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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh

hasil berupa keuntungan, upah, atau laba usaha. Dan keuntungan dari usaha

tersebut dapat menghasilkan uang yang dapat meningkatkan taraf hidup

seseorang. Banyak cara yang dilakukan oleh seseorang dalam memulai atau

menjalankan kegiatan usaha seperti membuat sendiri produk yang akan dijual

atau menjual langsung produk yang sudah jadi. Saat ini usaha di bidang

makanan berkembang dengan pesat, terutama usaha makanan ringan. Memulai

sebuah kegiatan wirausaha berbagai kaidah dalam penyusuaian perencanaan

bisnis penting untuk diperhatikan. Hal ini berkaitan dengan meminimalisasir

kemungkinan kegagalan dan menekan resiko

Business planning atau perencanaan bisnis adalah sebuah rencana yang

menentukan bagaimana rencana strategis akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran

yang telah ditentukan. Ini menentukan bagaimana, kapan, dan di mana rencana

strategis akan dilaksanakan. Juga dikenal sebagai perencanaan taktis.

Tempe merupakan makanan bergizi tinggi yang dibuat dari kedelai dengan

cara difermentasikan menggunakan kapang rhizopus atau ragi tempe sehingga

makanan ini mempunyai arti strategis dan sangat penting untuk pemenuhan gizi.

Selain itu, tempe mempunyai keunggulan-keunggulan lain, yaitu mempunyai

kandungan antioksidan teknologi pembuatannya sederhana harganya murah

mempunyai citarasa yang enak dan mudah dimasak. Kandungan antioksi dan

tempe dapat menangkal radikal bebas antara lain vitamin E, karotenoid,

superoksida dismutase, isoflavo dan sebagainya. Oleh karena itu konsumsi anti

oksidan yang terdapat dalam tempe dapat memobilisasi aktivitas anti oksidan

didalam tubuh. Ada tiga senyawa antioksi dan didalam kedelai berupa senyawa

isoflavon yaitu daidzein, genistein ,dan glistein yang didugadapat mencegah

penyakit yang disebabkan lehada nya radikal bebas didalam tubuh (atherosklerosis,
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jantung koroner, diabetesmelitus, kanker, dan lain-lain),karena dapat berfungsi

sebagai penangkal radikal bebas (radical scavenger).

Tempe isi merupakan olahan dari tempe yang di olah menjadi makanan

yang sehat yang mana isian dari tempe isi tersebut terdapat sayur-sayuran yang

bisa memberi vitamin bagi tubuh . Tempe isi juga sebagai alternatif buat orang-

orang yang tidak mempunyai waktu untuk serapan.

Produksi merupakan hal yang sangat penting di dalam pembuatan produk

Tempe isi Bang Jago. Karena di dalam proses produksi, produk yang akan di

hasilkan akan lebih bermanfaat dan bernilai mutu yang baik. Berdasarkan latar

belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan proyek akhir dengan judul

Perencanaan dan Pembuatan Usaha Produk Tempe isi Bang Jago

(tinjauan aspek produksi).

1.2 Identifikasi Permasalahan Proyek Akhir

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang timbul dalam

proyek ini adalah “Bagaimana perencanaan, pembuatan dan pelaksanaan usaha

produk Tempe isi Bang Jago?”

1.3 Tujuan Proyek

Berdasarkan identifikasi proyek yang di paparkan di atas tujuan dari

proyek akhir  Perencanaan dan Pembuatan Usaha Produk Tempe isi Bang Jago

adalah :

1.3.1 Tujuan proyek secara umum

Tujuan umum untuk proyek Tugas Akhir perencanaan pembuatan usaha

bisnis Tempe isi Bang Jago ini adalah untuk mengetahui bagaimana perencanaan

dan pembuatan usaha bisnis Tempe isi.
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1.3.2 Tujuan Proyek Secara Khusus:

Tujuan khusus untuk proyek tugas akhir perencanaan pembuatan usaha

adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bahan baku dan bahan pelengkap yang digunakan dalam

pembuatan Tempe isi.

2. Untuk mengetahui bagaimana proses produksi usaha Tempe isi.

3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi selama melakukan

proses produksi.

4. Untuk mengetahui solusi dari kendala-kendala yang di hadapi selama

melakukan proses  produksi.

1.4 Manfaat Proyek

Berdasarkan penelitian ini maka manfaat yang diharapkan adalah sebagai

berikut :

1. Bagi Pelaksana

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.

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

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Diharapkan proyek akhir ini dapat memberikan informasi dan konstribusi

terhadap ilmu pengetahuan, terutama mengenai kualitas produk, penentuan

biaya produksi, pengendalian produksi dan keputusan pembelian

konsumen.
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1.5 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Proyek

Tempat pelaksanaan proyek akhir perencanaan dan pembuatan bisnis

produk Tempe isi dilakukan di Gg. Mesjid, Kelurahan Damon, Kecamatan

Bengkalis,waktu pelaksanaan dari tanggal bulan Desember 2020 sampai dengan

Januari 2021. Sedangkan untuk pelaksanaan pemasaran serta penjualan produk

akan dilakukan secara Delivery menggunakan berbagai media sosial.

1.6 Sistematika Penulisan Laporan

Sistematika penulisan proyek Perencanaan Bisnis Tempe isi adalah

sebagai berikut.

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi uraian menegenai latar belakang, identifikasi

proyek, tujuan proyek, manfaat proyek, dan tempat pelaksanaan

proyek, serta sistematis penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi uraian teoritis variable proyek akhir meliputi

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 aktif.

BAB 5 : PENUTUP

Pada bab ini berisi 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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