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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pada perkembangan zaman dan teknologi sekarang, orang mulai berhati-

hati dalam memilih dan membeli makanan, karena pada masa kini banyak 

makanan yang dibuat dengan menggunakan bahan kimia yang berbahaya. 

Sebagian masyarakat kelas bawah, memilih makanan hanya berpedoman pada 

rasanya yang enak dan murah. Dua hal inilah yang menjadi prioritas utama 

mereka dalam membeli makanan. Mereka tidak begitu memikirkan kandungan 

yang terdapat dalam makanan tersebut.  

 Perencanaan adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai 

(tujuan) di masa depan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan tersebut. Perencanaan (planning) dapat juga didefinisikan 

sebagai suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam 

kurun waktu tertentu. Dengan begitu, di dalam perencanaan akan terdapat 

aktivitas pengujian beberapa arah pencapaian, mengkaji ketidakpastian, mengukur 

kapasitas, menentukan arah pencapaian, serta menentukan langkah untuk 

mencapainya 

 Tempe merupakan makanan bergizi tinggi yang dibuat dari kedelai dengan 

cara difermentasikan menggunakan kapang rhizopus atau ragi tempe sehingga 

makanan ini mempunyai arti strategis dan sangat penting untuk pemenuhan gizi. 

Selain itu, tempe mempunyai keunggulan- keunggulan lain, yaitu mempunyai 

kandungan antioksidan; teknologi pembuatannya  sederhana;  harganya  murah;  

mempunyai  citarasa  yang enak; dan mudah dimasak. Kandungan antioksidan 

tempe dapat menangkal radikal bebas antara lain vitamin E, karotenoid, 

superoksida dismutase, isoflavo dan sebagainya.  

Oleh karena itu konsumsi antioksidan yang terdapat dalam tempe dapat 

memobilisasi aktivitas antioksidan didalam tubuh. Ada tiga senyawa antioksidan 

di dalam kedelai berupa senyawa isoflavon yaitu daidzein, genistein, dan glistein 
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yang diduga dapat  mencegah  penyakit yang disebabkan leh adanya radikal 

bebas di dalam tubuh (atherosklerosis, jantung koroner, diabetes melitus, dan 

kanker. 

Salah satu ide bisnis yang akan direncana dan dikembangkan yaitu berupa 

Tempe Isi. Awalnya tempe hanyalah dijadikan lauk makanan, kini tempe tidak 

hanya menjadi lauk makanan namun dijadikan sebagai bahan untuk membuat 

bahan bisnis, seperti : keripik tempe dan lainnya. Selain itu harga dari tempe 

juga murah maka dari itu yang ingin menikmati olahan tempe bisa terjangkau. 

Kaum vegetarian diseluruh dunia banyak yang telah mengunakan tempe sebagai 

penganti daging. Maka dari itu tempe baik digunakan menjadi Tempe Isi yang 

mana daging diganti dengan tempe untuk tujuan kaum vegetarian bisa 

mengkonsumsi sandwich tersebut. Tempe Isi menjadi sebuah ide bisnis dipasarkan 

di sekitar Bengkalis, karna tersedianya bahan baku yang banyak dan mendorong 

untuk memanfaatkan sumber daya yang telah ada. 

Untuk memperkenalkan produk ini strategi pemasaran sangat dibutuhkan, 

karena pemasaran sangat penting bagi semua bisnis baik itu bisnis besar maupun 

bisnis kecil. Apabila dalam suatu bisnis tidak adanya pemasaran, maka konsumen 

tidak akan mengetahui tentang sebuah produk. Maka dengan adanya strategi 

pemasaran yang baik maka akan membuat banyak orang tahu tentang produk  

usaha bisnis ini, dan memungkinkan banyak konsumen yang tertarik. 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan proyek tugas 

akhir dengan judul “Perencanaan Dan Pembuatan Bisnis Tempe Isi “Bang 

Jago” Tinjauan Aspek Pemasaran” 

 

1.2 Identifikasi Permasalahan Proyek Akhir 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat, maka permasalahan dalam 

proyek akhir ini  adalah “ Bagaimana Perencanaan dan Pembuatan Usaha 

Tempe Isi “Bang Jago” (Tinjauan Aspek Pemasaran”)? 
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1.3 Tujuan Proyek 

Berdasarkan identifikasi proyek yang dipaparkan tujuan proyek akhir ini 

terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus: 

1.3.1 Tujuan Umum 

Adapun tujuan umum dari proyek perencanaan pembuatan Tempe Isi 

“Bang Jago” adalah untuk mengetahui bagaimana perencanaan dan pembuatan 

bisnis Tempe Isi “Bang Jago” yang ditinjau dari aspek pemasarannya. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Adapun tujuan khusus dari proyek Perencanaan dan Pembuatan Tempe Isi 

“Bang Jago” adalah :  

1. Untuk mengetahui STP (segmenting, targeting, positioning) yang tepat 

pada usaha Perencanaan dan Pembuatan Tempe Isi “Bang Jago” 

2. Untuk mengetahui marketing mix yang dilakukan pada usaha Perencanaan 

dan Pembuatan Tempe Isi “Bang Jago” 

3. Untuk mengetahui kendala-kendala dan solusi dalam pelaksanaan proyek 

usaha Perencanaan dan Pembuatan Tempe Isi “Bang Jago” ditinjau dari 

aspek pemasaran  

 

1.4 Manfaat Proyek 

Setiap kegiatan yang dilaksanakan pastinya mempunyai manfaat bagi 

penulis maupun pihak lain. Adapun manfaat tersebut adalah: 

1. Bagi Peneliti 

Sebagai sarana untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam 

perkuliahan dengan praktek sesungguhnya di lapangan dan sebagai salah 

satu syarat menempuh Diploma Administrasi Bisnis. Diharapkan proyek 

akhir ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan 

pengembangan kreatifitas dan inovasi penulis.  

2. Bagi Masyarakat 

 Diharapkan proyek akhir ini dapat memberikan alternatif dan informasi 

makanan baru yang enak dan gurih bagi masyarakat dengan bahan baku 
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tempe yang memberikan banyak manfaat dengan harga yang relatif 

terjangkau dan mudah didapatkan dipasar. 

 

3. Bagi Pihak Lain 

Diharapkan proyek akhir ini dapat membantu untuk meningkatkan nilai 

pendapatan bagi para pedagang tempe. 

 

1.5 Tempat Dan Waktu Pelaksanaan Proyek 

Untuk lokasi pelaksanaan pemasaran dilakukan disekitaran Kota 

Bengkalis, dan penjualan produk Tempe Isi “Bang Jago” akan dilakukan selama 3 

bulan dengan pelayanan delivery order. 

 

1.6 Sistematika Penulisan Laporan 

Sistematika penulisan pada proyek akhir Perencanaan Dan Pembuatan 

Bisnis Tempe Isi “Bang Jago” Tinjauan Pemasaran sebagai berikut : 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Pada bab 1 ini menguraikan latar belakang masalah, proyek, tujuan 

proyek, manfaat proyek, tempat pelaksanaan proyek, serta sistematika 

penulisan. 

BAB 2 :  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab 2 ini menguraikan tentang teori umum didalam laporan 

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

pelaksanaan proyek dan dasar teori khusus proyek. 

BAB 3 :  METODA DAN PROSES PENYELESAIAN PROYEK 

Pada bab 3 ini menguraikan 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 ini menguraikan profil kegiatan dan laporan hasil dan 

pembahasan proyek yang terdiri dari persiapan proyek, pelaksanaan 
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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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