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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang 

tinggi. Tanah Indonesia yang subur mendukung tumbuhnya tanaman yang 

berkhasiat obat. Tanaman obat merupakan tanaman yang memiliki kandungan 

senyawa aktif yang berkhasiat sebagai obat. Handayani (2017), mengatakan 

bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati 

terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 3.000 spesies tanaman tingkat 

tinggi. Kekayaan flora serta tanaman obat tersebut memiliki potensi untuk 

dapat dikembangkan sebagai produk herbal. Salah satu cara untuk 

memanfaatkan potensi dari tanaman obat yaitu dengan menjadikannya obat 

tradisional. 

Wonosobo merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Jawa Tengah, 

Indonesia. Data yang diambil dari website.wonosobokab.go.id, kabupaten 

Wonosobo merupakan daerah dataran tinggi yang memiliki ketinggian rata-

rata pada rentang 250 – 2.250 mdpl dengan dominasi rentang pada 500 – 

1.000 mdpl atau sebanyak 50% dari seluruh areanya. Ketinggian tersebut 

mempengaruhi suhu udara Wonosobo, yaitu dengan rata-rata 14,3 – 26 oC. 

Sebagai daerah dengan dominasi dataran tinggi dan pegunungan, Wonosobo 

memiliki potensi wisata alam seperti Golden Sunrise Sikunir, Gunung 

Kembang, Gunung Prahu, dan wisata pegunungan lainnya. 

Suhu udara yang dingin di Wonosobo menyebabkan masyarakat 

cenderung mengkonsumsi makanan atau minuman yang menghangatkan bagi 

tubuh. Salah satu minuman yang dapat memberikan efek hangat pada tubuh 

adalah wedang uwuh. Wedang uwuh merupakan salah satu minuman herbal 

yang dibuat dari campuran rempah dan telah dimanfaatkan secara turun-

temurun. Manfaat wedang uwuh antara lain adalah sebagai pelega pernafasan, 

mengurangi perut kembung, mengurangi pegal linu dan membantu 

menghangatkan tubuh.  
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Pemanfaatan tanaman obat merupakan salah satu upaya dalam menjaga 

kesehatan tubuh dengan bahan-bahan alami. Gaya hidup back to nature 

dengan mengkonsumsi sajian alam memiliki peningkatan yang cukup 

signifikan pada masa pandemi. Menurut Mawardika dan Istiqomah (2021), 

konsumsi jamu menjadi lebih populer sejak munculnya pandemi COVID-19 

karena dipercaya dapat menangkal infeksi virus corona. Penelitian kuantitatif 

yang dilakukan oleh Fanie Indri dalam Media Indonesia terhadap 1.524 

partisipan yang telah dianalisa didapatkan kesimpulan bahwa 79% responden 

mengkonsumsi jamu untuk meningkatkan daya tahan tubuh selama wabah 

COVID-19. Sebanyak 55,7% responden menjadi lebih sering untuk 

mengkonsumsi jamu. 

Gaya hidup back to nature, atau gaya hidup dengan mengkonsumsi sajian 

alam bukanlah fenomena yang baru dan sudah banyak dikenal oleh 

masyarakat terutama kalangan muda. Namun gaya hidup back to nature belum 

terlalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada konsumsi jamu 

dan minuman herbal. Menurut Nita (2021), konsumsi jamu masih didominasi 

oleh kalangan senior, dan masih kalah dengan adanya konsumsi kopi. Salah 

satu alasan mengapa jamu kurang diminati oleh kalangan muda adalah karena 

rasanya yang pahit, aroma yang kurang sedap serta penyajiannya yang kurang 

praktis. Generasi milenial cenderung tidak asing terhadap teknologi masa kini 

yang menyajikan kemudahan akses dalam berbagai hal. Kemudahan tersebut 

memungkinkan generasi milenial meningkatkan sifat konsumtif. Generasi 

milenial membutuhkan kemudahan dalam hal konsumsi, sehingga perusahaan 

perlu berinovasi dan meningkatkan nilai praktis dalam penggunaan 

produknya. 

Padatnya aktivitas masyarakat di era modern menuntut produsen agar 

dapat berinovasi pada produk pangannya. Produk pangan diharapkan dapat 

lebih praktis dan lebih cepat untuk disajikan. Wedang uwuh celup dengan 

komposisi serta cita rasa yang sesuai serta penggunaan tea bag pada produk 

memungkinkan produk dapat lebih praktis. Oleh karena itu penulis 

memproduksi “Wurmple”. Produk Wurmple memiliki arti wedang uwuh 
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simpel, dimana produk diharapkan dapat mewujudkan wedang uwuh yang 

lebih praktis bagi konsumen. Nama Wurmple juga diambil dari kata “warm” 

yang berarti hangat. Wurmple diharapkan dapat menghangatkan tubuh dengan 

komposisi yang ada pada produk, terutama untuk masyarakat yang tinggal 

ataupun singgah di daerah Wonosobo. Produk juga diformulasikan agar rasa, 

aroma serta warna produk dapat lebih diterima oleh kaum muda yang 

cenderung tidak mengkonsumsi jamu karena rasanya yang terlalu pahit dan 

aroma yang dianggap terlalu tajam. 

Tugas akhir kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa program 

studi Diploma III Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Surakarta 

sebagai salah satu syarat yang perlu dipenuhi untuk mencapai gelar Ahli 

Madya. Kegiatan tugas akhir yang dilaksanakan dilakukan sesuai dengan 

minat dari program studi Diploma III Agribisnis. Tugas akhir yang 

dilaksanakan oleh minat agrofarmaka adalah dengan membuat produk yang 

diharapkan dapat menumbuhkan minat wirausaha bagi mahasiswa dan dapat 

dikembangkan sebagai bisnis. Produk wedang uwuh yang penulis ciptakan 

dapat memenuhi kewajiban dan juga dapat menjadi batu loncatan penulis 

dalam merintis usaha.  

B. Tujuan 

Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah : 

1. Mengetahui komposisi bahan baku dalam proses pembuatan wedang uwuh 

celup Wurmple. 

2. Mengetahui dan menguasai proses pembuatan wedang uwuh celup 

Wurmple. 

3. Mengetahui langkah dan strategi pemasaran wedang uwuh celup. 

4. Mahasiswa dapat menghitung analisis kelayakan usaha produk wedang 

uwuh celup. 
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C. Manfaat 

Manfaat dari Tugas Akhir ini adalah 

1. Memberikan pengetahuan kepada Mahasiswa mengenai komposisi yang 

sesuai dalam pembuatan produk wedang uwuh celup. 

2. Memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai proses pembuatan 

wedang uwuh celup yang baik dan benar. 

3. Memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai strategi pemasaran 

yang dapat diterapkan pada produk wedang uwuh celup. 

4. Memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai analisis usaha 

suatu produk untuk keberlangsungan perusahaan. 
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