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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dimasa kini terdapat bermacam-macam aneka ragam makanan dipasar. 

Dari mulai yang kecil hingga besar dan dari mulai yang murah hingga mahal. 

Tetapi kebanyakan dari makanan tersebut bukanlah makanan khas Indonesia. 

Setiap orang tentunya membutuhkan makanan untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Apalagi jika banyak aktivitas yang dilakukan, maka dari itu harus ada 

nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan. 

Salah satu makanan yang bernutrisi dan bermanfaat bagi kesehatan ialah 

makanan yangolahan dari santan kelapa. Santan kelapa ini sangat mudah untuk 

didapatkan dimana saja. Santan kelapa ini juga dapat diolah menjadi berbagai 

jenis makanan dan tidak hanya makanan, santan kelapa juga bagus untuk 

kesehatan rambut kita. 

Marketing atau pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. 

Pemasaran ini mencakup pengiklanan, penjualan, dan pengiriman produk ke 

konsumen atau perusahaan lain.  

Dengan adanya pemasaran juga sangat membantu para konsumen. Jadi 

mereka akan lebih mudah menemukan produk yang sesuai dengan apa yang 

mereka butuhkan. Ketika pemasaran sesuai dengan targetnya, perusahaan akan 

mendapatkan banyak pembeli dan kefuntungan bisa didapatkan. Dalam 

melakukan promosi, mereka akan menargetkan orang-orang yang sesuai dengan 

produk yang dipasarkan. Biasanya mereka juga melibatkan selebriti, selebgram 

atau siapapun yang memiliki kepopuleran untuk mendongkrak produk tersebut. 

Tak hanya itu, dalam pemasaran, bagian yang memiliki tugas ini akan membuat 

kemasan atau desain yang menarik pada iklan sehingga akan banyak orang yang 

tertarik untuk membeli ptoduk Lumput Surga ini. 
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Adapunidebisnisyang akandirencanakandandikembangkanyaitu berupa 

Lumpur Surga, Lumpur Surga yaitu makanan tradisional yang berbahan 

dasardari santan kelapa dan rasanya pasti akan sanggat mengugat selera para 

konsumen. Dari dulu hinga saat ini santan kelapa sudah banyak sekali olahan yang 

bisa dibuat, misalnya minuman dan makanan. Namun, saat ini ingin dijadikan 

sebagai cemilan yaitu Lumpur Surga. 

Mengapa kue Lumpur Surgaini menjadi sebuah ide bisnis yang ingin 

dikembangkan? Makanan Lumpur Surga ini adalahmakanan tradisional yang 

jarang ada dipasaran, selain bahan utamanya yang sangat mudah untuk 

didapatkan, kue Lumpur Surga ini juga belum ada dipasarkan disekitar 

Bengkalis. 

Tidak hanya Lumpur Surga selain itu kita juga bisa menciptakan makanan 

lainya dengan mengunakan bahan utamnya tersebut. Berdasarkan uraian diatas 

penulis tertarik untuk mengadakan proyek tugas akhir yang judul “ Perencanaan 

dan Pembuatan Bisnis Lumpur Surga (Tinjauan Aspek Pemasaran)” 

 

1.2 Identifikasi Permasalahan Proyek Akhir 

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang timbul 

dalam proyek ini adalah bagaimana perencanaan dan pembuatan Bisnis Produk 

Lumpur Surga. 

 

1.3 Tujuan Proyek 

Adapun tujuan yang ingin di capai didalam kegiatan pelaksanaan proyek 

akhir ini adalah sebagai berikut : 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum proyek ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

perencanaan dan pembuatan bisnis Lumpur Surga. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam proyek akhir ini adalah 

sebagaiberikut:  
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1. Untuk mengetahuisegmentation, targeting dan positioning pada bisnis 

produk Lumpur Surga 

2. Untuk menerapkan marketing mixyang tepat pada bisnis Lumpur Surga 

3. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam pelaksanaan bisnis produk 

Lumpur Surga 

 

1.4  Manfaat Proyek 

1. Bagi Penulis 

Penulis berharap proyek ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk menigkatkan 

pengembangan kreatifitas penulis. 

2. Bagi Pihak Lain  

Penulis berharap proyek ini dapat membantu menjadikan makan yang 

sehat dengan bahan utamanya adalah santan kelapa yang sangat mudah 

untuk didapatkan. 

 

1.5  Tempat  Pelaksanaan Proyek Akhir 

Lokasi usaha yang kami pilih untuk pemasaran produk Lumpur Surga yaitu di 

Jalan Jendral Sudirman (lapangan tugu) Kota Bengkalis, Kecamatan 

Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dan juga secara Online (WhatsApp, 

Instagram, Facebook). 

 

1.6 Sistematika Penulisan Laporan 

Agar penuliasan laporan tugas ahir ini dapat sistematika dan tersusun 

dengan rapi maka diperlukan sistematika penulisan laporan. Berikut ini adalah 

sistematika penulisan laporan tugas ahir: 

BAB 1 :  PENDAHULUAN  

Pada bab 1 menguraikan latar belakang masalah, identifikasi proyek, 

tujuan proyek, manfaat proyek, tempat pelaksanaan proyek, serta 

sistematika penulisan. 
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BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab 2 menguraikan tentang teori umum khusus didalam laporan 

proyek tugas akhir, yang berbagi dalam dua bagian yaitu dasar teori  

umum pelaksanaan proyek dan dasar teori khusus proyek. 

BAB 3 : METODE DAN PROSES PENYELESAIAN PROYEK 

Pada bab3menguraikan rencana persiapan proyek, rencana 

pelaksanaan proyek akhir, rencana penyelesaian proyek, dan rencana 

pelaporan proyek yang terdiri dari laporan pelaksanaan kegiatan 

proyek dan laporan keuangan pelaksanaan kegiatan proyek.  

BAB 4 :  HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pada bab 4 menguraikan profil kegiatan dan laporan hasil dan 

pembahasan proyek yang terdiri dari persiapan proyek, pelaksanaan 

proyek, penyelesaiaan proyek, pelaporan proyek serta pelaporan 

keuangan pelaksanaan kegiatan proyek. 

BAB 5 : PENUTUP  

Pada bab 5 menguraikan kesimpulan dan saran. 
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