
 1  
 

BAB 1 

 PENDAHULUAN   

1.1. Latar Belakang 

 Globalisasi terus berkembang dalam segala lingkup kehidupan masyarakat 

Indonesia. Proses globalisasi tesebut telah memudahkan masyarakat Indonesia 

untuk menjangkau aspek kehidupan negara lain melalui berbagai media, baik 

elektronik maupun cetak. Media massa elektronik khususnya internet dan televisi 

yang kehadirannya sangat dekat dengan kalangan muda telah memudahkan 

berkembangnya globalisasi budaya. Masyarakat Indonesia khususnya kalangan 

muda yang sering mengkonsumsi internet sehari-harinya secara tidak langsung 

telah menciptakan transfer nilai budaya ke Indonesia. 

 Budaya yang tengah melanda di Indonesia adalah budaya pop dari Korea 

Selatan. Melalui fenomena gelombang korea (Korean Wave), Korea Selatan 

menyebarkan berbagai produk budayanya melalui tayangan music (K-pop), serial 

drama (K-drama), film (K-film), reality show (K-show), video game, fashion (K-

style) dan produk-produk industri lainnya yang digunakan masyarakat sehari-hari. 

 Produk-produk tersebut secara langsung maupun tidak langsung telah 

memunculkan adegan yang menggambarkan orang Korea sedang memakan 

makanan khas Korea. Adegan yang ditayangkan oleh produk-produk tersebut 

memberi dampak terhadap selera masyarakat Indonesia, khususnya kalangan 

muda yang memiliki rasa ingin tahu. Mereka merasa penasaran dan juga ingin 

merasakan bagaimana rasa makanan khas Korea. Indonesia memang memiliki 

berbagai macam makanan dari seluruh dunia. Tetapi makanan khas Korea dengan 

cita rasa yang pas dilidah masyarakat Indonesia dengan harga yang terjangkau dan 

pastinya halal dan sulit untuk ditemukan di Indonesia. 

 Budaya Korea (Korean wave) juga tengah melanda di daerah Bengkalis 

khususnya dikonsumsi oleh  kalangan anak muda yang sering menggunakan 

internet sehari-harinya. Dengan internet mereka melihat berbagai tayangan budaya 
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Korea, mulai dari music, serial drama, film, reality show, video game, fashion, 

dan produk-produk industry lainnya. Secara tidak langsung tayangan tersebut 

memunculkan adegan orang Korea yang sedang memakan makanan khas Korea. 

Sehingga memberikan dampak terhadap sebagian masyarakat pencinta Korea 

khususnya kalangan anak muda yang memiliki rasa ingin tahu. Mereka memiliki 

rasa penasaran dan juga ingin merasakan bagaimana rasa makanan khas Korea. 

 Oleh karena itu, kami merasa tertarik untuk membuat usaha makanan khas 

Korea salah satunya yaitu Kimbab. Kimbab atau yang biasa disebut juga sebagai 

gimbap merupakan makanan khas Korea yang terbuat dari nasi putih (bap) yang 

digulung dengan lembaran rumput laut (kim atau gim). Nasi dan rumput laut 

adalah dua bahan dasar Kimbab. Isinya bisa bervariasi, namun biasanya terdiri 

dari sumber protein (fish cake, daging, telur) dan sayuran (mentimun, bayam, 

wortel). 

 Kelebihan dari Kimbab “Du Eonni” ini adalah selain berbahan dasar 

rumput laut (gim) dan nasi putih (bap) yang memiliki banyak manfaat dicampur 

dengan bahan-bahan yang bergizi tinggi, sehingga Kimbab tidak hanya enak tapi 

juga menyehatkan. Kimbab “Du Eonni” ini kami buat dengan tambahan sayuran 

mentimun dan wortel. Sedangkan untuk sumber protein nya kami menggunakan 

telur, sosis, dan udang. 

 Nasi merupakan makanan pokok orang Indonesia. Nasi putih mengandung 

banyak nutrisi, mulai dari mineral, vitamin, hingga gizi utama seperti karbohidrat 

dan protein. Nasi putih juga mengandung vitamin yang baik untuk tubuh, 

terutama vitamin B kompleks seperti tiamin, niacin, dan riboflavin. Makanan ini 

juga bisa dijadikan sumber mineral karena di dalamnya juga terkandung zat besi, 

mangan, dan magnesium. Bagi yang mengkonsumsi Kimbab “Du Eonni” yang 

berbahan dasar nasi tentu akan mendapatkan kandungan nutrisi dari nasi tersebut. 

 Rumput laut mengandung komponen bioaktif seperti polisakarida, peptida 

dan asam amino, poly unsaturated fatty acids (PUFA), sterol, pigmen (klorofil, 

karotenoid, phycobiliproteins), iodine, serta fenol dan phorotannins (Holdt dan 

Kraan, 2011). Rumput laut juga memiliki kandungan mineral seperti natrium, 

kalium, kalsium, magnesium, zat besi, dan zink (Ruperez, 2002). Komponen 

http://koreanculinaryfood.blogspot.co.id/
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bioaktif pada rumput laut memberikan efek kesehatan apabila dikonsumsi. 

