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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang Proyek 

Berkembangnya budaya Korea di Indonesia merupakan salah satu dampak 

dari arus globalisasi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa globalisasi dapat 

memperluas pengaruh kebudayaan suatu bangsa ke seluruh penjuru dunia dengan 

mudah tanpa halangan yang berarti. Penyebaran budaya Korea di negara-negara 

Asia Timur dan beberapa negara Asia Tenggara, terutama di Indonesia, sangat 

pesat, karena berbarengan dengan pesatnya perkembangan teknologi yang seakan- 

akan menghapus sekat dan batas antara satu negara dengan negara lainnya. 

Korean Wave (Gelombang Korea) atau biasa disebut Hallyu, mampu 

memperkenalkan budaya Korea Selatan kepada masyarakat Indonesia dengan baik, 

bahkan cenderung mempengaruhi gaya hidup pemuda Indonesia. Mulai dari selera 

musik, gaya berpakaian, hingga ke makanan. 

Salah satu makanan Korea yang menarik perhatian dan sepertinya enak 

untuk dimakan yaitu salah satunya yang paling umum adalah Kimbab atau Gimbap. 

Kimbab merupakan salah satu makanan khas Korea yang belakangan ini banyak 

digemari di Indonesia. Makanan yang satu ini memang sangat bersahabat dengan 

lidah orang Indonesia karena terbuat dari nasi yang dibungkus dengan rumput laut 

dan bahan-bahan umum lainnya seperti daging ayam, mentimun, dan lain-lain. 

Kimbab atau Gimbap populer sebagai makanan yang dibawa piknik, hiking atau 

aktivitas lain di luar ruangan. 

Berdasarkan trend saat ini Indonesia di landa demam maka salah satu ide 

bisnis yang akan direncanakan dan dikembangkan yaitu berupa Kimbab“Du 

Eonni”. Produk Kimbab”Du Eonni” ini dipilih menjadi sebuah ide bisnis di 

Bengkalis karena tentunya produk Kimbab “Du Eonni” ini belum ada dipasarkan di 

daerah Bengkalis. Selain pembuatannya yang mudah dan praktis, cita rasa Kimbab 

ini cocok dengan lidah masyarakat Indonesia, karena terbuat dari nasi dengan isian 

sayur dan digulung dengan rumput laut. Kimbab cocok untuk orang 

https://id.wikipedia.org/wiki/Piknik
https://id.wikipedia.org/wiki/Hiking
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yang mempunyai jam kerja yang padat sehingga tidak sempat untuk makan nasi. 

Juga bagus untuk anak-anak yang terkadang susah untuk makan nasi dan tidak suka 

sayur, Kimbab adalah salah satu solusinya. Pembuatan Kimbab ini dilakukan 

dengan cara yang sangat sederhana, tetapi lebih higienis, serta akan dijual dengan 

harga yang sangat terjangkau, maka tentunya hal ini akan menarik minat 

masyarakat untuk membelinya. 

Untuk memperkenalkan produk ini strategi pemasaran sangat dibutuhkan. 

Strategi pemasaran merupakan salah satu awal dalam mengenalkan produk pada 

konsumen dalam rangka meningkatkan keuntungan bisnis. Sebelum melakukan 

berbagai pemasaran dan promosi yang lainnya, pengusaha harus terlebih dahulu 

menentukan segmentasi pasar secara jelas. Sebagian besar kegagalan bisnis berasal 

dari tujuan dan segmentasi pasar yang salah. Segmentasi pasar merupakan sebuah 

kegiatan untuk membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang 

berbeda yang memiliki kebutuhan krakteristik atau perilaku yang mungkin 

membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. 

Produk ini harus menggunakan Packaging yang menarik supaya ada daya 

tarik yang bisa membuat masyarakat Bengkalis untuk membeli produk Kimbab “Du 

Eonni” ini. Pentingnya pemasaran adalah untuk penentuan label, Packaging, tempat 

memasarkan produk dan menganalisa pesaing-pesaing. 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan proyek tugas 

akhir dengan judul “Perencanaan dan Pembuatan Bisnis Kimbab (Nasi Gulung 

Ala Korea) “Du Eonni” (Tinjauan Aspek Pemasaran)”. 

 
 

1.2 Identifikasi Proyek 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka hasil dari 

identifikasi masalah yang dilakukan yaitu “Bagaimana perencanaan dan 

pembuatan bisnis Kimbab“Du Eonni” (Tinjauan Aspek Pemasaran)?”. 
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1.3 Tujuan Proyek 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari proyek pembuatan Kimbab “Du 

Eonni” ini yaitu: 

 
1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum proyek akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

perencanaan dan pembuatan bisnis Kimbab “Du Eonni”. 

 
1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus proyek akhir ini yang ingin dicapai antara lain: 

1. Untuk mengetahui segmenting, targeting, dan positioning produk Kimbab 

“Du Eonni”. 

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

“Du Eonni”. 

3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi selama proses pemasaran. 

4. Untuk mengetahui solusi yang dapat dilakukan dari kendala yang dihadapi 

pada produk 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 

Diharapkan proyek akhir ini dapat meningkatkan pengetahuan serta 

keterampilan dalam pengelolaan Kimbab “Du Eonni” dan dapat menambah 

pengetahuan dibidang manajemen pemasaran. Selain itu, untuk memenuhi 

syarat penyusunan tugas akhir guna mendapatkan gelar Diploma (III) dari 

Program Studi Administrasi Bisnis. 



4  

 

 

1.4.2 Bagi Masyarakat 

Diharapkan proyek akhir ini dapat menjadi salah satu bahan masukkan dan 

informasi yang berharga bagi masyarakat dan dapat dijadikan sebagai 

cemilan kekinian. 

 
1.4.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan proyek akhir ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam 

penyusunan proyek yang sama pada masa yang akan datang. 

 
 

1.5 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Tempat pelaksanaan proyek akhir perencanaan dan pembuatan bisnis 

Kimbab “Du Eonni” akan dipasarkan melalui Online dengan menggunakan sistem 

order dan secara langsung kepada calon konsumen. 

 
 

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 Bisnis Kimbab “Du Eonni” 

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. 
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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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