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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus mulai 

dari pengadaan bahan baku, produksi, pemasaran dan distribusi sampai pada 

konsumen dalam bentuk barang maupun jasa dengan tujuan mendapatkan 

keuntungan dan kemanfaatan.Sebelum memulai bisnis pengusaha harus membuat 

rencana bisnis dengan matang yang dapat memudahkan pengusaha dikemudian 

hari. Selanjutnya, pengusaha dituntut untuk melakukan studi kelayakan terlebih 

dahulu terhadap ide bisnis yang akan dijalankan untuk menghindari investasi dana 

yang terlalu besar  yang  akan  berakibat  pada kerugian. Rencana bisnis 

dikembangkan dengan fokus kepada pemegang kepentingan. Rencana bisnis 

merupakan langkah awal yang menunjukkan bahwa pengusaha serius dalam 

menjalankan sebuah bisnis baru dan pernyataan atas tujuan berdirinya sebuah 

bisnis, serta strategi atau rencana seperti apa yang akan dijalankan untuk 

mencapai suatu tujuan dari bisnis tersebut. 

Produksi merupakan hal terpenting dalam membangun suatu usaha terutama 

di bidang industri. Setiap orang yang akan membangun usaha di bidang industri 

akan memikirkan barang apa yang akan diproduksi untuk dipasarkan, mereka juga 

akan berfikir mengenai berapa banyak barang yang akan mereka produksi, berapa 

banyak barang yang harus mereka simpan untuk dijadikan persediaan dan berapa 

banyak perkiraan permintaan terhadap barang yang mereka produksi. Dalam 

kehidupan sehari-hari permintaan, persediaan dan produksi  jumlah barang 

dikategorikan ke dalam beberapa variabel seperti produksi sedikit, produksi 

banyak, produksi sedang. Dalam hal ini terkadang sering dipertanyakan misalnya 

jika hari ini produksi sedikit, banyak orang akan bertanya seberapa sedikit 

produksi tersebut sehingga dikatakan produksi sedikit, karena dalam setiap 

instansi atau perusahaan kata “sedikit” memiliki kriteria sendiri tergantung 

ketetapan bisnis. 
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Pada saat ini banyak pengusaha muda yang bermunculan dengan ide-ide 

bisnis yang sangat kreatif dan tentunya dengan berbagai strategi pemasaran yang 

tidak kalah unik. Jenis usaha kecil tidak perlu membuat rencana bisnis yang rumit 

untuk memulai usahanya,serta bagaimana bisnis harus dikembangkan sejalan 

dengan perkembangan zaman. Pemerintah sendiri juga sangat mendukung para 

pengusaha yang terampil dan mandiri terlebih lagi pengusaha itu masih muda dan 

mau berkarir dengan membuka usaha sendiri. 

Salah satu ide bisnis yang akan direncanakan dan dikembangkan yaitu 

berupa Pakis Krispy “SS” dimana bisnis ini berbahan dasar Tumbuhan 

Pakis/Kelakai/Paku. Mengapa Pakis Krispy “SS” ini dipilih menjadi sebuah ide 

bisnis di Bengkalis? Alasan yang paling utama,  Pakis Krispy “SS” ini belum ada 

dipasarkan di sekitaran Bengkalis. Selain itu, tersedianya bahan baku yang banyak 

mendorong untuk memanfaatkan sumber daya yang telah ada ini. 

`Tanaman Pakis umumnya dimanfaatkan oleh masyarakat hanya untuk 

dikonsumsi sebagai sayuran Sehari-hari. Karena pakis hanya dimanfaatkan 

sebagai sayur-sayuran  dalam kehidupan sehari-hari,maka peminat Tumbuhan 

Pakis masih sangat sedikit. Tetapi jika tanaman pakis di olah menjadi makanan 

Ringan atau cemilan pastinya masyarakat akan  banyak tertarik untuk 

mengonsumsi tumbuhan pakis.Karena dapat memproleh banyak  manfaat yang 

baik untuk kesehatan. Manfaat Tumbuhan Pakis diantaranya mampu meredakan  

diare,menambah darah  karena  kandungan daun  pakis yang kaya akan  zat besi, 

merangsang produksi ASI, bahkan banyak orang yang meyakini bahwa 

mengonsumsi pakis bisa menjadikan tubuh  awet  muda. 

