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      BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Di era globalisasi ini 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. 

Kita pasti sudah mengenal dan tidak asing lagi dengan Singkong, 

Singkong memiliki nama latin manihot esculenta adalah tanaman jenis umbi akar 

atau akar pohon yang panjang dengan fisik rata-rata memiliki garis ditengah 

sekitar 2 sampai 3 cm dan panjang 50 sampai 80 cm, tergantung dari jenis varietas 

singkong yang dibudidayakan. Tanaman Singkong ini juga merupakan salah satu 

jenis tanaman yang dapat dibudidayakan dengan baik pada iklim tropis dan dapat 

dimanfaatkan sebagai obat herbal selain sebagai sayuran dan makanan yakni 

sebagai obat penyakit rematik, demam, luka, rabun senja, beri-beri, bisul, diare, 

cacingan, disentri, sakit kepala, dan juga dapat meningkatkan stamina. 

Bahan untuk membuat keripik kaca “SiGemoy” adalah singkong, yang 

biasanya singkong hanya diolah sebagai untuk cemilan sehari-hari. Tidak hanya 

itu  ada juga yang mengolah singkong ini menjadi Gaplek dan Tape. Terutama 

untuk masyarakat bengkalis yang mana mereka itu suka mengkonsumsi 

Singkong. Karena, Singkong adalah cemilan yang cocok dikonsumsi di saat 

lagi santai, berkumpul bersama keluarga dan cocok dikonsumsi untuk siapa 

saja, bisa untuk anak-anak maupun orang tua. Selain itu, Singkong ini sangat 

mudah didapatkan dimana saja dengan harga yang sangat terjangkau. Maka 

dari itu, kami memilih untuk membuat produk dan mengolah dengan bahan dasar 
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Singkong untuk menjadi makanan yang dapat dikonsumsi dan digemari oleh 

semua kalangan masyarakat dari berbagai tingkat usia. 

Kelebihan dari keripik kaca “SiGemoy” ini adalah mempunyai cita rasa 

yang sangat disukai oleh masyarakat dengan dibaluri dengan rasa pedas. Untuk 

membuat cemilan ini tidak menggunakan biaya yang terlalu cukup besar dan 

bahkan juga bisa dilakukan dirumah, keripik kaca “SiGemoy” ini mempunyai cita 

rasa yang enak, yang mana rasa ini berasal dari Singkong ini sendiri dan 

dicampuri dengan berbagai varian rasa lainnya.  

Keripik Kaca “SiGemoy” merupakan salah satu jajanan atau cemilan yang 

bisa di konsumsi kapan pun dan dimana pun. Karena, jajanan keripik kaca 

“SiGemoy” ini termasuk jajanan yang bisa dikonsumsi untuk diwaktu yang santai, 

seperti lagi berkumpul bersama keluarga besar dan jajanan ini tidak hanya untuk 

anak-anak saja tetapi, juga cocok di konsumsi oleh orang dewasa. Karena, Jajanan 

keripik kaca “SiGemoy” ini mempunyai cita rasa yang berpaduan antara Tepung 

Tapioka / Tepung Singkong dengan bahan lainnnya sehingga membuat rasa 

keripik kaca “SiGemoy” ini menjadi lebih enak untuk di nikmati bersama 

keluarga, dan teman. Jadi, Jajanan keripik kaca “SiGemoy” ini sangat cocok 

untuk dijadikan cemilan ketika lagi bersantai bersama keluarga dan jajanan ini 

sangat di gemari oleh masyarakat. 

Bukan hanya proses produksi yang menjadi permasalahan, namun proses 

pemasarannya juga adalah hal utama yang harus diperhatikan. Seperti Peluang 

pasaran yang ada di Bengkalis, dimana masyarakat Bengkalis sangat suka 

mencoba sesuatu yang terbaru apa lagi dalam jenis kuliner makanan dan 

minuman, melihat kebiasaan itu memberi ide dan peluang besar kepada penulis 

untuk memperkenalkan produk kuliner terbaru yaitu keripik kaca “SiGemoy”. 

Untuk apa memproduksi barang atau makanan jika tidak untuk dijualkan atau 

dipasarkan. Sehingga pemasarannya pun harus dirancang sedemikian rupa, 

sehingga proses pemasarannnya berjalan beriringan dan tentunya akan 

menghasilkan profit yang besar. 

Pemasaran merupakan hal yang sangat penting untuk perencanaan pembuatan  

keripik Kaca karena dengan adanya pemasaran ini, masyarakat luas akan lebih 
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mengetahui tentang produk yang kami hasilkan dan yang akan di jual. Berdasarkan 

uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan proyek tugas akhir dengan judul 

“Perencanaan dan Pembuatan Bisnis Keripik Kaca “ SiGemoy” (Tinjauan 

Pemasaran)”. 

 

1.2      Identifikasi Proyek 
 

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang timbul dalam 

proyek ini adalah bagaimana perencanaan dan pembuatan Bisnis keripik kaca 

“Sigemoy” tinjauan aspek pemasaran ? 

 

1.3 Tujuan Proyek 

Adapun tujuan yang ingin dicapai 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 keripik kaca “Sigemoy” tinjauan pemasaran. 

 

1.3.2   Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari proyek akhir ini adalah: 

1. Untuk mengetahui STP ( Segmenting, Targetting, Positioning ) yang tepat 

pada usaha produk keripik kaca “Sigemoy”. 

2. Untuk mengetahui Marketing Mix yang dilakukan pada usaha produk 

keripik kaca “Sigemoy”. 

3. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam pelaksanaan proyek usaha 

produk keripik kaca “Sigemoy”. 

 

1.4 Manfaat Proyek 
 

Proyek akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Bagi Penulis 
 



4 
 

Diharapkan proyek akhir ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana 

untuk meningkatkan pengembagan kreatifitas dan inovasi penulis. 

 

1.4.2 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 relatif murah. 

 

1.4.3 Bagi Pihak Lain 
 

Diharapkan proyek akhir ini dapat memberikan sumbangan berharga bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan. 

 

1.5 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 
 

Tempat pelaksanaan proyek akhir pemasaran keripik kaca “SiGemoy” 

dilakukan di Jalan Pramuka Desa Air putih (Depan Stadion Muhammad Ali) Kota 

Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Waktu pelaksanaan 

proyek akhir perencanaan bisnis dan proses pemasaran produk keripik kaca 

“SiGemoy” akan dilaksanakan pada bulan November 2020-Januari 2021. 

 

1.6 Sistematika Penulisan Laporan 
 

Agar penulisan laporan proyek akhir ini dapat sistemat is 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 meliput i 

perencanaan bisnis dan peluang bisnis, serta teori khusus proyek akhir 

pada bagian masing-masing. 
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BAB 3: METODOLOGI 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 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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