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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman, di berbagai bidang usaha sangat cepat terjadi.

Bukan hanya di bidang teknologi informasi yang akhir ini mengalami

perkembangan sangat pesat tapi juga di bidang lainnya yang bertujuan untuk

kepuasan dan kepenuhan kebutuhan gaya hidup konsumen. Saat ini salah satu

kegiatan yang berkembang pesat adalah kegiatan jual beli khususnya dalam

bidang usaha makanan. Perkembangan ini disebabkan oleh tingginya kebutuhan

masyarakat akan makanan dan keinginan masyarakat untuk menikmati berbagai

rasa yang berbeda yang ditawarkan dengan berbagai macam penampilan serta

harga yang tidak terlalu mahal sehingga bisa dijangkau oleh masyarakat.

Banyak pelaku bisnis yang memulai bisnisnya dibidang kuliner, apalagi

Indonesia rata-rata masyarakatnya menyukai kuliner, sehingga semakin banyak

kesempatan  para pebisnis baru untuk memulai bisnisnya. Semakin ketatnya

persaingan usaha kuliner membuat para pelaku usaha harus mampu membuat

inovasi-inovasi baru maupun kreatifitas didalam bisnis kuliner.

Produksi merupakan suatu proses mengubah bahan baku menjadi barang

jadi atau menambah nilai suatu produk agar dapat memenuhi kebutuhan

masyarakat Namun, setiap usaha memiliki peluang, ancaman, kekuatan dan

kelemahan. Untuk dapat mengidentifikasi peluang, ancaman, kekuatan dan

kelemahan maka setiap usaha memerlukan perencanaan bisnis (business plan).

Perencanaan bisnis merupakan suatu dokumen tertulis yang mengemukakan

tentang ide pokok yang mendasarkan pertimbangan-pertimbangan untuk memulai

atau mendirikan suatu bisnis dan strategi atau rencana apa yang akan dijalankan

untuk mencapai tujuan usaha.

Salah satu produk yang akan direncanakan yaitu keripik kaca yang terbuat

dari tepung tapioka, kanji atau aci merupakan salah satu produk makanan  ringan
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yang baru. Rasanya yang renyah menjadikan produk tersebut sebagai alternatif

tepat untuk memenuhi waktu santai anda dan rekan dan keluarga.

Bisnis keripik kaca ini merupakan suatu gagasan peluang usaha yang

cemerlang untuk merintis sebuah usaha dengan biaya murah. Karena bahan yang

digunakan hanyalah bahan-bahan yang simple untuk membuat keripik ini.jadi

pemanfaatan bahan-bahan tersebut sangat bagus untuk dijadikan makanan ringan.

Jadi tidak menutup kemungkinan penulis untuk membuat bisnis ini berjalan

dengan lancar, apa lagi keripik kaca dijual dengan murah dan terjangkau.

Masyarakat Bengkalis rata-rata sangat menyukai makanan dengan harga yang

murah dan menyenangkan.

Produksi merupakan hal terpenting hal dalam membangun suatu usaha

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran.

Kemakmuran dapat tercapai jika barang dan jasa dalam jumlah yang mencukupi.

Orang atau pun perusahaan yang menjalankan proses produksi pasti menggunakan

modal. Yaitu semua alat yang dapat dimanfaatkan untuk dapat meghasilkan suatu

barang dan jasa.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan proyek tugas

akhir dengan judul “Perencanaan dan Pembuatan Bisnis Keripik Kaca

(Tinjauan Aspek Produksi)”.

1.2 Identifikasi Proyek

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas maka identifikasi

masalah yang timbul adalah “Bagaimana Perencanaan dan Pembuatan Bisnis

Keripik Kaca “si gemoy” (tinjauan aspek produksi) ?

1.3 Tujuan Proyek

Tujuan proyek ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu tujan proyek secara umum

dan tujuan proyek secara khusus, adapun tujuan proyek tersebut adalah;

1.3.1 Tujuan umum proyek

Tujuan umum yang dari proyek akhir ini untuk mengetahui bagaimana

Perencanaan Dan Pembuatan Bisnis Keripik Kaca.
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1.3.2 Tujuan khusus proyek

Tujuan khusus yang dari proyek akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui bahan baku yang digunakan dalam pembuatan Produk

Keripik Kaca “siGemoy”

2. Untuk mengetahui proses produksi pembuatan usaha Produk Keripik Kaca

“siGemoy”

3. Untuk mengetahui kendala perencanaan dan pembuatan produk Keripik

Kaca “siGemoy” khususnya bagian produksi

4. Untuk mengetahui solusi and kendala pada perencanaan dan pembuatan

bisnis Keripik Kaca “siGemoy”, khususnya bagian produksi.

1.4 Manfaat Proyek

1.4.1 Bagi penulis

Kegunaan penelitian ini bagi peneliti yaitu untuk dapat membandingkan

teori dan dapat menerapkan teori-teori yang telah ditempuh selama kuliah,

sekaligus mendapat pengetahuan dan informasi mengenai perencanaan bisnis pada

industri usaha kecil.

1.4.2 Bagi pihak lain

Penyelesaian proyek ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi untuk

pelaksanaan proyek lebih lanjut, dan mengenai pembahasan yang bersangkutan

dengan proyek khususnya di bagian produksi.

1.5 Tempat Pelaksanaan Proyek

Tempat pelaksanaan proyek akhir perencanaan dan pembuatan usaha

produk keripik kaca, yaitu di Jl. Bathin Alam Sungai Alam, Kecamatan

Bengkalis.

1.6 Sistematika Penulisan Laporan
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Agar penulisan laporan proyek akhir ini dapat sistematis dan tersusun

dengan rapi maka diperlukan sistematika penulisan laporan Sistematika dalam

penulisan laporan proyek akhir adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, indentifikasi

proyek, tujuan proyek, manfaat proyek, dan tempat pelaksanaan

proyek, serta sistematika penulis.

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.

BAB 3 : METODE DAN PROSES PENYELESAIAN PROYEK

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai identifikasi rencana

persiapan proyek, rencana pelaksanaan proyek, rencana penyelesaian

proyek, dan rencana pelaporan proyek yang meliputi laporan

pelaksanaan kegiatan proyek dan laporan keuangan pelaksanaan

kegiatan proyek.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis membahas tentang profil kegiatan usaha,

laporan pelaksanaan kegiatan proyek yang meliputi persiapan

proyek, pelaksanaan proyek, penyelesaian proyek dan pelaporan,

laporan produksi pelaksanaan proyek.

BAB 5 : PENUTUP

Pada bab ini rangkuman hasil proyek akhir dalam bab-bab

sebelumnya yang ditulis dalam suatu kesimpulan, serta saran sebagai

rekomendasi untuk perbaikan ditempat proyek akhir.
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