Oleh Karena itu,agar usaha tumbuhan pakis ini menjadi lebih baik dan di 

kenali oleh masyarakat pada umumnya, maka perlu peningkatan perubahan varian 

rasa, Harga, kualitas dan keunggulan dari produk ini yang dapat memberikan  

kesenangan bagi konsumen dan dapat membangun cita rasa yang selama ini 

belum pernah dirasakan oleh masyarakat, Khususnya masyarakat Kota Bengkalis. 

Berdasarkan pemaparan Latar belakang diatas penulis tertarik untuk 

melakukan proyek tugas akhir dengan judul “Perencanaan dan Pembuatan 

Bisnis Pakis Krispy “SS” (Tinjauan Aspek Produksi)”. 
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1.2 Identifikasi Proyek  

Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah diuraikan diatas, maka 

identifikasi proyek adalah Perencanaan Bisnis dan Pembuatan  Pakis Krispy “SS” 

(Tinjauan Aspek Produksi). 

 

1.3 Tujuan Proyek  

Tujuan Proyek tugas akhir perencanaan  dan  pembuatan Usaha Pakis 

Krispy “SS” ini adalah : 

1.3.1 Tujuan Umum  

Tujuan umum untuk  proyek  tugas akhir  perencanaan  dan  pembuatan 

usaha  Pakis Krispy  “SS” ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana perencanaan dan  pembuatan  usaha  Pakis 

Krispy “SS”. 

2. Untuk menciptakan  inovasi  baru  terhadap produk  yang  telah  ada  

dengan memberikan  varian  rasa  yang  telah ada Pakis Krispy “SS”. 

1.3.2 Tujuan Khusus  

Tujuan Khusus untuk proyek tugas akhir perencanaan dan  pembuatan  

usaha   Pakis Krispy “SS” ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bahan baku yang digunakan dalam Produksi Pakis 

Krispy “SS” 

2. Untuk mengetahui bagaimana proses produksi Pakis Krispy “SS” 

3. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam memproduksi Pakis Krispy 

“SS” 

 

1.4 Manfaat Proyek  

Manfaat melakukan Proyek tugas akhir  perencanaan dan  pembuatan  

usaha Pakis Krispy “SS”  yaitu sebagai berikut : 
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1.4.1.  Bagi Penulis  

Diharapkan dalam  proyek  ini  penulis  dapat  menambah  pengetahuan 

dan  pengalaman  bagi  penulis baik teori  maupun  praktek, mengenai 

perencanaan bisnis pada usaha kecil, serta dapat mengetahui bagaimana 

mengelola produksi, persediaan, dan keuangan pada sebuah home 

industry. 

1.4.2 Bagi Masyarakat 

Penulis berharap hasil dari proyek ini dapat  menjadi  salah  satu  masukan 

dan informasi bagi  masyarakat  bahwa tumbuhan  pakis  yang  memiliki  

kegunaan  yang bernilai vitamin tinggi. 

1.4.3 Bagi Pihak Lain 

Penyelasaian Proyek ini diharapkan dapat dijadikan bahan  referensi  

untuk  pelaksanaan  proyek selanjutnya dengan proyek yang  sama. 

 

1.5 Tempat dan Waktu Pelaksanaan  

Pelaksanaan proyek tugas akhir ini untuk proses produksi Paakis Krispy 

“SS” akan dilaksanakan di rumah salah satu dari anggota kelompok yang 

beralamat di Jl. Jendral Sudirman, Jl.M.Taib Syahri, Jl.M.Sodik, Desa Tanjung 

Belit dan untuk Pemasaran akan dilaksanakan dan dipasarkan  melalui Online 

dengan menggunakan  sistem order dan  secara  langsung  kepada calon Kosumen 

yang akan membeli  produk tersebut. 

 

1.6 Sistematika Penulisan Laporan 

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 Pakis Krispy “SS” 

adalah sebagai berikut : 

 

 

 



 

5 

 

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, perencanaan 

bisnis, kewirausahaan,studi kelayakan bisnis 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 akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran 

dari hasil pelaksanaan proyek pada bab-bab sebelumnya. 
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