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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. 

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 sesuai dengan minat, selera dan 

keinginan  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. 

Buah kurma merupakan produk dari pohon palem yang masuk dalam keluarga 

Arecaceae. Pohon kurma merupakan salah satu tanaman tertua yang masih terpelihara 

didunia, hasil panen dari pohon kurma sebagian besar menjadi sumber penghasilan 

diwilayah Afrika Utara dan Timur Tengah, meskipun pohon kurma juga tumbuh 

dibeberapa wilayah didunia. Produksi kurma didunia mengalami peningkatan hampir 

tiga kali lipat dari 40 tahun lalu yang mencapai 7,68 juta ton pada tahun 2010. Kurma 

memiliki berbagai macam nutrisi penting yang bermanfaat sebagai obat untuk 

beberapa penyakit. 
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Survei yang dirilis pada Desember 2019 ini menganalisa kebiasaan, wawasan, 

dan tren ngemil konsumen di Indonesia beserta 11 negara lain di dunia. Hasil analisis, 

orang Indonesia mengkonsumsi camilan lebih sering daripada makanan 

berat."Hampir 3 kali sehari orang Indonesia ngemil camilan. Dibanding 2,5 kali buat 

konsumsi makanan berat sehari. Sebanyak 75 persen responden mengakui, makanan 

ringan gampang dikonsumsi di sela-sela aktivitas sehari-hari," papar President 

Director Mondelez Indonesia, Sachin Prasad dalam keterangan tertulis yang diterima 

Health Liputan6.com, ditulis Selasa (31/12/2019)."Ngemil camilan dinilai lebih 

cocok dengan gaya hidup kekinian. Kemudian 77 persen lebih memilih 

mengkonsumsi makanan ringan lebih sering di sepanjang hari dari pada sesekali 

mengkonsumsi makanan berat. Bahkan 53 persen bilang mereka tidak memiliki 

waktu lagi untuk konsumsi makanan berat". Oleh karena itu kami mengajukan judul 

tugas akhir “Perencanaan dan Pembuatan Bisnis Olahan Puding Berbahan 

Kurma untuk Camilan Sehat Di Rumah Selama Pandemi Covid-19 (tinjauan 

aspek produksi)” untuk dapat dikonsumsi dirumah sebagai camilan selama pandemi 

covid-19 ini dan sebagai ganti dari makanan berat. 

Berdasarkan keterangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 77 persen dari 

100 persen orang lebih memilih mengkonsumsi makanan ringan/camilan dibanding 

dengan makanan berat pada saat pandemi covid-19. Oleh karena itu peluang untuk 

usaha ini sangat terbuka luas, ditambah lagi masyarakat Bengkalis belum terlalu 

mengenal puding yang terbuat/berbahan dari buah kurma alami ini. Disamping itu, 

buah kurma juga baik bagi kesehatan tubuh, karena buah kurma juga kaya akan 

asupan kalsium, zat besi, vitamin K, folat, serta antioksidan seperti karoten, fenolik, 

avanoid, dan anthocyanin. Walaupun hanya sekedar camilan/makanan ringan, namun 

memikili banyak manfaat dan khasiat bagi kesehatan tubuh, dan tentunya camilan ini 

sangat cocok untuk mengganjal lapar diperut. 

Berdasarkan permasalahan diatas kami mempunyai ide untuk menggunakan 

bahan baku kurma untuk olahan puding. Kurma memiliki berbagai macam nutrisi 

penting yang bermanfaat sebagai obat untuk beberapa penyakit. 
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Olahan kurma sendiri di Bengkalis masih dalam bentuk sederhana, sehingga 

belum adanya inovasi pengolahan kurma dalam bentuk lain, maka dengan pengolahan 

puding kurma juga diharapkan agar produksi kurma ini akan terus berkelanjutan dan 

bermanfaat bagi penulis untuk menciptakan peluang usaha bisnis puding kurma, serta 

melatih jiwa kewirausahaan mahasiswa. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahana yang 

timbul adalah bagaimana rancangan produksi pengolahan buah kurma menjadi 

puding yang enak dan sehat. 

