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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Kebutuhan masyarakat akan bahan pangan semakin tinggi seiring dengan 

bertambahnya jumlah penduduk dan semakin sempitnya lahan pertanian untuk 

pengolahan bahan pangan. Munculnya berbagai jenis makanan ringan yang kini 

makin disenangi untuk dikonsumsi secara terus menerus ternyata memiliki 

dampak tidak baik bagi kesehatan tubuh. Banyaknya makanan ringan yang 

beredar dipasaran mengandung MSG yang dapat membahayakan kesehatan tubuh 

manusia. Oleh sebab itu, diperlukan makanan ringan untuk sehari-hari namun 

tetap sehat dikonsumsi oleh tubuh. 

Hal ini mendorong untuk ditemukan dan diperkenalkan serta 

dipasarkannya produk-produk pangan baru yang mempunyai nilai gizi tinggi. 

Salah satunya adalah berupa pare, pembudidayaan pare tidak sulit karena dapat 

tumbuh dengan mudah. Pare banyak terdapat didaerah tropika, tumbuh baik di 

daerah dataran rendah dan dapat ditemukan tumbuh liar di tanah terlantar, tegalan, 

dibudidayakan atau ditaman dipekarangan dengan dirambatkan pagar untuk 

diambil buahnya. Tanaman ini tidak memerlukan banyak sinar matahari, sehingga 

dapat tumbuh subur di tempat-tempat yang agak terlindung. Tanaman setahun, 

merambat atau memanjat dengan alat pembelit atau sulur berbentuk spiral, banyak 

bercabang, berbau tidak enak. 

Dalam buah pare mengandung anti oksidan eksogen yang dapat 

menurunkan aktivitas virus sehingga perkembembangan virus dapat ditekan. 

Antioksidan alami dapat menurunkan aktivasi virus HIV/AIDS dalam darah 

ODHA. Buah pare juga mengandung vitamin A, B, dan C, kalsium, fosfor, besi 

dan zat putih telur. Vitamin dapat meringankan dan memperpendek lamanya 

penyakit, memperkecil infeksi sampingan pada penyakit yang menunjukkan 

resistensi. 
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Pare sendiri masih sedikit yang berminat untuk mengkonsumsinya 

dikarenakan rasa pahit dari pare itu sendiri. Dan masih sedikit variasi olahan dari 

pare, kebanyakan dari orang Indonesia mengolah pare dengan cara di sayur 

ataupun dijadikan lalapan. 

Olahan pare sendiri di Indonesia masih dalam bentuk sederhana, sehingga 

belum adanya inovasi pengolahan pare dalam bentuk lain, maka dengan 

pengolahan keripik pare juga diharapkan agar produksi pare ini akan terus 

berkelanjutan dan bermanfaat bagi penulis untuk menciptakan peluang usaha 

bisnis keripik pare khususnya di daerah kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan 

Bengkalis, serta melatih jiwa kewirausahaan mahasiswa. Dari latar belakang 

diatas maka penulis mengambil judul proyek ini “Perencanaan dan Pembuatan 

Usaha Keripik Pare yang Enak” 

 

1.2 Identifikasi Proyek 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka indetifikasi proyek  

yang timbul adalah bagaimana perencanaan dan pembuatan usaha olahan pare 

menjadi keripik yang enak (tinjauan produksi)? 

 

1.3 Tujuan Proyek 

Berdasarkan identifikasi proyek yang dipaparkan di atas tujuan dari proyek 

akhir  perencanaan dan pembuatan usaha olahan pare menjadi keripik yang enak. 

 

1.3.1 Tujuan proyek secara umum: 

Tujuan umum untuk proyek Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana perencanaan dan pembuatan usaha keripik pare yang enak 

. 

1.3.2 Tujuan proyek secara khusus: 

  Tujuan khusus untuk proyek tugas akhir perencanaan dan pembuatan 

usaha keripik pare yang enak. 

1. Untuk mengetahui bahan baku yang dibutuhkan dalam produksi 

pengolahan pare menjadi keripik yang enak. 
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2. Untuk mengetahui proses produksi pengolahan pare menjadi keripik yang 

enak. 

3. Untuk mengetahui total biaya produksi pengolahan keripik pare yang enak. 

4. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam proses produksi pengolahan 

pare menjadi keripik yang enak. 

 

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 

 

1.5 Tempat Dan Waktu Pelaksanaan Proyek 

Tempat Pelaksanaan perencanaan dan pembuatan usaha keripik pare yang 

enak (Tinjauan Produksi) dilakukan di desa Pakning, Kecamatan Bukit Batu. 

Waktu pelaksanaan dimulai bulan Oktober-Desember 2020. 
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1.6 Sistematika Penulisan Laporan 

  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, identifikasi proyek, 

tujuan proyek, manfaat proyek, dan tempat pelaksanaan proyek,  serta 

sistematika penulisan. 

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 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 mengenai profil kegiatan, laporan pelaksanaan 

kegiatan proyek, dan laporan  pelaksanaan kegiatan proyek. 

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 di tempat proyek akhir. 
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