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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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. Sedangkan studi

kelayakan menurut Ahmad Subagyo merupakan menilai kelayakan investasi dan

penelitian yang mendalam terhadap suatu ide bisnis tentang layak atau tidaknya

ide tersebut untuk melaksanakan.

Secara umum semua bisnis yang dijalankan bertujuan untuk mendapatkan

keuntungan yang optimal. Untuk itu perlu ditempuh berbagai cara demi mencapai

tujuan tersebut. Sebelum memulai bisnis pengusaha harus membuat rencana bisnis

dengan matang dan dapat memudahkan pengusaha dikemudian hari. Selanjutnya,

pengusaha dituntut untuk melakukan studi kelayakan terlebih dahulu terhadap ide

bisnis yang akan dijalankan untuk meneghindari investasi dana yang terlalu besar

yang akan berakibat pada kerugian.

Pada saat ini banyak pengusaha muda yang berumculan dengan ide-ide

bisnis yang sangat kreatif dan tentunya dengan berbagai strategi pemasaran yang

tidak kalah unik. Pemerintah sendiri juga sangat mendukung para pengusaha yang

terampil dan mandiri terlebih lagi pengusaha itu masih muda dan mau berkarir

dengan membuka usaha sendiri. Hal ini tentunya memiliki dampak yang sangat

positif di berbagai bidang, mulai dari menghindari tindak kriminal dan mengubah

sebuah persaingan menjadi ajang untuk kreatif, serta menumbuhkan inovasi baru.

Sehingga, persaingan untuk memulai bisnis baru semakin ketat dan membuat

seorang pengusaha tidak cukup hanya dengan mengandalkan pengalaman saja

untuk memulai sebuah bisnis diperlukannya pengetahuan dan wawasan serta net

working yang luas.
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Salah satu ide bisnis yang akan direncanakan dan dikembangkan yaitu

berupa “Dodol Kedabu Desa Jangkang” dimana bisnis ini berbahan dasar dari

kedabu. Kedabu (Perepat) adalah sejenis pohon penyusun hutan bakau. Hidup

menyebar mulai dari Afrika Timur, Kepulauan Scychelle dan Madagaskar, Asia

Tenggara Hingga Ke Australia Tropis, Kaledonia Baru, Kepulauan Dipasifik

Barat dan Oseania Barat Daya. Selama ini kedabu hanya dimanfaatkan sebagai

sirup, dan belum ada variasi olahan lain. Mengingat buah ini banyak biji layaknya

jambu biji, pada proses penyaringan harus lebih hati-hati dari penyaringan itu,

diperolah pati yang bagus. Penyaringan ini sangat penting agar bahannya tetap

bersih, rasa enak dan mantap bagi kesehatan.Soalnya apabila biji kedabu yang

keras dan tidak halus dan hancur, mengakibatkan kesehatan ginjal.

Untuk memperkenalkan produk ini strategi pemasaran sangat dibutuhkan.

Strategi pemasaran merupakan salah satu awal dalam mengenalkan produk pada

konsumen dalam rangka meningkatkan keuntungan bisnis. Sebelum melakukan

pemasaran dan promosi yang lainnya, pengusaha harus terlebih dahulu menetukan

segmentasi pasar secara jelas. Sebagian besar kegagalan bisnis berasal dari tujuan

dan segmentasi pasar yang salah. Segmentasi pasar merupakan sebuah kegiatan

untuk membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda

yang memiliki kebutuhan karateristik atau perilaku yang mungkin membutuhkan

produk atau bauran pemasaran yang berbeda.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan proyek tugas

akhir dengan judul “Perencanaan Pemasaran Dodol Kedabu Desa Jangkang”

1.2 Identifikasi Proyek

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka hasil

dari identifikasi masalah yang dilakukan, yaitu Bagaimana Perencanaan

Pemasaran “Dodol Kedabu Desa Jangkang” ?
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1.3 Tujuan Proyek

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari proyek pembuatan “Dodol Kedabu

Desa Jangkang” ini yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan Umum proyek akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana

Perencanaan Pemasaran “Dodol Kedabu Desa Jangkang”.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus proyek akhir ini yang ingin dicapai antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana STP (Segmenting, Targeting, Positioning)

dari Produk “Dodol Kedabu Desa Jangkang”

2. Untuk mengetahui bagaimana bauran pemasaran ( Marketing mix ) dari

produk “Dodol Kedabu Desa Jangkang ”

3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi selama proses pemasaran.

4. Untuk mengetahui bagaimana solusi yang bisa dilakukan dari kendalayang

dihadapi pada produk “Dodol Kedabu Desa Jangkang ”

1.4 Manfaat Proyek

Proyek akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang

berkepentingan yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Diharapkan proyek akhir ini dapat meningkatkan pengetahuan serta

keterampilan dalam pengelolaan Dodol Kedabu Desa Jangkang dan dapat

menambahkan pengetahuan dibidang manajemen pemasaran. Selain itu,

untuk memenuhi syarat penyusunan tugas akhir guna mendapatkan gelar

Ahli Madya Dari Program Studi Administrasi Bisnis.
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2. Bagi Masyarakat

Diharapkan proyek akhir ini dapat menjadi salah satu bahan masukan dan

informasi yang berharga bagi masyarakat bahwa Dodol Kedabu dapat di

jadikan sebagai makanan kekinian yang mengandung nilai gizi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan Proyek Akhir Ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam

penyusunan proyek yangsama yang akan datang.

1.5 Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Tempat Pelaksanaan Proyek akhir pembuatan dan pelaksaan pemasaran

“Dodol Kedabu Desa Jangkang” akan direncanakan di Jalan Deluk Bantan. Selain

itu, kami memasarkan produk melalui Online dengan menggunakan sistem Order

dan secara langsung kepada calon konsumen.

Proyek ini dilaksanakan selama 2 bulan dimulai pada bulan Oktober dari

persiapan alat dan bahan hingga penyusunan laporan akhir yaitu bulan Desember

2020.

1.6 Sistematika Penulisan Laporan

Agar penulisan laporan proyek akhir ini dapatsistemastis dan tersusun

dengan rapi maka diperlukan sistematika penulisan laporan. Berikut ini adalah

sistematika penulisan proyek akhir ini:

BAB 1 : PENDAHULUAN
Pada bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, identifikasi

proyek, tujuan proyek, manfaat proyek, dan tempat pelaksanaan

proyek, serta sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi uraian teoritis variabel-variabel proyek akhir

meliputi perencanaan bisnis dan peluang bisnis, serta teori khusus

proyek akhir pada bagian masing-masing.
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BAB 3 : METODA DAN PROSES PENYELESAIAN PROYEK

Pada bab ini berisi uraian Rencana Persiapan Proyek, Rencana

Pelaksanaan Proyek, Rencana Penyelesaian Proyek, dan Rencana

Pelaporan Proyek.

BAB 4 : HAS IL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi deskriptif dan analisis hasil proyek akhir berupa

laporan pelaksanaan proyek akhir.

BAB 5 : PENUTUP

Pada bab ini berisi rangkuman hasil proyek akhir dalam bab-bab

sebelumnya yang ditulis dalam suatu kesimpulan, serta saran sebagai.
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