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BAB  1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Mungkin kita sudah sering mendengar kata “Pemasaran” atau yang bisa 

dibilang juga “Marketing” di kehidupan sehari-hari kita. Banyak orang yang 

berkerja di bidang pemasaran seperti ini, seperti berkerja sebagai Sales Man/Girl, 

Marketing Officer, Manajer Marketing dan lain-lain. Tapi tau kah anda bahwa 

pemasaran itu merupakan suatu hal yang penting dalam suatu bisnis ? Dan tau kah 

anda bahwa Pemasaran merupakan ujung tombak dari suatu bisnis ?  

Pengertian pemasaran sendiri merupakan sistem keseluruhan dari berbagai 

kegiatan bisnis atau usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga 

barang atau jasa, mempromosikannya, dan mendistribusikannya kepada 

konsumen dan bisa memuaskan konsumen. Pemasaran sangat penting bagi semua 

bisnis, tidak memandang bisnis tersebut besar maupun kecil. Apabila dalam suatu 

bisnis tidak adanya pemasaran, maka konsumen tidak akan mengetahui tentang 

sebuah produk yang dihasilkan dari bisnis tersebut dan membuat penjualannya 

menjadi rendah. Tetapi dengan melakukan suatu pemasaran yang baik maka akan 

membuat banyak orang tahu tentang produk usaha bisnis anda, dan 

memungkinkan banyak konsumen yang tertarik, terlebih lagi produk usaha bisnis 

anda memiliki kualitas dan nilai inovatif, dan keunikan. 

Kue pukis adalah kue tradisional yang sering kita jumpai di pasar-pasar 

tradisional maupun di toko-toko roti. Kue ini mempunyai rasa gurih yang khas, 

toping diselipi dengan coklat, kacang atau rasa lainya sesuai selera. Kue ini 

biasanya mempunyai tiga warna yaitu kuning, coklat, dan hijau. Penulis pun 

tertarik untuk memasarkan kue pukis ini dengan hiasan dan rasa yang lebih 

menarik.  

Mengapa Kue Pukis ini dipilih menjadi sebuah ide bisnis di Bengkalis?  

Alasan  yang paling utama, Kue Pukis ini adalah, karena sedikitnya dipasarkan 

di sekitar Bengkalis. Selain itu, tidak ada variasi toping didalam kue pukis tersebut. 

https://www.kompasiana.com/tag/pemasaran
https://www.kompasiana.com/tag/marketing
http://bisnisukm.com/bisnis-manisnya-kue-semprong.html
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Dari fenomena yang terjadi, maka berpeluang besar untuk bervariasi memberikan 

warna baru pada tampilan kue tersebut. 

Sasaran usaha yang ingin saya tuju adalah para masyarakat dan daerah 

disekitar lokasi usaha, karena usaha yang kami tawarkan adalah produk makanan, 

maka diutamakan kualitas makanan dan pelayanan bagi kepuasan pelanggan.  

Untuk memperkenalkan produk ini strategi pemasaran sangat dibutuhkan. 

Strategi pemasaran merupakan salah satu awal dalam mengenalkan produk pada 

konsumen dalam rangka menungkatkan keuntungan bisnis. Sebelum melakukan 

berbagai pemasaran dan promisi yang lainnya, pengusaha harus terlebih dahulu 

menentukan segmentasi pasar secara jelas. Sebagian besar kegagalan bisnis 

berasal dan tujuan dan segmentasi pasar yang salah. Segmentasi pasar merupakan 

sebuah kegiatan untuk membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok 

pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan karakteristik atau perilaku yang 

mungkin membutuhkan produk dan bauran pemasaran yang berbeda. 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan proyek tugas  

akhir dengan judul Perencanaan dan Pembuatan Usaha Kue “PUKIS 

PELANGI” (Tinjauan Aspek Pemasaran). 

 

1.2 Identifikasi Permasalahan Proyek Akhir 

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang timbul dalam 

proyek ini adalah sebagai berikut, bagaimana perencanaan pembuatan usaha 

“Perencanaan dan penbuatan usaha produk kue  “Pukis Pelangi” (Tinjauan Aspek 

Pemasaran)” 

 

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 akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

perencanaan dan pembuatan bisnis kue pukis tinjauan pemasaran. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus proyek akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

perencanaan dan pembuatan bisnis kue pukis tinjauan pemasaran. 

1. Untuk mengetahui segmenting, targeting, postitioning usaha produk kue 

pukis. 

2. Untuk mengetahui marketing mix yang akan dilakukan pada usaha produk 

kue pukis. 

3. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam pelaksanaan proyek usaha  

produk kue pukis. 

 

1.4 Manfaat Proyek 

Proyek akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi penulis 

Diharapkan proyek akhir ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana untuk 

meningkatkan pengembagan kreatifitas dan inovasi penulis. 

2. Bagi masyarakat 

Diharapkan proyek ini dapat memberikan alternatif makanan yang di 

inovatif yang menyehatkan bagi masyarakat dengan berbahan baku 

memiliki nilai gizi yang tinggi dan harga yang tidak relatif murah. 

3. Bagi ilmu pengetahuan 

Diharapkan proyek akhir ini dapat memberikan kontribusi mengenai dan 

proses pemasaran kue pukis. 

 

1.5 Tempat Dan Waktu Pelaksanaan Proyek Akhir 

Lokasi usaha yang kami pilih untuk pemasaran produk kue pukis yaitu di 

sekitaran Pulau Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Pada 

pagi hari dan sore hari. 
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1.6 Sistematika Penulisan Laporan 

Sistematika penulisan pada proyek akhir ini dapat di jelaskan sebagai 

berikut: 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Pada bab 1 akan menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan, manfaat, 

tempat dan waktu pelaksanaan proyek, serta sistematika penulisan. 

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 bab 3 akan menjelaskan mengenai rencana persiapan proyek, 

rencana pelaksanaan proyek, 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 menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran saran dari 

hasil pelaksanaan proyek pada bab-bab sebelumnya. 
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