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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Dalam 

marketing, produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa 

memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan. Dalam tingkat Pengecer, produk 

sering disebut sebagai merchandise. Dalam manufaktur, produk dibeli dalam 

bentuk barang mentah dan dijual sebagai barang jadi. Produk yang berupa barang 

mentah seperti metal atau hasil pertanian sering pula disebut sebagai komoditas. 

Kata produk berasal dari bahasa Inggris product yang berarti "sesuatu 

yang diproduksi oleh tenaga kerja atau sejenisnya". Bentuk kerja dari 

kata product, yaitu produce, merupakan serapan dari bahasa latin prōdūce(re), 

yang berarti (untuk) memimpin atau membawa sesuatu untuk maju. Disini kami 

akan menjelaskan tentang perencanaan dan pembuatan usaha keju dan coklat 

dalam tinjauan aspek produksi. 

“Keripik Talas Keju dan Coklat Hits” adalah makanan ringan yang terbuat 

dari irisan tipis ubi talas yang akan di tambah varian rasa keju dan coklat, merek 

“Keripik Talas Keju dan Coklat Hits” berasal dari bahan pembuatan dari keripik 

yaitu keju dan coklat sedangkan kata hits untuk menarik minat masyarakat agar 

membeli, keripik ini bisa dimakan di rumah sebagai teman nonton tv atau belajar, 

bahkan di kamar pribadi untuk cemilan khusus sebelum tidur. Banyak jenis 

cemilan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat, mulai dari snack yang 

mengandung banyak perasa buatan bahkan pewarna sitensis yang tidak baik untuk 

kesehatan kita. Padahal masih banyak jenis cemilan lain yang sehat bagi tubuh 

kita, cemilan ini tentu lebih menyehatkan dibanding dengan cemilan yang 

mengandung zat-zat berbahaya. Di samping itu, kami berusaha menyajikan 

produk dengan penyajian menarik dan kemasan yang higienis. Dengan demikian 

kami dapat memenuhi harapan masyarakat dalam menyajikan cemilan yang 

menyehatkan dan bebas dari bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan manusia. 
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Kelebihan dari “Keripik Talas Keju dan Coklat Hits” ini adalah 

mempunyai cita rasa yang sangat disukai oleh masyarakat karena dengan rasa keju 

dan coklat. Untuk membuat cemilan ini tidak menggunakan biaya yang tidak 

terlalu mahal dan bahkan juga bisa dilakukan dirumah, “Keripik Talas Keju dan 

Coklat Hits” ini mempunyai cita rasa yang enak, yang mana rasa ini berasal dari 

ubi talas yang dicampuri dengan berbagai rasa keju coklat.  

Tampilan “Keripik Talas Keju dan Coklat Hits” ini sangat menarik 

sehingga mampu membuat semua orang tertarik untuk mencobanya karena, 

tambahan rasa  keju dan coklat sehingga membuat “Keripik Talas Keju dan 

Coklat Hits” ini menjadi lebih menarik dan cantik. Yang bisa membuat banyak 

pengemar dan peminat jajanan “Keripik Talas Keju dan Coklat Hits” tersebut. 

Tingginya peminat “Keripik Talas Keju dan Coklat Hits” membuat peluang bisnis 

ini menguntungkan. 

Produk menggunakan packaging yang menarik supaya ada daya tarik yang 

bisa membuat masyarakat Bengkalis untuk membeli produk tersebut .Selanjutnya 

produk ini bisa dipasarkan secara online. Dari penjelasan latar belakang di atas 

penulis tertarik untuk melakukan proyek tugas akhir dengan judul Perencanaan  

Dan Pembuatan Bisnis “Keripik Talas Keju dan Coklat Hits” (Tinjauan 

Aspek produksi). 

 

1.2 Identifikasi Proyek 
 

Berdasarkan latar belakang yang di atas maka terdapatlah permasalahan-

permasalahan yang timbul dalam proyek ini adalah “bagaimana proses 

perencanaan dan pembuatan usaha “Keripik Talas Keju dan Coklat Hits”          

(Tinjauan Aspek produksi)? 

 

1.3 Tujuan Proyek 

Berdasarkan identifikasi proyek yang dipaparkan tujuan dari penelitian 

ini adalah: 

1.3.1 Tujuan Umum 
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Tujuan proyek secara umum yang ingin dicapai dari penyelenggaraan 

proyek ini adalah untuk mengetahui bagaimana perencanaan dan pembuatan 

produk “Keripik Talas Keju dan Coklat Hits”          

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan proyek secara khusus pada perencanaan dan pembuatan produk 

Keripik Keju dan Coklat adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bahan baku dan bahan pelengkap yang digunakan 

dalam pembuatan “Keripik Talas Keju dan Coklat Hits”          

2. Untuk mengetahui bagaimana proses produksi usaha “Keripik Talas Keju 

dan Coklat Hits”          

3. Untuk mengetahui harga pokok produksi dari “Keripik Talas Keju dan 

Coklat Hits”      

 

1.4 Manfaat Proyek 

Proyek akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang 

berkepentingan yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 
 

Kegunaan penelitian ini bagi penulis yaitu untuk mendapat pengetahuan 

dan informasi tentang bagaimana cara melakukan perencanaan bisnis pada 

industri usaha kecil. 

2. Bagi Masyarakat 

Diharapkan proyek ini dapat memberikan informasi terutama mengenai 

tentang kualitas produk, harga dan bagaimana bisa menjadi makanan baru 

yang bisa menyehatkan untuk masyarakat. 

3. Bagi Pihak Lain 
 

Penyelesaian proyek ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk 

pelaksanaan proyek lebih lanjut dan mengenai pembahasan yang 

bersangkutan dengan proyek khususnya di bagian produksi. 

 

 



4 

 

1.5 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Tempat pelaksanaan proyek akhir pembuatan dan pelaksanaan produksi 

keripik keju dan coklat akan dilakukan di Jl. Bengkalis Kec. Bengkalis, dan 

waktu pelaksanaan proyek akhir perencanaan bisnis dan proses pembuatan 

produk “Keripik Talas Keju dan Coklat Hits” akan dilaksanakan pada bulan 

Desember 2020 s/d Februari 2021. 

 

1.6 Sistematika Penulisan Laporan 

Agar penulisan laporan proyek akhir ini dapat sistemat is 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, potensi bisnis manfaat proyek, dan tempat pelaksanaan 

proyek, serta sistematika penulisan. 

BAB 2 :  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi uraian teoritis variabel-variabel proyek akhir 

meliput i perencanaan bisnis dan peluang bisnis, serta teori khusus 

proyek akhir pada bagian masing-masing. 

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 :  HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini berisi deskriptif dan analisis hasil proyek akhir berupa 

laporan pelaksanaan proyek akhir. 

BAB 5 :  PENUTUP 

Pada bab ini terdapat sejumlah rangkuman hasil proyek akhir dalam 

bab-bab sebelumnya yang mana hasil tersebut ditulis ke dalam suatu 

kesimpulan, serta saran sebagai uraian dari proyek akhir. 
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