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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bisnis adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan seseorang untuk

mendapatkan keuntungan dan menghasilkan uang yang dapat meningkatkan taraf

hidup untuk menjadi lebih baik. Kegiatan bisnis ini dilakukan terus-menerus

dimulai dari penyediaan bahan baku, produksi, pemasaran hingga sampai pada

tangan konsumen baik berupa barang atau jasa. Suatu bisnis dapat menghasilkan

laba yang yang lebih besar jika pebisnis giat dan berinovasi dalam menjalankan

usaha bisnis tersebut.

Banyak cara yang bisa dilakukan untuk dapat memulai atau menjalani

kegiatan bisnis seperti membuat sendiri produk yang akan dijual dengan inovasi

baru. Salah satu inovasi produk yang bisa dijual, yaitu kebab. Kebab merupakan

panganan cepat saji yang banyak digemari dikalangan konsumen. Pada umumnya

kebab yang banyak dijual berupa roti tortila yang diisi dengan potongan daging

sapi panggang dan beberapa sayuran sebagai pelengkap.

Salah satu ide bisnis yang akan direncanakan dan dikembangkan, yaitu

berupa kebab telor “Bablor Rame” berbahan dasar kulit tortila yang dilapisi telur

pada tampilan luar kebab, memungkinkan daya tarik bagi konsumen untuk

membeli kebab bagi yang tidak menyukai atau mengkonsumsi daging. Selain

murah telur juga mengandung banyak nutrisi dan protein penting. Tersedianya

bahan baku yang banyak, mendorong penulis untuk memanfaatkan sumber daya

yang telah ada. Kegiatan bisnis dengan cara ini, yaitu membuat sendiri produk

yang akan dijual mempunyai banyak kelebihan dibandingkan dengan cara lain.

Pemasaran merupakan salah satu kunci untuk mencapai tujuan bisnis

dalam menghasilkan keuntungan. Tanpa adanya pemasaran maka usaha atau

bisnis tidak akan berkembang. Berbagai macam cara pemasaran yang bisa

dilakukan untuk memasarkan kebab telor “Bablor Rame” ini. Salah satunya
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dengan memanfaatkan teknologi saat ini untuk memasarkan kebab di media sosial

dan memasarkan langsung kepada konsumen.

Dengan ini, penulis akan memasarkan produk dengan cara seperti yang

sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu dengan menggunakan media sosial dan

memasarkan secara langsung pada komsumen, agar konsumen tertarik dan

membeli kebab dengan tampilan berbeda tidak seperti kebab pada umumnya yang

banyak dijual di sekitaran Bengkalis.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan proyek tugas

akhir dengan judul Perencanaan dan Pembuatan Usaha Kebab Telor “Bablor
Rame” (Tinjauan Aspek Pemasaran).

1.2 Identifikasi Proyek

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka hasil dari

identifikasi masalah yang dilakukan, yaitu bagaimana perencanaan dan pembuatan

usaha kebab telor “Bablor Rame” (Tinjauan Aspek Pemasaran)?

1.3 Tujuan Proyek

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari proyek pembuatan Kebab Telor

“Bablor Rame” ini, yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum proyek akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana

memasarkan usaha Kebab Telor “Bablor Rame”.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus proyek akhir ini yang ingin dicapai antara lain:

1. Untuk mengetahui segmentating, targeting, & positioning produk Kebab

Telor “Bablor Rame”.

2. Untuk mengetahui bauran pemasaran (marketing mix) dari produk Kebab

Telor “Bablor Rame”.
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3. Untuk mengetahui kendala dan solusi yang dihadapi selama proses

pemasaran Kebab Telor “Bablor Rame”.

1.4 Manfaat Proyek

Proyek akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang

berkepentingan, yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Bagi penulis

Diharapkan proyek akhir ini dapat meningkatkan pengetahuan serta

keterampilan dalam pengelolaan kebab telor “Bablor Rame”, dan dapat

menambah pengetahuan di bidang manajemen pemasaran. Selain itu, untuk

memenuhi syarat penyusunan tugas akhir guna mendapatkan gelar Ahli Madya

dari Program Studi Administrasi Bisnis.

1.4.2 Bagi masyarakat

Diharapkan proyek akhir ini dapat menjadi salah satu bahan masukkan dan

makanan menyehatkan bagi masyarakat dengan berbahan baku memiliki nilai gizi

yang tinggi dan harga yang relatif murah.

1.4.3 Bagi ilmu pengetahuan

Diharapkan proyek akhir ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam memulai

wirausaha dan penyusunan proyek yang sama pada masa yang akan datang.

1.5 Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Tempat pelaksanaan proyek akhir pemasaran bisnis kebab telor “Bablor

Rame”, dilaksanakan di Jalan Jenderal Sudirman (lapangan tugu) Kota Bengkalis,

Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, dan akan dipasarkan melalui Online

dengan menggunakan sistem order dan secara langsung kepada calon konsumen.

Waktu pelaksanaan proyek akhir produk kebab telor “Bablor Rame” akan

dilaksanakan pada bulan Oktober-Desember 2020.
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1.6 Sistematika Penulisan Laporan

Agar penulisan laporan proyek akhir ini dapat tersusun dengan rapi maka

diperlukannya sistematika penulisan laporan. Adapun sistematika penulisan

laporan proyek akhir perencanaan dan pembuatan usaha kebab telor “Bablor

Rame”, adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang, identifikasi

proyek, tujuan proyek, manfaat proyek, tempat dan waktu pelaksanaan

proyek serta sistematika penulisan laporan proyek.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai teori yang relevan dengan

pokok bahasan dalam proyek akhir yang terbagi dalam penelitian

terdahulu, teori umum dan teori khusus proyek akhir.

BAB 3 : METODA DAN PROSES PENYELESAIAN PROYEK

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai rencana persiapan proyek,

rencana pelaksanaan proyek, rencana penyelesaian proyek, dan rencana

pelaporan proyek (laporan pelaksanaan proyek dan laporan keuangan

pelaksanaan proyek).

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai profil usaha, laporan

pelaksanaan proyek, yaitu: persiapan proyek, pelaksanaan proyek,

penyelesaian proyek, pelaporan proyek dan laporan keuangan.

BAB 5 : PENUTUP

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari

hasil pelaksanaan proyek pada bab-bab sebelumnya.
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