 

matang dicampur dengan kelapa parut dan garam. Perbandingan antara beras ketan 

dan parutan kelapa harus tepat, agar didapatkan tekstur jadah yang pas serta 

perpaduan rasa manis dan asin yang pas. Adonan tersebut kemudian diaduk hingga 

semua bahan tercampur secara merata. Adapun proses pencampuran adonan dapat 

dilihatpada Gambar 4.7. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7  Pencampuran Adonan 
Sumber : Data Primer, 2020 
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5. Pengukusan  

Adonan dikukus kembali untuk mematangkan seluruh bahan yang ada dalam adonan, 

waktu pengukusan kurang lebih selama 30 menit. Pengukusan dilakukan dengan 

menggunakan api sedang agar beras ketan matang dengan sempurna. Proses 

pengukusan kedua dilakukan untuk lebih mematangkan beras ketan setelah dicampur 

dengan parutan kelapa dan garam. Adapun proses pengukusan dapat dilihat pada 

Gambar 4.8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Pengukusan 
Sumber : Data Primer, 2020 

 

6. Penumbukan  

Adonan yang telah matang diletakan ke dalam baskom, kemudian adonan jadah 

ditumbuk menggunakan kayu. Proses penumbukkan diperlukan tenaga yang kuat agar 

adonan jadah dapat ditumbuk secara merata dan jadah yang dihasilkan benar-enar 

halus dengan tekstur yag pas. Adapaun proses penumbukkan dapat dilihat pada 

Gambar 4.9. 
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Gambar 4.9 Penumbukkan 
Sumber : Data Primer, 2020 

 

7. Pencetakkan dan Pemotongan 

Adonan jadah yang telah halus kemudian dipindahkan ke dalam loyang plastik, 

setelah itu jadah dipadatkan agar memudahkan pada saat proses pencettakan. Jadah 

kemudian dipotong sesuai selera. Adapun proses pencetakkan dan pemotongan dapat 

dilihat pada Gambar 4,10. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Pencetakkan dan Pemotongan 
Sumber : Data Primer, 2020 

 

8. Penimbangan 

Adonan yang telah dicetak kemudian di timbang, setiap 1 bungkus jadah bakar 

sadewa memiliki berat sebesar 100 gr. Penimbangan dilakukan agar bentuk dan berat 
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jadah bakar sadewa seragam. Adapun proses penimbangan dapat dilihat pada Gambar 

4.11. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Penimbangan 
Sumber : Data Primer, 2020 

 

9. Pembakaran  

Jadah yang telah dipotong kemudian diletakkan di atas teflon untuk dilakukan proses 

pembakaran. Proses pembakaran jadah tidak membutuhkan waktu yang lama, hingga 

warna jadah menjadi keemasan dapat diangkat dari teflon. Proses pembakaran jadah 

kurang lebih selama 5 menit.Adapun proses pembakaran dapat dilihat pada Gambar 

4.12. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Pembakaran 
Sumber : Data Primer, 2020 
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10. Persiapan Kemasan  

Kemasan yang akan digunakan untuk mengemas produk dipersiapkan terlebih dahulu 

yaitu dengan memberi label pada bagian penutup mika. Persiapan kemasan dilakukan 

saat menunggu jadah dingin. Adapun Gambar persiapan kemasan dpat dilihat pada 

Gambar 4.13. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Persiapan Kemasan 
Sumber : Data Primer, 2020 

 

11. Pemberian Toping dan  Pengemasan  

Jadah yang telah dingin kemudian dimasukan dan ditata rapi di dalam kemasan. 

Kemudian jadah di beri toping sesuai selera, toping yang di berikan berupa parutan 

keju dan parutan coklat. Jadah yang telah diberi toping kemudian ditutup dan pada 

sisi-sisi mika diberi straples agar mika tertutup secara rapat. Adapun proses 

pemberian toping dan pengemasan dapat dilihat pada Gambar 4.14. 
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Gambar 4.14 Pemberian Toping dan  Pengemasan 
Sumber : Data Primer, 2020 

 

 

4.2.2 Analisis Usaha 

Berdasarkan dari hasil perhitungan BEP,  R/C Ratio, dan ROI pada usaha jadah 

bakar sadewa. Adapun pembahasan hasil analisis sebagai berikut : 

1. BEP 

Berdasarkan analisis kelayakan usaha dengan menggunakan metode BEP, 

didapatkan hasil BEP (produksi) sebesar 21,12  bungkus, artinya  pada usaha jadah 

bakar sadewa mengalami titik impas apabila mampu memproduksi sebanyak 21,12 

bungkus dalam satu kali produksi. Hasil  BEP (produksi) yang diperoleh memiliki  

nilai lebih kecil dari kenyataan produksi yaitu sebesar 30 bungkus setiap satu kali 

produksi, maka usaha jadah bakar sadewa dapat dikatakan layak atau 

menguntungkan. 

Berdasarkan dari hasil BEP (harga) didapatkan sebesar Rp. 4.224 per bungkus, 

artinya pada usaha jadah bakar sadewa mengalami titik impas apabila mampu 

menjual dengan harga Rp. 4.224 per bungkus.   Hasil dari BEP (harga) yang 

diperoleh memiliki nilai  lebih kecil dari kenyataan harga jual yang telah ditetapkan 

yaitu sebesar Rp. 6.000 per bungkus, maka usaha jadah bakar sadewa dapat dikatakan 

layak dan menguntungkan.  