Rumput laut dapat mencegah terjadinya penyakit jantung, membantu mengatasi 

sindrom metabolik, obesitas, diabetes melitus, menjaga kesehatan saluran 

pencernaan, tulang, dan mencegah kanker serta infeksi virus (Brown et al., 2014). 

 Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk membuat bisnis 

Kimbab “Du Eonni” ini yang memiliki potensi besar untuk dijadikan bisnis di 

Bengkalis. Karena, pertama bahan-bahan yang diperlukan (nasi, rumput laut, 

sayur dan sumber protein) bisa dimodifikasi sesuai selera masyarakat Bengkalis, 

yang kedua bahan-bahannya tergolong murah sehingga harga jualnya bisa 

bersaing, dan yang terakhir masyarakat Bengkalis sangat suka dengan makanan 

luar negeri yang unik dan praktis. 

 Produk ini harus diproduksi dengan bentuk, rasa dan kemasan yang 

menarik supaya ada daya tarik yang bisa membuat masyarakat Bengkalis berminat 

untuk membeli produk Kimbab “Du Eonni” ini. Pentingnya aspek produksi 

adalah menciptakan sebuah produk yang baik, terjaga secara kualitas dari sejak 

dibuat hingga sampai ditangan konsumen. Bentuk dan desain kemasan merupakan 

salah satu kunci dalam menjaga kualitas produk. 

 Dari penjelasan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan 

proyek tugas akhir dengan judul “Perencanaan dan Pembuatan bisnis Kimbab 

(Nasi Gulung Ala Korea) “Du Eonni” (Tinjauan Aspek Produksi). 

 

 

1.2. Identifikasi Proyek 

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

identifikasi masalah yang dilakukan yaitu “Bagaimana Proses Perencanaan dan 

Pembuatan Bisnis Kimbab (Nasi Gulung Ala Korea) “Du Eonni” Aspek 

Produksi ?”. 

 

 

1.3. Tujuan Proyek 

 Berdasarkan identifikasi proyek yang dipaparkan tujuan dari penelitian ini 

adalah: 
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1.3.1 Tujuan Umum 

 Tujuan proyek secara umum yang ingin dicapai dari penyelenggaraan 

proyek ini adalah untuk mengetahui bagaimana perencanaan dan pembuatan 

produk Kimbab “Du Eonni”. 

 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan proyek secara khusus pada perencanaan dan pembuatan produk 

Kimbab “Du Eonni” adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bahan baku dan bahan pelengkap yang digunakan 

dalam pembuatan Kimbab “Du Eonni”. 

2.  Untuk mengetahui bagaimana proses produksi usaha Kimbab “Du Eonni”. 

3. Untuk mengetahui total biaya produksi usaha Kimbab “Du Eonni”. 

4.  Untuk mengetahui kendala-kendala dalam proses produksi Kimbab “Du 

Eonni”. 

5. Untuk mengetahui solusi dari kendala-kendala yang terjadi selama proses 

produksi Kimbab “Du Eonni”. 

 

 

1.4. Manfaat Proyek 

 Proyek akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang 

berkepentingan yaitu sebagai berikut: 

 

 

1.4.1 Bagi Penulis 

 Kegunaan penelitian ini bagi penulis yaitu untuk mendapat pengetahuan 

dan informasi tentang bagaimana cara melakukan perencanaan bisnis pada 

industri usaha kecil. 

 

1.4.2 Bagi Masyarakat 

 Diharapkan proyek ini dapat memberikan informasi terutama mengenai 

tentang kualitas produk, harga dan bagaimana bisa menjadi makanan baru 

yang bisa menyehatkan untuk masyarakat. 
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1.4.3 Bagi Pihak Lain 

Penyelesaian proyek ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk 

pelaksanaan proyek lebih lanjut dan mengenai pembahasan yang 

bersangkutan dengan proyek khususnya di bagian produksi. 

 

 

1.5. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Proyek 

 Tempat pelaksanaan proyek akhir pembuatan dan pelaksanaan produksi 

Kimbab “Du Eonni” akan dilakukan di Jl. Haji Sulaiman, Gg. Nadia, Kecamatan. 

Bengkalis, Kabupaten. Bengkalis dan waktu pelaksanaan proyek akhir 

perencanaan bisnis dan proses pembuatan produk Kimbab “Du Eonni” akan 

dilaksanakan pada bulan September-November 2020. 

 

 

1.6. Sistematika Penulisan Laporan 

 Agar penulisan laporan proyek akhir ini dapat sistematis dan tersusun 

dengan rapi maka diperlukan sistematika penulisan laporan. Berikut ini adalah 

sistematika penulisan proyek akhir ini: 

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.  
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BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini berisi deskriptif dan analisis hasil proyek akhir berupa 

laporan pelaksanaan proyek akhir. 

BAB 5 : PENUTUP 

 Pada bab ini terdapat sejumlah rangkuman hasil proyek akhir dalam bab 

bab sebelumnya yang mana hasil tersebut ditulis ke dalam suatu 

kesimpulan, serta saran sebagai uraian dari proyek akhir. 
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