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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh 

hasil berupa keuntungan, upah, atau laba usaha. Dan keuntungan dari usaha 

tersebut dapat menghasilkan uang yang dapat meningkatkan taraf hidup 

seseorang. Banyak cara yang dilakukan oleh seseorang dalam memulai atau 

menjalankan kegiatan usaha seperti membuat sendiri produk yang akan dijual atau 

menjual langsung produk yang sudah jadi. Saat ini usaha di bidang makanan 

berkembang dengan pesat, terutama usaha makanan ringan. Memulai sebuah 

kegiatan wirausaha berbagai kaidah dalam penyusuaian perencanaan bisnis 

penting untuk diperhatikan. Hal ini berkaitan dengan meminimalisasir 

kemungkinan kegagalan dan menekan resiko. 

Menurut Kotler dan Armstrong dalam Abdurrahman (2015) Produksi 

adalah semua hal yang dapat ditawarkan pada pasar untuk menarik perhatian, 

akuisisi, penggunaan atau konsumsi yang dapat memuaskan suatu keinginan atau 

kebutuhan. Produksi adalah sesuatu yang dihasilkan oleh suatu perusahaan baik 

berbentuk barang (goods) maupun jasa (services) dalam suatu periode waktu yang 

selanjutnya dihitung sebagai nilai tambah bagi perusahaan Fahmi (2014).  

Kunci keberhasilan proses produksi tidak dapat dipisahkan dengan 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap analisis pasar. Analisis pasar akan 

dapat menemukan produk yang dibutuhkan oleh pelanggan dipasar sasaran dan 

berapa jumlah yang dibutuhkan, merek dan kemesan yang bagaimana yang sesuai 

dengan minat, selera dan keinginan dan pelanggan dipasar, pelaku studi harus 

benar-benar cermat dan peka agar dapat menemukan serta merumuskan 

krakteristik produk atau jasa secara tepat sesuai dengan kebutuhan pelaggan 

dipasar sasaran. 
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Produk atau jasa yang sesuai harus dirancang mulai dari lokasi, alat, 

bahan, metode (teknologi) keterampilan SDM, dan dana yang tersedia ke-enam 

unsur ini disebut sebagai unsur penentu keberhasilan proses produksi. Karena itu 

harus dapat dirancang dengan baik dalam sistem produksi agar produk atau jasa 

yang akan dihasilkan tidak bernilai rendah dan dapat memenuhi kebutuhan atau 

keinginan dari pelanggan pasar. Produk atau jasa yang berkualitas harus dirancang 

dari awal proses produksi dengan baik sehingga semua yang menjadi keinginan, 

minat, selera dan harapan dari pelanggan potensial dapat terpenuhi. 

Kualitas merupakan salah satu hal penting dalam proses produksi 

perusahaan harus menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi yang 

diinginkan pelanggan agar kepuasan pelanggan dapat tercapai.  Dalam pembuatan 

produk makanan olahan kue Pukis “PUKIS PELANGI” harus memperhatikan 

bahan baku yang digunakan untuk menjaga kualiatas produk yang akan dijual, 

karena itu untuk memperlancar kegiatan produksi dibutuhkan pengendalian proses 

produksi, seperti pengendalian proses produksi, pengendalian bahan baku, 

pengendalian tenaga kerja, pengendalian biaya produksi dan perbaikan dan 

pengendalian kualitas. Pengawasan produk diimplementasikan sebagai jaminan 

pada konsumen bahwa produk yang diterima konsumen memiliki mutu yang baik. 

Kelancaran pelaksanaan proses produksi merupakan suatu hal yang sangat 

dharapkan dalam setiap perusahaan tingkat efektifitas dan efesiensi berproduksi 

dituntut memiliki nilai yang tinggi perusahaan harus beroprasi secara efektif dan 

dapat memenuhi tingkat kebutuhan produksi yang ditargetkan. 

Kue pukis adalah kue tradisional khas Indonesia. Kue pukis terdiri dari 

adonan telur, gula pasir, tepung terigu, ragi dan santan instan yang dicampur 

menjadi satu. Kue pukis memiliki bentuk dan warna yang khas, bagian atas kue 

pukis memiliki warna kuning dan bawahnya memiliki warna kecoklatan dan 

hijau. 

Alasan penulis memilih bisnis makanan olahan kue pukis “PUKIS 

PELANGI” adalah  memperoleh keuntungan dan dapat berkembang dengan baik 

sesuai keinginan, karena usaha kue pukis di Bengkalis ini masih biasa-biasa 

belum ada perubahan dalam pembuatan kue pukis.  Hal ini  menjadi peluang besar 
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dengan berbagai varian rasa  serta mempunyai  tambahan taburan keju dan coklat 

diatas yang berwarna warni sehingga kue pukis “PUKIS PELANGI” ini menjadi 

lebih menarik dan diminati oleh masyarakat karena harganya yang terjangkau. 