2. R/C Ratio 
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Berdasarkan dari hasil R/C Ratio yang didapatkan yaitu sebesar 1,42. Artinya 

setiap Rp. 1 total biaya yang dikeluarkan, maka akan menerima total penerimaan 

sebesar Rp 1,42. Pada tingkat total pendapatan sebesar Rp. 180.000 usaha ini mampu 

menutup total biaya produksi yang dikeluarkan sebesar Rp. 126.355. Hal ini 

menunjukkan bahwa usaha jadah bakar sadewa mampu menghasilkan pendapatan 

yang lebih besar dibandingkan dengan total biaya yang telah dikeluarkan, maka usaha 

jadah bakar sadewa dapat dikatakan layak dan menguntungkan, karena nilai R/C 

Ratio > 1. 

3. ROI 

Berdasarkan hasil perhitungan ROI sebesar  8,2%, artinya tingkat pengembalian 

investasi dalam satu kali proses produksi jadah bakar sadewa  sebesar 8,2 % dari 

investasi. Setiap Rp.1  modal yang ditanamkan, mampu menghasilkan keuntungan 

bersih Rp.0,082  (8,2 %) . Diperlukan 15 kali produksi agar dapat mengembalikan 

investasi pada usaha jadah bakar sadewa, maka usaha jadah bakar sadewa dapat 

dikatakan layak dan menguntungkan karena nilai ROI > 0 %.   

 

4.2.3 Pemasaran  

Bauran pemasaran yang dilkukan pada produk jadah bakar sadewa ini degan 

menggunakan metode 4P, yaitu product, price, place, dan promotion.Berikut adalah 

penjelasan mengenai bauran pmasaran jadah bakar sadewa. 

a. Product 

Produk yang dijual adalah jadah bakar. Produk ini dilengkapi dengan kemasan 

yang menarik serta diberi label, agar produk ini mudah diingat maka perlu adanya 

merk pada kemasan yang membedakan produk ini dengan produk yang sudah ada 

dipasaran. Merk pada produk jadah bakar yaitu “Sadewa” yang berasal dari singkatan 

nama Satrio Dewanto. 

b. Price 

Penentuan harga jual dari produk jadah bakar sadewa yaitu dengan cara total 

biaya produksi ditambah dengan keuntungan yang diinginkan. Keuntungan yang 
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diinginkan untuk setiap produknya sebesar 45%, sehingga harga jual untuk jadah 

bakar sadewa per bungkusnya adalah Rp. 6.000.  

c. Place  

Saluran pemasaran yang dilakukan dalam usaha jadah bakar sadewa yaitu 

pemasaran secara langsung dan pemasaran secara tidak langsung. Pemasaran secara 

langsung dilakukan dengan cara menjual produk langsung pada konsumen tanpa 

melalui perantara. Proses pemasaran dilakukan di sekitar kampus. Adapun gambar 

saluran pemasaran secara langsung dapat dilihat pada Gambar 4.15. 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Saluran Pemasaran Langsung 
Sumber : Data Primer, 2020 

 
 

Pemasaran secara tidak langsung dilakukan dengan cara menitipkan produk 

pada pengecer Proses pemasaran secara tidak langsung dilakukan dengan cara 

menitipkan produk pada  toko milik Ibu Sum yang terletak di Jalan Riau. Penentuan 

harga jual untuk pengecer yaitu dengan adanya negosiasi antara produsen dengan 

pengecer. Proses pemasaran secara tidak langsung mengalami kendala pada saat 

produksi ke 3 dikarenakan adanya pandemi covid-19, sehingga adanya pembatasan 

jumlah produk yang dititpkan. Adapun gambar saluran pemasaran secara tidak 

langsung dapat dilihat pada Gambar 4.16. 

 

 

 

 

 

   Gambar 4.16 Saluran Pemasaran Tidak Langsung 
Sumber : Data Primer, 2020  

 

Produsen Konsumen 

Produsen Pengecer Konsumen 

Rp. 6.000 

Rp. 6.000 
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d. Promotion 

Proses pemasaran didukung dengan adanya kegiatan promosi, promosi yang 

dilakukan pada produk jadah bakar sadewa yaitu promosi langsung dan promosi tidak 

langsung. Promosi langsung dilakukan dengan cara menawarkan langsung produk 

kepada calon konsumen, sedangkan promosi tidak langsung dapat dilakukan melalui 

media sosial seperti WhatsApp 
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BAB 5. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan tugas akhir, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1.  Proses produksi jadah bakar sadewa dimulai dari proses persiapan alat dan bahan, 

perendaman, pengukusan, pencampuran adonan, pengukusan, penumbukan, 

pencetakkan dan pemotongan, pembakaran, persiapan kemasan, pengemasan dan 

pemberian toping. Produksi jadah bakar sadewa dikerjakan selama 4 bulan  dengan 

melaksanakan produksi sebanyak 5 kali. Setiap kali produksi mampu menghasilkan 

30  bungkus. Kegiatan tugas akhir ini dilakukan di Kabupaten Jember. 

2. Berdasarkan metode analisis data yang digunakan yaitu BEP, R/C Ratio, dan ROI. 

Diperoleh BEP (Produksi) sebanyak 21,12 bungkus dengan kemampuan produksi 

sebesar 30 bungkus, BEP (harga) sebesar Rp. 4.224 dengan kenyataan harga jual 

sebesar Rp. 6.000, R/C Ratio sebesar 1,42, dan ROI sebesar 8,2 %, maka usaha jadah 

sadewa dapat dikatakan layak dan menguntungkan.  

3. Pemasaran yang dilakukan dalam produk jadah bakar sadewa yaitu menggunakan 4 

bauran pemasaran yaitu produk (product), harga (price), promosi (promotion), dan 

saluran distribusi (place). 

 

5.2 Saran 

1. Memberi variasi toping yang lebih banyak sehingga dapat menarik minat 

konsumen.  

2. Mengoptimalkan proses pemasaran sehingga produk dapat dikenal oleh konsumen 

secara luas. 
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