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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang   

Pemasaran merupakan bagian dari pengusaha dan juga salah satu faktor 

yang sangat penting, karena pemasaran akan mempengaruhi secara langsung 

terhadap kelancaran maupun keberhasilan pengusaha dalam mencapai tujuannya. 

Penting bagi pengusaha untuk mengatahui strategi pemasaran yang tepat dan 

sesuai untuk produk yang akan dijual di pasar. Dengan strategi pemasaran tepat 

dan sesuai maka produk akan mudah diterima calon konsumen sehingga calon 

konsumen membeli produk yang akan dijual. 

Keberhasilan pengusaha dalam memasarkan produk-produk sangat 

tergantung pada strategi pemasaran, yang dilakukan karena dengan penerapan 

strategi pemasaran yang tepat, pengusaha dapat menciptakan dan memelihara 

serta mengembangkan permintaan konsumen secara meyakinkan dan 

berkesinambungan. Apabila omset penjualan mengalami peningkatan yang 

lambat, maka harus dianalisis apakah hal tersebut disebabkan oleh kurang 

efektifnya strategi pemasaran yang dilakukan atau mungkin dipengaruhi oleh 

selera dan prilaku konsumen yang sudah berubah. 

Pada saat ini para pengusaha-pengusaha muda sudah banyak 

mengeluarkan ide yang cemerlang untuk menjual berbagai macam jajanan, dan 

tentunya berbagai macam strategi pemasaran yang tidak kalah unik. Dengan 

adanya para pengusaha muda ini, hal ini tentunya memiliki dampak yang sangat 

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

sebuah persaingan menjadi ajang untuk kreativitas, sehingga persaingan untuk 

memulai bisnis baru semakin ketat dan membuat seseorang pengusaha tidak 

hanya dengan mengandalkan pengalaman saja untuk memulai sebuah bisnis, 

tentu diperlukan pengetahuan dan wawasan yang luas. 

Salah satu ide bisnis yang akan direncanakan yaitu “Keripik Talas Keju 

Dan Coklat Hits”, Mengapa “Keripik Talas Keju Dan Coklat Hits” ini dipilih 
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menjadi sebuah ide bisnis? Alasannya Karena “Keripik Talas Keju Dan Coklat 

Hits” ini belum pernah dipasarkan disekitaran Kota Bengkalis. 

Bedasarkan uraian diatas penulis tetarik untuk mengadakan proyek tugas 

akhir dengan judul Perencanaan dan Pembuatan Bisnis “Keripik Talas 

Keju Dan Coklat Hits” (Tinjauan Aspek Pemasaran).  

 

1.2 Identifikasi Proyek 

Bedasarkan uraian  latar belakang yang di atas, maka dari hasil 

identifikasi masalah yang dilakukan yaitu Bagaimana perencanaan dan 

pembuatan bisnis “Keripik Talas Keju Dan Coklat Hits” (Tinjauan aspek 

Pemasaran)? 

 

1.3 Tujuan Proyek 

Tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan “Keripik Talas Keju Dan 

Coklat Hits” yaitu: 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umumnya adalah untuk mengetahui cara perencanaan dan 

pembuatan dari produk “Keripik Talas Keju Dan Coklat Hits”. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus yang ingin di peroleh adalah 

1. Untuk mengetahui segmentasi, target pasar, posisi pasar pada produk 

“Keripik Talas Keju dan Coklat Hits”. 

2. Untuk mengetahui strategi bauran pemasaran (marketing mix) pada 

produk  “Keripik Talas Keju Dan Coklat Hits”. 

3. Untuk mengetahui kendala dan solusi. Pada pelaksanaan proyek akhir 

pada produk “Keripik Talas Keju Dan Coklat Hits”. 

 

1.4 Manfaat Proyek 

Semoga proyek ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang 

memerlukan yaitu: 
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1. Bagi Penulis 

Diharapkan proyek akhir ini bisa bermanfaat dan meningkatkan 

kreativitas serta keterampilan dalam mengelola produk “Keripik Talas 

Keju Dan Coklat Hits”, selain itu untuk memenuhi syarat penyusunan 

tugas akhir guna mendapatkan gelar Diploma (III) dari Program Studi 

Administrasi Bisnis. 

2. Bagi Masyarakat  

Diharapkan proyek akhir ini bisa menjadi salah satu informasi bagi 

masyarakat yang ingin menjadikan jajanan/cemilan favorit ini di kalangan 

masyarakat Bengkalis. 

3. Bagi Peneliti  

Diharapkan proyek akhir ini dapat berguna sebagai bahan refrensi yang 

bermanfaat untuk peneliti selanjutnya. 

 

1.5 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Tempat pelaksanaan proyek akhir perencanaan dan pembuatan Bisnis 

“Keripik Talas Keju Dan Coklat Hits” ini akan di pasarkan melalui media online 

dan bisa juga dijual di warung-warung area Kota Bengkalis. 

 

1.6 Sistematika Penulisan Laporan  

Agar penulisan laporan proyek akhir ini dapat tersusun dengan rapi maka 

diperlukannya sistematika penulisan laporan. Berikut ini sistematika penulisan 

laporan proyek akhir Perencanaan dan Pembuatan Bisnis “Keripik Talas Keju 

Dan Coklat Hits” adalah sebagai berikut: 

BAB 1  PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang, identifikasi 

proyek, tujuan proyek, manfat proyek, tempat dan waktu pelaksanaan 

proyek serta sistematika penulisan laporan proyek. 

BAB 2  TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai teori yang relavan dengan 

pokok bahasan dalam proyek akhir yang terbagi dalam penelitian 
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terdahulu, teori umum dan teori khusus proyek akhir. 

BAB 3   METODE DAN PROSES PENYELESAIAN PROYEK 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai rencana persiapan proyek, 

rencana pelaksanaan proyek, rencana penyelesaian proyek dan rencana 

pelaporan proyek. 

BAB 4   HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai profil usaha, laporan 

pelaksanaan proyek, yaitu: persiapan proyek, pelaksanaan proyek, 

penyelesaian proyek dan laporan keuangan. 

BAB 5   PENUTUP 

Pada bab ini akan  menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran hasil 

pelaksanaan proyek pada bab-bab sebelumnya. 
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