
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini orang-orang sudah banyak yang meyadari gaya hidup sehat. Masyarakat di dunia sudah

mulai membiasakan mengonsumsi makanan sehat karena mereka sadar akan kandungan

nutrisinya. Tetapi, di Melaka, Malaysia, minat masyarakat untuk mengonsumsi buah dan sayuran

juga masih rendah.

Melihat dari banyaknya orang yang belum menerapkan gaya hidup sehat, membuat saya dan tim

tergerak untuk melakukan inovasi terbaru dalam mengonsumsi cemilan sehat.

Direktur Asosiasi Pemasaran Pertanian Malaka (Fama), Melaka Samudin Hassan, mengatakan

bahwa saat ini, orang-orang di negara ini ditemukan makan buah-buahan dengan hanya 63

kilogram per kapita setahun atau sekitar lima kg sebulan. Jumlah ini delapan kali lebih rendah

dibandingkan dengan saran dari Organisasi Kesehatan Dunia dengan total per kapita 400 kg per

tahun. Dari data ini menunjukkan rendahnya keinginan untuk makan buah dan sayuran. Tentu saja

semua orang ingin menjalani hidup yang sehat, tetapi hidup yang sehat belum tentu mudah didapat.

Hidup sehat perlu diseimbangkan dengan mengonsumsi cukup buah dan sayuran.

Beralih ke hidup sehat tidaklah mudah. Tetapi kita harus mulai dari dalam diri kita sendiri dan dari

hal-hal yang biasa kita lakukan setiap hari, seperti olahraga dan makan makanan sehat. Buah-

buahan sangat baik untuk kesehatan dan salah satu buah yang sangat baik untuk kesehatan dan

mencegah berbagai penyakit adalah pisang. Karena itu saya mengeluarkan produk olahan pisang

yang sangat kaya akan nilai gizi dan baik untuk kesehatan. Saya dan tim berusaha mengeluarkan

produk yang mudah diterima oleh semua kalangan dan belum ada di lingkungan Melaka, Malaysia

agar produk kami menjadi produk pertama dengan inovasi terbarukan di Melaka, Malaysia. Pisang

adalah buah yang terkenal di Asia Tenggara. Selain rasanya yang enak, pisang juga mengandung

banyak nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Pisang mengandung berbagai nutrisi, seperti

karbohidrat, protein, vitamin A, C, D, E, K dan zat besi.



Saya mencoba membuat perencanaan bisnis menggunakan beberapa metode yang nantinya akan

menjadi perencanaan bisnis yang akan dipilih. Untuk pengembangan sebuah produk yang

diharapkan dapat diterima oleh pasar karena produk kami tergolong baru dan belum pernah ada

sebelumnya. Rencana usaha merupakan titik awal dari suatu kegiatan  bisnis yang akan dijalankan.

Perencanaan bisnis adalah suatu mata kuliah yang saya ambil dan menjadi tugas satu semester saya

di Universiti teknikal Malaysia Melaka. Saya memilih bisnis kuliner sebagai pengembangan bisnis

karena makanan adalah ssesuatu yang sangat dibutuhkan orang setiap harinya. Saya membuat

perencanaan bisnis ini dengan memerhatikan sekitar lingkungan saya yaitu Melaka Malaysia yang

masyarakatnya masih sedikit mengonsumsi buah.

Oleh karena itu, saya dan tim memberikan solusi dengan menciptakan produk olahan pisang

terbaru yang kaya akan manfaat, yaitu "Banana Crunchy". Banana Crunchy adalah pisang olahan

terbaru di Melaka, karena proses pembuatannya menggunakan pisang dengan tepung tapioka yang

dioleskan dan tepung roti kemudian dioleskan dalam cokelat dan diberi berbagai toping. Untuk

jenis toping ini ada dua jenis varian yaitu Coklat dan Matcha. Banana Crunchy akan menjawab

alternatif pilihan makanan sehat terbaru di Melaka, Malaysia.

Dengan adanya cemilan berbahan dasar pisang yang dibuat dengan inovasi terbarukan ini akan

menjadi faktor pendorong masyarakat Malaysia untuk rajin mengonsumsi buah-buahan yang

sangat dibutuhkan oleh tubuh.



1.2 Perumusan Masalah

Bagaimana membuat model bisnis dengan menggunakan metode BMC (Business Model Canvas)

pada produk Banana Crunchy di Melaka, Malaysia (Mini Project)

1.3 Tujuan

Untuk membuat suatu model bisnis yang baik dengan metode BMC (Business Model Canvas) pada

produk Banana Crunchy di Melaka, Malaysia (Mini Project)

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Kerja praktek ini merupakan salah satu tugas besar ketika pelaksanaan program pertukaran

mahasiswa ke Universiti Technical Malaysia Melaka dari 24 September 2018 hingga 12 Januari

2019. Ruang lingkup laporan ini adalah mahasiswa dari Universiti Technical Malaysia, Melaka itu

sendiri.

1.5 Manfaat

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari laporan ini dapat menjadi landasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan

secara lebih lanjut. Selain itu juga menjadi sebuah nilai tambah pengetahuan ilmiah

dalam bidang pendidikan di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

 Mahasiswa

1. Sarana untuk mrngrmbangkan potensi kewirausahaan

2. Mempelajari perencanaan bisnis yang baik dalam memulai suatu bisnis



 Institusi

1. Sebagai referensi mahasiswa lainnya

2. Untuk dikembangkan menjadi lebih baik lagi

3. Meminimalisir resiko pada ide-ide bisnis mahasiswa

1.6 Tempat Dan Waktu Pelaksanaan

Tempat

Kegiatan dilaksanakan Student Mobility di Universiti Teknikal Melaka Malaysia yang

beralamatkan di Jl. Hang Tuah Jaya 76100 Durian Tunggal, Melaka, Malaysia.

Waktu

Kegiatan dilaksanakan selama satu semester  dimualai sejak tanggal 24 September 2018

sampai dengan 12 Januari 2019

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat agar dapat memeroleh gambaran yang menyeluruh serta

mempermudah pemahaman atas penelitian. Sistematika pembahasan penelitian ini dapat dibagi

menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN

Membahas tentang latar belakang penulisan penelitian dan juga tentang perumusan

masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, tempat

dan waktu pelaksanaan penelitian serta sistematika penulisan.



BAB II :GAMBARAN PERUSAHAAN

Bab ini berisi gambaran suatu perusahaan, sejarah perusahaan, visi dan misi

perusahaan, struktur perusahaan, kegiatan perusahaan, dan lokasi perusahaan serta

gambaran umum mengenai negara Malaysia.

BAB III :METODE PENELITIAN

Membahas tentang kerangka pemecahan masalah, realisasi pemecahan masalah,

sasaran objek dan  metode yang digunakan.

BAB IV :HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan mengenai pengaplikasian metode

model canvas pada produk Banana Crunchy.

BAB V :KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan dan saran yang di kemukakan peneliti dari hasil penelitian yang

dilakukan untuk kemudian dapat digunakan sebagai masukan bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


