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BAB 1 

PENDAHULUAN 

  

 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat ini tantangan dan hambatan yang dihadapi di dunia usaha 

semakin maju dan terus berkembang dalam segala bidang. Salah satu kegiatan 

usaha yang pesat perkembangannya adalah usaha kuliner. Banyak pelaku bisnis 

yang menginginkan keuntungan besar tanpa membuat perencanaan yang tepat dan 

memikirkan resiko-resiko yang terjadi. Untuk menghindari sesuatu yang tidak di 

inginkan, maka yang harus dilakukan adalah membuat perencanaan bisnis 

sehingga para calon pengusaha dapat mengurangi resiko yang mungkin dapat 

terjadi pada usaha yang akan dibangun. 

Perencanaan usaha adalah langkah-langkah yang akan dilaksanakan ketika 

akan menjalankan suatu usaha atau bisnis dan mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Dalam melaksanakannya, membutuhkan perencanaan usaha agar 

bisnis dapat dijalankan dengan baik. Hal ini sangat penting karena merupakan 

acuan kerja bagi pelaku bisnis. Pada umumnya, produksi, penjualan, perluasan 

usaha, keuangan usaha, pembelian, penyediaan merupakan sebuah proses 

mengatur perencanaan usaha. Dalam menjalankan perencanaan usaha perlu ada 

inovasi baru salah satu perencanaan usaha dengan inovasi yang baru adalah 

kebab.  

Makanan kebab sudah tidak asing lagi di Indonesia, kebab merupakan 

makanan khas orang Arab atau timur tengah yang kini sudah banyak menjamur di 

masyarakat Indonesia. Makanan berisi daging sapi, timun, tomat, selada, saus 

sambal, saus tomat, dan mayones yang dibalut dengan kulit tortila mempunyai 

rasa yang sangat lezat dan cocok di makan saat sedang bersantai. 

Salah satu produk yang akan direncanakan, yaitu pembuatan kebab telor 

“Bablor Rame”, yaitu kebab yang berbahan baku kulit tortila dan pada bagian luar
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kulit tortila akan dilapisi dengan telur. Kebab telor “Bablor Rame” ini bisa 

membuat daya tarik konsumen yang tidak menyukai atau mengkonsumsi daging. 

Selain murah, bahan baku yang digunakan untuk membuat kebab telor “Bablor 

Rame” sangat mudah di cari dan banyak tersedia. Telur mempunyai kualitas yang 

bagus dan merupakan salah satu sumber protein yang baik bagi tubuh. Telur sudah 

menjadi bahan makanan penting yang dibutuhkan sehari-hari. Banyak olahan 

makanan yang menggunakan telur, salah satunya kebab telor “Bablor Rame”. 

Selain sebagai sumber protein, telur juga mempunyai kandungan zat gizi yang 

diperlukan tubuh. Satu butir telur mengandung vitamin A, asam folat, vitamin B5, 

vitamin B12, vitamin B2, fosfor, selenium, vitamin D, vitamin E, vitamin K, 

vitamin B6, kalsium, dan seng. Dikarenakan kandungan gizi yang banyak dimiliki 

telur inilah yang membuat telur banyak memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh 

kita. 

Produksi adalah inti dari sebuah bisnis dan dapurnya usaha tersebut. 

Apabila kegiatan produksi itu terhenti, maka semua kegiatan dalam bisnis tersebut 

akan terhenti. Demikian pula seandainya terdapat berbagai hambatan dalam 

kegiatan produksi, maka kegiatan dalam bisnis tersebut akan terganggu. Tanpa 

adanya bagian produksi suatu usaha tidak akan berjalan karena tidak ada barang 

yang dihasilkan dan dijual. 

Bisnis kebab telor “Bablor Rame” belum ada yang memproduksi di kota 

Bengkalis. Tersedianya bahan baku, mendorong penulis untuk mengolah bahan 

baku yang telah ada untuk membuat kebab telor “Bablor Rame” sebagai ide bisnis 

yang baru dari kebab-kebab yang telah ada. Jadi, penulis mengangkat judul 

Proyek Tugas Akhir, yaitu Perencanaan dan Pembuatan Usaha Kebab Telor 

“Bablor Rame” (Tinjauan Aspek Produksi). 

 

1.2 Identifikasi Proyek 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka identifikasi 

Proyek Akhir ini adalah Bagaimana Perencanaan dan Pembuatan Usaha Kebab 

Telor “Bablor Rame” (Tinjauan Aspek Produksi)? 

1.3 Tujuan Proyek  
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1.3.1 Tujuan umum proyek 

Tujuan Proyek Akhir ini untuk mengetahui bagaimana perencanaan dan 

pembuatan usaha Kebab Telor “Bablor Rame” (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 Produksi Kebab 

Telor “Bablor Rame”. 

2. Untuk mengetahui bagaimana proses produksi Kebab Telor “Bablor 

Rame”. 

3. Untuk mengetahui total biaya produksi pada usaha Kebab Telor “Bablor 

Rame”. 

4. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam memproduksi  Kebab Telor 

“Bablor Rame”. 

 

1.4 Manfaat Proyek  

Proyek akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang 

berkepentingan yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi Produksi 

Diharapkan dalam proyek ini penulis dapat menambah pengetahuan dan 

pengalaman bagi penulis baik teori maupun praktek, mengenai 

perencanaan pembuatan usaha Kebab Telor “Bablor Rame”. 

2. Bagi Konsumen 

Diharapkan Proyek akhir ini dapat menjadi salah satu bahan masukan dan 

makanan yang menyehatkan bagi masyarakat dengan berbahan baku yang 

memiliki nilai gizi yang tinggi dan harga yang relatif murah. 

3. Bagi Pihak Lain 

Dengan ilmu yang telah penulis terapkan ini bisa menjadi ide baru bagi 

pembisnis yang akan memulai usaha baru yang akan dijalaninya. 
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1.5 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Proyek  

Tempat pelaksanaan Proyek akhir Perencanaan bisnis dan pembuatan 

kebab telor “Bablor Rame” adalah di Desa Air Putih Jl. Poros STIE Sungai Alam, 

Kecamatan Bengkalis. Waktu pelaksanaan proyek akhir perencanaan usaha dan 

proses pembuatan produk kebab telor “Bablor Rame” mulai dilaksanakan pada 

bulan Oktober-Desember 2020. 

 

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 ini. 

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: METODA 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. 


	BAB 1 PENDAHULUAN   
	1.1 Latar Belakang 
	1.2 Identifikasi Proyek 
	1.3 Tujuan Proyek  
	1.3.1 Tujuan umum proyek 
	1.3.2 Tujuan khusus proyek 
	1.4 Manfaat Proyek  
	1.5 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Proyek  
	1.6 Sistematika Penulisan Proyek  

