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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era saat ini kebutuhan akan makanan tidak lagi dijadikan sebagai

kebutuhan dasar semata yang harus dipenuhi sebagaimana yang dijelaskan dalam

Teori Kebutuhan Maslow, melainkan kini sudah menjadi tren dikalangan

masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin banyak bermunculannya

pembisnis dibidang kuliner di Indonesia yang berdiri dari waktu ke waktu, yang

semakin hari semakin diminati dengan penawaran menu andalan masing-masing.

Bisnis makanan (kuliner) merupakan salah satu bisnis yang dapat

berkembang pesat dan memiliki potensi cukup besar sebagai investasi jangka

panjang yang dapat menjanjikan. Banyak kita lihat pelaku usaha dibidang kuliner

yang mampu maraup untung banyak dan mampu pula bertahan lama di pasaran.

Dan tidak sedikit pula pelaku bisnis yang mampu bertahan lama di pasaran yang

kemudian gulung tikar karna strategi pemasaran yang kurang tepat dan kualitas

pelayanan yang kurang optimal. Selain itu, pelaku usahapun harus mampu kreatif

dalam memikirkan usaha makanan yang akan dijalankan. Belakangan ini kuliner

yang sifatnya simple dan inovasi serta memiliki rasa yang berbeda banyak  gemari

oleh kalangan pencinta kuliner, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat

umum lainnya.

Dengan ide bisnis tersebut penulis tertarik ingin mendirikan usaha dibidang

kuliner yang memiliki ciri khas yang berbeda sehingga dapat digemari dikalangan

saat ini terutama di daerah Bengkalis, produk tersebut yaitu Tahu Walikku. Pada

umumnya tahu diolah dengan menambah isian seperti bihun goreng, campuran

jenis saayur, atau adonan bakso yang kemudian digoreng kembali dengan baluran

tepung yang dikenal masyarakat dengan sebagai tahu isi. Melihat peluang usaha

bisnis tahu isi banyak diminatin masyarakat, penulis pun mencoba mevariasikan

tahu dengan isian adonan bakso ayam dan menambah inti sayur didalamnya
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dengan bentuk tahu yang berbeda dari bentuk tahu biasanya yaitu dengan cara

membalik tahu tersebut sehingga sisi dalam tahu menjadi sisi luar. Karna proses

membalik tahu tersebutlah tahu ini disebut Tahu walik yang artinya balik dalam

bahasa Jawa. Diambil dari bahasa Jawa karna jajan ini pertama kali muncul dari

Banyuwangi, Jawa Timur. Dan penulis menambah kalimat “ku” diakhir nama

produk Tahu Walik tersebut sehingga menjadi Tahu Walikku agar saat

masyarakat membaca ataupun mendengarkan nama produk tersebut, timbul rasa

seakan memilikinya sehingga penasaran, dan kemudian mencobanya. Kemudian

penulis juga menambahkan slogan “Tak ada yang tak tahu, Tahu Walikku” agar

lebih menambah kesan want to have masyarakat saat membaca nama produk

tersebut ataupun saat mendengarnya.

Produksi merupakan proses pengolahan bahan baku mentah menjadi barang

jadi dalam jumlah yang ditetapkan dengan kualitas yang ditentukan, dalam waktu

yang direncanakan, serta dengan biaya serendah mungkin yang kemudian dapat

dijual di pasar. Proses produksi merupakan kegiatan yang sangat penting, dan

dapat dikatakan kegiatan inti dari suatu bisnis. Produk yang memiliki kualitas baik

dapat dihasilkan jika bahan baku yang digunakan mempunyai mutu yang baik

pula sehingga proses produksi pun akan berjalan dengan baik dan lancar, dan

dapat menghasilkan produk yang diharapkan. Hal tersebut juga diterapkan dalam

proses produksi Tahu Walikku agar  dapat menghasilkan produk yang diharapkan

dengan kualitas yang baik.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membuat proyek akhir

dengan judul “Perencanaan dan Pembuatan Bisnis Tahu Walikku (Tinjauan

Aspek Produksi)”

1.2 Identifikasi Proyek

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi proyek

akhir ini adalah bagaimana perencanaan dan pembuatan bisnis Tahu Walikku

(Tinjauan aspek produksi) ?



3

1.3 Tujuan Proyek

Berdasarkan identifikasi proyek diatas tujuan dari proyek akhir ini dibagi

menjadi dua, yaitu tujuan proyek secara umum dan tujuan proyek secara khusus.

Adapun tujuan proyek tersebut yaitu sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Proyek Secara Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai dari proyek akhir ini adalah untuk

mengetahui bagaimana perencanaan dan pembuatan bisnis Tahu Walikku.

1.3.2 Tujuan Proyek Secara Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam proyek akhir ini yaitu sebagai

berikut :

1. Untuk mengetahui bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi

Tahu Walikku.

2. Untuk mengetahui bagaimana proses produksi Tahu Walikku.

3. Untuk mengetahui jumlah realisasi biaya produksi Tahu Walikku.

4. Untuk mengetahui kendala dan solusi pada  proses produksi Tahu Walikku.

1.4 Manfaat Proyek

Setiap proyek yang dilakukan biasanya tidak lepas dari manfaat yang

diharapkan dan ingin dicapai kedepannya. Adapun manfaat yang ingin dicapai

dari proyek ini :

1.4.1 Bagi Pelaksana

Penulis dapat menambah ilmu tentang bagaimana menciptakan inovasi

kuliner yang digemari oleh banyak orang terutama di daerah Bengkalis dan

bagaimana memproduksinya.
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1.4.2 Bagi Pihak Lain

Penulis berharap dapat dijadikan sebagai bahan referensi produk yang

inovasi kreatif untuk pelaksanaan proyek beikutnya, dan lebih mendalami

mengenai pembahasan yang berkaitan dengan proyek ini.

1.4.3 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

Tempat pelaksanaan proyek akhir perencanaan dan pembuatan Tahu

Walikku  (Tinjauan Aspek Produksi),  dilakukan  di Jl. Bathin Alam, Gg. Abadi

Kecamatan Bengkalis, yang pelaksanaan dari bulan Oktober sampai November

2020. Sedangkan lokasi untuk pelaksanaan pemasaran penjualan produk akan

dilakukan di Jl. Jendral Sudirman kawasan wisata kuliner air mancur Bengkalis,

Riau serta kami juga memasrakn produk secara online di media sosial dengan

menggunakan sistem delivery order.

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 penulis menguraikan latar belakang proyek, identifikasi

proyek, tujuan proyek, manfaat proyek, tempat dan waktu pelaksanaan

proyek, serta  sistematikan penulisan.
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BAB 2:   TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini penulis menguraikan tentang teori yang diperlukan untuk

memperkuat alasan pembuatan proyek dan rancangan dari proyek yang

akan dibahas yaitu penelitian terdahulu, kewirausahaan, dan produksi.

BAB 3: METODA DAN PROSES PENYELESAIAN PROYEK

Pada Bab ini penulis menguraikan tentang rencana persiapan proyek,

pelaksanaan proyek, penyelesaian proyek, dan pelaporan proyek.

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini penulis menguraikan analisis hasil proyek akhir yaitu

laporan  pelaksanaan proyek akhir.

BAB 5: PENUTUP

Pada Bab ini terdapat sejumlah kesimpulan dan saran sebagai uraian

dari laporan proyek akhir.
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