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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat ini tantangan dan hambatan yang dihadapi di dunia usaha semakin 

besar dan terus berkembang dalam segala bidang. Salah satu kegiatan usaha yang 

pesat perkembangannya adalah kegiatan jual beli khususnya dalam bidang kuliner, 

banyak pelaku bisnis yang hanya menginginkan keuntungan besar tanpa membuat 

perencanaan yang tepat dan memikirkan resiko-resiko yang mungkin terjadi. 

Untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan, maka langkah yang harus 

dilakukan adalah membuat perencanaan bisnis sehingga para calon pengusaha 

dapat mengurangi resiko yang mungkin bisa terjadi pada usaha yang dibangun. 

Perencanaan usaha adalah keseluruhan proses tentang hal-hal yang dikerjakan 

pada masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan 

dalam perencanaan usaha, hal ini sangat penting karena merupakan acuan kerja 

bagi pelaku usaha pada umumnya produksi, pemasaran, penjualan, perluasan 

usaha, keuangan usaha, pembelian merupakan sebuah proses mengatur 

perencanaan usaha. Kebutuhan akan perencanaan usaha itu sendiri seperti sebuah 

petunjuk untuk menjalankan usaha. Dengan sebuah perencanaan maka dapat 

mencapai dan menerapkan tujuan utama usaha kita. 

Produksi roti sebagai salah satu UKM berkembang di tengah masyarakat 

mengindikasikan bahwa usaha roti masih dapat terus berkembang dan merupakan 

salah satu pasar potensial untuk mencapai keuntungan optimum. Krisis global 

yang terjadi tidak banyak memberikan pengaruh terhadap industri roti. Pabrik roti 

syariah bakery Jl. Maleo, lrg.VIII No. 68 Palu merupakan salah satu usaha roti 

yang berdiri pada bulan Mei Tahun 2006, memproduksi roti dengan 4 jenis rasa 

Jenis roti yang di produksi di perusahaan antara lain, roti tawar. Metode yang 

digunakan dalam penelitan ini adalah metode branch and bound. Hasil penelitian 

menunjukkan produksi harian roti dengan pendapatan maksimal sebanyak 940 

buah roti dengan rincian kombinasi roti isi coklat sebanyak 271 buah, roti isi 
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grentea sebanyak 230 buah, roti isi tiramisu sebanyak 59 buah dan roti 

chococruch sebanyak 185 buah, serta hasil penjualan optimal dalam sehari adalah 

sebesar 740. Oleh karena itu, melihat dari usaha yang dilakukan oleh syariah 

bakery, maka penulis akan mencoba memproduksi olahan dari dari roti tawar 

yang berisi berbagai macam rasa yang menarik perhatian. 

Salah satu produk yang akan direncanakan ini, yaitu Roti Tawar Lumer, 

yang berbahan dasar dari roti tawar. Selama ini roti hanya  digunakan sebagai 

cemilan seperti : roti bakar, roti kukus, roti panggang. Kami memilih untuk 

membuat produk dengan mengolah roti menjadi cemilan hits kekinian yang dapat 

dikonsumsi dan digemari oleh semua kalangan masyarakat dari berbagai tingkat 

usia. Namun kami tetap memperhatikan nilai gizi dari roti tersebut, dengan 

demikian roti diolah menjadi lebih menarik dengan berisikan coklat yang bernama 

Roti Tawar Lumer. 

Kegiatan produksi bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai 

kemakmuran. Kemakmuran dapat tercapai jika tersedia barang dan jasa dalam 

jumlah yang mencukupi. Orang ataupun perusahaan yang menjalankan proses 

produksi pasti menggunakan modal. Modal, yaitu sebagai alat yang dapat 

dimanfaatkan untuk dapat menghasilkan suatu barang dan jasa. Oleh karena itu, 

penulis mencoba membuat olahan dari roti ini berupa cemilan yang menarik 

perhatian dikalangan masyarakat. Perencanaan dan Pembuatan Usaha Roti 

Tawar Lumer  (Tinjauan Aspek Produksi). 

 

1.2 Identifikasi Proyek 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi 

proyek akhir ini adalah bagaimana perencanaan bisnis dan pembuatan Roti Tawar 

Lumer tinjauan produksi? 

 

1.3 Tujuan Proyek  

1.3.1 Tujuan umum proyek  

Tujuan proyek akhir ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana perencanaan 

Pembuatan usaha Roti Tawar Lumer (Tinjauan Aspek Produksi). 
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1.3.2 Tujuan khusus proyek 

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam proyek akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bahan baku yang digunakan dalam proses produksi Roti 

Tawar Lumer. 

2. Untuk mengetahui proses produksi pada usaha Roti Tawar Lumer. 

3. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam memproduksi pada usaha Roti 

Tawar Lumer. 

 

1.4 Manfaat Proyek  

Setiap proyek yang dilakukan biasanya tidak lepas dari manfaat yang ingin 

dicapai. Adapun manfaat yang ingin dicapai dari proyek ini : 

1. Bagi penulis 

Penulis dapat menambahkan ilmu dan wawasan tentang perencanaan bisnis 

dan mengelola produksi. 

2. Bagi Perusahaan 

Penulis berharap dapat dijadikan sebagai bahan referensi produk yang 

komperatif, sehingga perusahaan bisa memberikan peluang untuk usaha 

demi berkembangnya produk. 

3.      Bagi Pihak Lain 

Penulis berharap dapat dijadikan sebagai referensi untuk pelaksanaan 

proyek selanjutnya dan lebih mendalami mengenai pembahasan yang 

berkaitan dengan proyek ini. 

 

1.5 Tempat, Waktu  dan Pelaksanaan Proyek  

Tempat pelaksanaan proyek akhir ini perencanaan usaha dan pembuatan 

Roti Tawar Lumer akan dilakukan di Jl. Panglima minal, Desa Air Putih, 

Kecamatan Bengkalis. Waktu pelaksanaan dimulai dari November sampai 

Desember Tahun 2020. 
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1.6 Sistematika Penulisan Proyek  

Agar penulisan laporan proyek ini dapat sistematis dan tersusun dengan rapi 

maka diperlukan sistematika penulisan laporan. Berikut ini adalah sistematika 

penulisan proyek akhir perencanaan dan pembuatan usaha roti tawar lumer 

sebagai berikut : 

BAB 1 :   PENDAHULUAN  

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang, identifikasi 

proyek, tujuan proyek, manfaat proyek, tempat dan waktu pelaksanaan 

proyek serta sistematika penulisan laporan proyek.  

BAB 2 :  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada Bab ini penulis menguraikan tentang teori yang diperlukan untuk                      

memperkuat alasan pembuatan proyek dan rancangan dari proyek yang 

akan dibahas, yaitu penelitian terdahulu, kewirausahaan, dan produksi. 

BAB 3: METODE DAN PROSES PENYELESAIAN PROYEK 

 Pada Bab ini penulis menguraikan tentang rencana persiapan proyek, 

rencana pelaksanaan proyek, rencana penyelesaian proyek, rencana 

pelaporan proyek (laporan pelaksanaan kegiatan proyek dan laporan 

keuangan pelaksanaan kegiatan proyek). 

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pada Bab ini penulis menguraikan analisis hasil proyek akhir yaitu 

laporan  pelaksanaan proyek akhir. 

BAB 5: PENUTUP 

 Pada Bab ini terdapat sejumlah kesimpulan dan saran sebagai uraian 

dari laporan proyek akhir. 
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