
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Bisnis kuliner merupakan salah satu usaha yang tidak akan habis dimakan 

zaman, mengingat makanan merupakan salah satu kebutuhan yang harus selalu 

dipenuhi, tidak heran jika bisnis kuliner menjanjikan keuntungan besar dan 

berlipat dibanding bidang usaha lainnya. sebuah peluang usaha yang cukup 

menjanjikan dan menguntungkan ini harus di manfaatkan sebaik-baiknya untuk 

menciptakan bisnis kuliner yang membawa keuntungan bagi pelaku wirausaha. 

Persaingan dalam dunia bisnis kuliner saat ini  yang semakin pesat membuat 

pengusaha berusaha mencari ide bagaimana cara strategi yang tepat untuk 

memasarkan produknya. Dikarenakan kuliner di pasaran saat ini memang sudah 

beragam, namun jika tidak diikuti dengan majunya zaman maka dalam persaingan 

penjualannya ada kemungkinan ketinggalan. Maka saat ini banyak pengusaha 

muda yang berlomba-lomba untuk menciptakan ide bisnis yang kreatif. 

Pemerintah sendiri juga sangat mendukung para pengusaha muda yang mau 

berfikir maju untuk membuka usaha sendiri.  

Salah satu ide bisnis yang akan direncanakan dan dikembangkan yaitu Pakis 

Krispy “SS”. Pakis  merupakan salah satu makanan yang sangat populer di 

indonesia. Pakis  juga bisa di jadikan cemilan dan lauk pauk. Di pasaran saat ini 

banyak jenis pakis yang di pasarkan sehinga sebagai penjual harus mempunyai ide 

untuk membuat hal yang baru dari pakis itu sendiri. Sekarang ada olahan inovasi 

terbaru, yaitu Pakis Krispy “SS” olahan Pakis Krispy SS” menggunakan bahan 

utama pakis , dan tepung. 

Pada saat ini banyak orang yang ingin praktis dalam makanan maka dari itu 

Penulis memilih Pakis Krispy “SS” sebagai produk cemilan  karena bahan-bahan 

yang digunakan mudah di cari di daerah kita, dapat memanfaatkan tumbuhan 

alam. Olahan pakis memang sudah banyak sekali di pasaran tetapi kurangnya



inovasi untuk menciptakan hal yang baru untuk mengembangkan usaha Pakis 

Krispy “SS” ini di Bengkalis. 

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. 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan proyek tugas 

akhir dengan judul Perencanaan dan Pembuatan Bisnis Pakis Krispy “SS” 

Tinjauan Aspek Pemasaran 

 

1.2 Identifikasi Proyek 

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas maka permasalahan yang 

timbul dalam proyek ini adalah “ Bagaimana Perencanaan dan Pembuatan Bisnis 

Pakis Krispy “SS” (Tinjaun Aspek Pemasaran)?” 

 

1.3 Tujuan Proyek 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan proyek Pakis Krispy “SS”  ini 

adalah: 

1.3.1 Tujuan umum  

Tujuan umum dari proyek akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

perencanaan dan pembuatan bisnis Pakis Krispy “SS”. 

1.3.2 Tujuan khusus  

Tujuan khusus dari proyek ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana segmenting, targeting, dan positioning Pakis 

Krispy “SS”. 

2. Untuk mengetahui bauran pemasaran (marketingmix) dalam pemasaran 

proyek Perencanaan dan Pembuatan bisnis Pakis Krispy “SS”. 

3. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam pelaksanaan proyek dan 

pembuatan Pakis Krispy “SS” (Tinjauan Aspek Pemasaran). 



 

1.4 Manfaat Proyek  

 Dari proyek Pakis Krispy “SS” memiliki beberapa manfaat, adapun manfaat 

dari proyek Pakis Krispy “SS” adalah sebagai berikut: 

 

1.4.1 Bagi Penulis 

Adapun Manfaat proyek dari produk Pakis Krispy “SS” adalah : 

1. Dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi penulis disamping 

untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Diploma III 

di Politeknik Negeri Bengkalis. 

2. Dapat  mengetahui  dan  menerapkan  strategi pemasaran, dan dapat 

mengembangkan ide untuk menciptakan produk yang baru kepada 

masyarakat. 

 

1.4.2 Bagi pihak lain 

Manfaat proyek Pakis Krispy “SS” bagi pihak lain adalah : 

Dapat dijadikan bahan referensi, memotivasi pembaca agar bisa lebih kreatif 

dalam menciptakan sebuah produk terbaru  

  

1.5  Tempat dan Waktu Pelaksanaan Proyek 

 Tempat pelaksanaan proyek akhir perencanaan dan pembuatan bisnis Pakis 

Krispy “SS”. Dipasarkan melalui online dengan menggunakan sistem  delivery 

selama 15 kali melakukan penjualan 

 

1.6  Sistematika Penulisan Laporan 

 Agar penulis 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, identifikasi proyek, 

tujuan proyek, manfaat proyek, tempat pelaksanaan proyek, dan 

sistematis penulisan. 

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini penulis menguraikan ini tentang teori–teori yang relevan 

dengan pokok bahasan dalam proyek akhir ini, yang terbagi dalam 

penelitian terdahulu, serta teori khusus proyek. 

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 dan laporan pelaksanaan proyek dan laporan keuangan 

pelaksanaan proyek.  

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini penulis akan menguraikan profil produk Pakis Krispy 

“SS", persiapan proyek, pelaksanaan  proyek, penyelesaian proyek dan 

laporan proyek. 

BAB 5 : PENUTUP 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil 

pelaksanaan proyek pada bab-bab sebelumnya. 
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