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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Memulai suatu usaha dan mengembangkan suatu usaha yang baru atau ide 

baru dan mengembangkan suatu konsep yang baru dilakukan dengan mengunakan 

modal, ide, organisasi dan manajemen yang dirancang sendiri, untuk memasuki 

dinia usaha harus memiliki jiwa wirausaha  karena wirausahawan  orang yang 

mengorganisasikan, mengelola, dan pemilik keberanian untuk menghadapi resiko. 

Sebagai pengelola dan pemilik  usaha atau pelaksana usaha, (bisnis) ia harus 

memiliki kecakapan untuk bekerja,mengorganisasikan,kreatif dan lebih menyukai 

tantangan. 

Bisnis merupakan rancangan penyelenggaraan sebuah usaha bisnis secara 

menyeluruh terhadap semua aspek yang dibutuhkan dalam menjalankan sebuah 

usaha bisnis. Melalui sebuah rencana bisnis yang akan dijalankan agar mendapatkan 

keuntungan optimal. 

Salah satu ide bisnis yang akan direncanakan dan dikembangkan yaitu 

berupa Churros Two Princess dimana bisnis ini berbahan dasar tepung terigu. 

Mengapa Churros Two Princess dipilih menjadi sebuah ide bisnis di Bengkalis? 

Alasan yang paling utama, Churros Two Princess ini belum ada dipasarkan di 

sekitaran Bengkalis.  

Pada zaman sekarang banyak makanan yang dijual dipasaran yang bisa 

disebut cemilan,baik yang kita jumpai di warung, pasar atau tempat lainnya yang 

dekat dengan sekitar kita. Dari makanan jenis makanan kering atau pun makana 

basah saat ini banyak makanan modern buatan pabrik yang dijual dipasar-pasar 

bahkan di warung-warung. 

Salah satu usaha bisnis yang tergolong banyak pada saat ini adalah usaha 

produksi makanan ringan. Makanan kekinian yang banyak di sukai oleh kalangan 

masyarakat diantaranya Churros Two Princess.Churros Two Princess terdapat 

dipasaran saat ini memang sudah beragam. Churros Two Princess
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memiliki kandungan gizi yang baik untuk dikosumsi karena mengandung 

antioksida BHA, kabohidrat,vitamin c, zat besi dan kalium. Churros Two Princess 

adalah salah satu yang direkomendasikan oleh para ahli bermanfaat jantung yang 

sehat, memperbaiki otat lebih sehat. Churros    Two Princess merupakan wafer yang 

memiliki banyak vitamin anti-oksida seperti vitamin A,vitamin C dan vitamin E. 

Churros Two Princess adalah makanan kekinian yang banyak disukai oleh 

masyarakat karena bentuk yang kecil dan lucu. Banyaknya penggemar Churros Two 

Princess dikalangan masyarakat mendorong terciptanya ide untuk membuka 

peluang usaha baru dengan menciptakan produk dan inovasi baru yang akan 

menarik.Churros Two Princess yang dihadirkan dalam usaha ini yaitu,Churros    

Two Princessdengan dikasi susu coklat. Dengan hadirnya Churros Two Princess isi 

coklat akan menarik minat pelanggan karena adanya Churros Two Princess dengan 

kreasi baru tambahan susu coklat, keju. 

Dalam hal ini, penulis akan melakukan produksi dengan memperhatikan 

pemilihan bahan baku, seperti memilih bahan baku yang berkualitas, serta 

mengelola bahan baku yang berasal dari tepung terigu menjadi makanan cemilan 

yang enak dan sehat untuk di konsumsi, yaitu Churros Two Princess. Agar produk 

banyak digemari oleh konsumen,disini penulis melakukan proses produksi secara 

terus menerus (Continiuous process), yaitu pola produksi yang urutannya pasti, 

tidak berubah-ubah, dan berkelanjutan sehingga pola pelaksanaan produksinya 

selalu sama. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan proyek 

tugas akhir dengan judul Perencanaan dan Pembuatan Bisnis Churros Two 

Princess (Tinjauan Aspek Produksi). 

 

1.2 Identifikasi Proyek 

Berdasarkan latar belakang diatas telah diuraikan,maka identifikasi proyek 

dalam perencanaa dan pebuatan usaha bisnis Churros Two Princess adalah 

bagaimana proses produksi Churros Two Princess? 

1.3 Tujuan Proyek  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari proyek Pembuatan Churros Two 

Princess ini Yaitu:  
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1.3.1  Tujuan Umum proyek 

 Tujuan proyek akhir ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana Perencanaan dan 

Pembuatan Churros Two Princess (Tinjauan Aspek Produksi). 

 

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 Churro    

Two Princess. 

2. Untuk mengetahui bagaimana proses produksi Churros Two Princess. 

3. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam proses produksi Churros Two 

Princess. 

4. Untuk mengetahui solusi dari kendala-kendala yang terjadi selama proses 

produksi Churros Two Princess. 

 

1.4 Manfaat Proyek  

Proyek akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang 

berkepentingan yaitu sebagai berikut: 

 

1.4.1   Bagi penulis 

Diharapkan proyek akhir ini dapat meningkatkan pengetahuan serta 

keterampilan dalam pengelolaan Churros Two Princess dan dapat menambah 

pengetahuan dibidang manajemen pemasaran. Selain itu, untuk memenuhi syarat 

penyusunan tugas akhir guna mendapatkan gelar Diploma (III) dari Program Studi 

Administrasi Bisnis. 

  

1.4.2   Bagi Perusahaan 

Diharapkan proyek akhir ini dapat menjadi salah satu bahan masukkan dan 

informasi yang berharga bagi masyarakat dan dapat dijadikan sebagai cemilan 

kekinian.  
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1.4.3    Bagi Pihak Lain 

Diharapkan proyek akhir ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam 

penyusunan proyek yang sama pada masa yang akan datang. 

 

1.5 Tempat, waktu  dan Pelaksanaan Proyek  

Tempat pelaksanaan proyek akhir perencanaan dan pembuatan bisnis Churros    

Two Princess akan dipasarkan melalui Online dengan menggunakan sistem order 

dan secara langsung kepada calon konsumen. 

 

1.6 Sistematika Penulisan Proyek  

Agar penulisan laporan proyek akhir ini dapat tersusun dengan rapi maka 

diperlukannya sistematika penulisan laporan. Adapun sistematika penulisan 

laporan proyek akhir Perencanaan dan Pembuatan Bisnis Churros Two 

Princessadalah sebagai berikut: 

BAB 1 :   PENDAHULUAN 

Pada Bab ini penulis menguraikan latar belakang proyek, identifikasi 

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

proyek, serta  sistematikan penulisan. 

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. 
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BAB 5: PENUTUP 

 Pada Bab ini terdapat sejumlah kesimpulan dan saran sebagai uraian dari 

laporan proyek akhir. 
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