 

1.2 Identifikasi Proyek 

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang timbul dalam proyek ini 

adalah sebagai berikut: Bagaimana perencanaan dan pembuatan usaha Perencanaan 

dan Pembuatan Bisnis Olahan Puding Berbahan Kurma untuk Camilan Sehat Di 

Rumah Selama Pandemi Covid-19 (bagian produksi)? 

 

1.2.1 Tujuan Proyek 

Berdasarkan identifaki proyek yang dipaparkan di atas tujuan dari proyek 

akhir rancangan Perencanaan dan Pembuatan Bisnis Olahan Puding Berbahan Kurma 

untuk Camilan Sehat Di Rumah Selama Pandemi Covid-19 terdiri dari: 

 

1.2.2  Tujuan umum 

Tujuan umum untuk proyek Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana perencanaan dan pembuatan usaha bisnis makanan “Perencanaan dan 

Pembuatan Bisnis Olahan Puding Berbahan Kurma untuk Camilan Sehat Di Rumah 

Selama Pandemi Covid-19”. 
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1.2.3 Tujuan khusus. 

Tujuan khusus untuk proyek tugas akhir produksi pembuatan usaha 

Perencanaan dan Pembuatan Bisnis Olahan Puding Berbahan Kurma untuk Camilan 

Sehat Di Rumah Selama Pandemi Covid-19  adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bahan baku dan proses produksi produk Olahan Puding 

Berbahan Kurma untuk Camilan Sehat Di Rumah Selama Pandemi Covid-19. 

2. Untuk mengetahui total biaya produksi produk Olahan Puding Berbahan 

Kurma untuk Camilan Sehat Di Rumah Selama Pandemi Covid-19. 

3. Untuk mengetahui kendala dan solusi pada bagian produksi produk Olahan 

Puding Berbahan Kurma untuk Camilan Sehat Di Rumah Selama Pandemi 

Covid-19. 

 

1.3 Manfaat Proyek 

Berdasarkan penelitian ini maka manfaat dari proyek akhir rancangan 

Perencanaan dan Pembuatan Bisnis Olahan Puding Berbahan Kurma untuk Camilan 

Sehat Di Rumah Selama Pandemi Covid-19  adalah sebagai berikut: 

 

1.3.1  Bagi Penulis 

 Adapun manfaat dari pelaksanaan  proyek  tugas akhir bagi penulis adalah 

sebagai berikut: 

1. 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. Diharapkan proyek ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana untuk 

meningkatkan pengembangan kreatifitas dan inofasi penulis. 
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1.3.2  Bagi pihak lain 

 Adapun manfaat dari pelaksanaan  proyek  tugas akhir bagi penulis adalah 

sebagai berikut: 

1. Penyelesaian proyek ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi untuk 

pelaksanaan proyek lebih lanjut, dan mengenai pembahasan yang 

bersangkutan dengan proyek khususnya di bagian produksi. 

2. 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. 

 

1.3.3  Bagi ilmu pengetahuan 

 Adapun manfaat dari pelaksanaan  proyek  tugas akhir bagi penulis adalah 

sebagai berikut: 

1. 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. 

2. Diharapkan proyek ini dapat memberikan sumbangan berharga bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan. 

 

1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Proyek 

 Tempat Pelaksanaan proyek perencanaan bisnis dan pembuatan bisnis 

makanan Perencanaan dan Pembuatan Bisnis Olahan Puding Berbahan Kurma untuk 

Camilan Sehat Di Rumah Selama Pandemi Covid-19 (Tinjauan Aspek Produksi) 

dilakukan di desa Ulu Pulau, Kecamatan Bantan. Yang dilakukan pada bulan 

Oktober-Desember 2020. 
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1.5 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, sertasistematika 

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 berisi uraian  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, serta saran sebagai rekomendasi untuk 

perbaikan di tempat proyek akhir. 

 