Produk ini harus menggunakan packaging yang menarik supaya ada daya 

tarik yang bisa membuat masyarakat Bengkalis untuk membeli produk 

tersebut .Selanjutnya produk ini bisa dipasarkan secara online. Dari penjelasan 

latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan proyek tugas akhir dengan 

judul “perencanaan bisnis dan pembuatan Kue Pukis “PUKIS PELANGI” 

(Aspek produksi). 

 

1.2 Identifikasi Proyek 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka indetifikasi proyek  

yang timbul adalah bagaimana dalam perencanaan dan pembuatan usaha bisnis 

makanan olahan “kue pukis” ? 

 

1.3 Tujuan Proyek 

Berdasarkan identifikasi proyek yang di paparkan di atas tujuan dari 

proyek akhir  Perencanaan dan Pembuatan Usaha Produk kue pukis “PUKIS 

PELANGI”  

1.3.1 Tujuan proyek secara umum: 

 Tujuan umum untuk proyek Tugas Akhir perencanaan pembuatan usaha 

bisnis makanan olahan kue pukis“PUKIS PELANGI” ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana perencanaan dan pembuatan usaha bisnis makanan olahan 

kue pukis “PUKIS PELANGI”  

 

1.3.2 Tujuan Proyek Secara Khusus: 

 Tujuan khusus untuk proyek tugas akhir perencanaan pembuatan usaha  

adalah sebagai berikut kue pukis “PUKIS PELANGI” 
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1. Untuk mengetahui bahan baku yang di butuhkan pembuatan kue pukis 

“PUKIS PELANGI” 

2. Untuk mengetahui proses produksi pembuatan usaha kue pukis “PUKIS 

PELANGI” 

3. Untuk mengetahui kendala-kendala pada saat produksi kue pukis “PUKIS 

PELANGI”,  

4. Untuk mengetahui solusi dari kendala yang dihadapi  pada pembuatan kue 

pukis “PUKIS PELANGI” 

 

1.4   Manfaat Proyek 

Berdasarkan pelaksanaan proyek ini maka manfaat yang diharapkan adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi Pelaksana 

Kegunaan penelitian ini bagi peneliti yaitu untuk dapat membandingkan 

teori dan dapat menerapkan teori-teori yang telah ditempuh selama kuliah, 

sekaligus mendapat pengetahuan dan informasi mengenai perencanaan 

bisnis pada industri usaha kecil 

2. Bagi Pihak Lain 

Penyelesaian proyek ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi untuk 

pelaksanaan proyek lebih lanjut, dan mengenai pembahasan yang 

bersangkutan dengan proyek khususnya di bagian produksi. 

3. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Diharapkan proyek akhir ini dapat memberikan informasi dan konstribusi 

terhadap ilmu pengetahuan, terutama mengenai kualitas produk, penentuan 

biaya produksi, pengendalian produksi dan keputusan pembelian 

konsumen. 

 

1.5 Tempat Dan Waktu Pelaksanaan Proyek  

 Tempat Pelaksanaan proyek perencanaan bisnis dan pembuatan bisnis 

makanan kue pukis “PUKIS PELANGI” (Aspek Produksi) dilakukan di jalan 
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Pramuka gang jawa, Kecamatan Bengkalis. Waktu pelaksanaan yang akan 

dilakukan pada bulan November 2020 s/d Februari 2021. 

 

1.6 Sistematika Penulisan Laporan 

Agar penulisan laporan proyek akhir ini dapat sistematis dan tersusun 

dengan rapi maka diperlukan sistematika penulisan laporan Sistematika dalam 

penulisan laporan proyek akhir adalah sebagai berikut:  

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 berisiuraian  rencana  persiapan proyek, rencana 

pelaksanaan proyek, rencana penyelesaian proyek, dan rencana pelaporan 

proyek. 

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini berisi mengenai profil kegiatan, laporan pelaksanaan 

kegiatan proyek, dan laporan  pelaksanaan kegiatan proyek 

BAB 5 PENUTUP 

 Pada bab ini berisi rangkuman  hasil proyek akhir dalam bab-bab 

sebelumnya yang ditulis dalam suatu kesimpulan,sertasaran sebagai 

rekomendasi untuk perbaikan ditempat proyek akhir. 

 


	BAB 1
	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang 
	1.2 Identifikasi Proyek
	1.3 Tujuan Proyek
	1.4   Manfaat Proyek
	1.5 Tempat Dan Waktu Pelaksanaan Proyek
	1.6 Sistematika Penulisan Laporan 

