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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Universitas Ciputra Surabaya merupakan Universitas berbasis 

entrepreneur.Oleh sebab itu mahasiswanya pasti akan diajarkan tentang 

entrepreneurship. Mahasiswa dituntun agar menjadi seorang entrepreneur yang 

kreatif dan inovatif. Pelajaran yang diberikan dan wajib diambil mahasiswa 

Universitas Ciputra adalah dimana para mahasiswa wajib mendirikan usaha baik 

secara individual  maupun kelompok dan menjalankan usaha tersebut secara 

konsisten. 

Peneliti memiliki usaha yang bernama Yom Yom Okonomiyaki.Bisnis 

yang dimiliki bergerak di bidang food &beverage, produk yang ditawarkan adalah 

Okonomiyaki, tetapi bukan sebagai makanan utama, melainkan sebagai 

jajanan.Okonomiyaki  merupakan salah satu kuliner asal Jepang berupa goreng 

tepung dengan kol dengan topping daging, cumi atau udang, yang bisa dipilih 

sesuai dengan  selera.Makanan yang sudah ada sejak jaman dahulu ini biasanya 

dijadikan sebagai menu makanan utama.Okonomiyaki juga dianggap sebagai pizza 

versi Jepang. 

Keunggulan dari Yom Yom adalah menjual Okonomiyaki yang 

menggunakan bahan dasar bermutu tinggi dengan rasa yang telah disesuaikan 

dengan selera masyarakat Indonesia.Okonomiyaki di Jepang menggunakan perasa 

makanan ataupun kaldu ikan yang cenderung kurang disukai pasar masyarakat 

indonesia. Oleh karena itu, Okonomiyaki yang ditawarkan oleh Yom Yom 

menggunakan perasa kaldu sapi. 
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Yom Yom Okonomiyaki sudah dipasarkan sejak bulan februari tahun 

2012, pada awalnya pemasaran produk dilakukan di Universitas Ciputra melalui 

user testing yang diadakan oleh Universitas.Responden dalam user testing berasal 

dari mahsiswa, staff, dosen serta pengunjung yang berasal dari teman ataupun 

kerabat dari mahasiswa-mahasiswa di Universitas, user testingpun dilakukan 

hingga beberapa kali. Respon yang didapat setelah pengadaan user testing dapat 

disimpulkan bahwa produk yang kami tawarkan layak di pasarkan di masyarakat 

karena rasa dari produk enak, higenitas terjamin, kualitas bahan baku bermutu 

tinggi karena sebagian bahan seperti saus Okonomiyaki, nori atau rumput laut dan 

katsuobushi atau abon ikan cakalang yang di pakai untuk produk menggunakan 

bahan impor asli Jepang. 

Pada Agustus 2012 perusahaan melakukan penjualan secara pre-

order.Pada bulan Oktober perusahaan membuka gerai di Pakuwon Trade 

Center.Penjualan yang dihasilkan di gerai memiliki respon postif dan dibuktikan 

dengan tingginya omzet penjualan. 

Gambar 1.1 

Performa Perusahaan Yom Yom Okonomiyaki 

Sumber : Data Internal Perusahaan yang diolah 
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Berdasarkan grafik menunjukan pada bulan agustus terjadi peningkatan 

penjualan namun pada bulan agustus 2012 pengeluaran lebih tinggi dibandingkan 

pemasukan jika dibandingkan dengan bulan September 2012, hal itu disebabkan 

karena pada saat itu baru membuka gerai, sehingga terjadi banyak pengeluaran 

untuk biaya sewa, membeli peralatan dan lain-lain. Pada grafik bulan oktober 

2012 menunjukan rendahnya pemasukan dibandingkan penggeluaran walaupun 

penggeluaran sudah lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan-bulan 

sebelumnya, rendahnya pemasukan ini disebabkan penjualan baru dimulai diakhir 

bulan. Pada November 2012 menunjukan puncak tingginya pemasukan hal ini 

disebabkan oleh promosi yang kami tawarkan yaitu buy 1 get 1 dengan cara 

membeli produk setelah itu memasang foto produk kami yang di beli dan 

menjadikannya profile picture di blackberry messenger. Pada desember 2012 

hingga Januari 2013 sempat terjadi lebih besar pengeluaran dari pada pemasukan 

hal ini terjadi karena salah satu pegawai kami melakukan korupsi serta mulai 

berkurangnya komunikasi pemasaran dan promosi. Pada bulan februari 2013 

hingga agustus 2013 menunjukan yang semakin bergantinya bulan maka semakin 

rendah penjualan sekalipun pengeluaran lebih rendah daripada pemasukan. Pada 

bulan-bulan ini kami masih mengalami profit sekalipun tidak optimal. Pada bulan 

September hingga November 2013 perusahaan akhirnya merugi akibat 

menurunnya peminat produk.Hal ini terjadi karena kurangnya promosi dan juga 

terjadi pecah kongsi sehingga perusahaan tidak bisa beroperasi dengan 

optimal.setelah genap satu tahun membuka gerai, maka Yom Yom di haruskan 

membayar lagi jika ingin meneruskan sewa gerai, tetapi dikarenakan 
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meningkatnya biaya sewa yang tinggi, perusahaanpun memutuskan untuk berhenti 

membuka gerai. Setelah menutup gerai maka perusahaan sempat vacum berjualan 

dikarenakan tidak dapat menyewa gerai lagi, terjadi perbedaan pendapat dan 

pecah kongsi hingga pada akhirnyapun penjualan dimulai lagi tetapi dengan 

sistem pre-order 

Gambar 1.2 

Penjualan Pre-order Yom Yom Okonomiyaki 

Sumber : Data Internal perusahaan yang diolah 

Berdasarkan grafik menunjukan rendahnya penjualan yang diperoleh tiap 

bulannya akibat penjualan hanya dilakukan secara pre-order saja atau tidak ada 

gerai untuk berjualan dan hal ini juga disebabkan terbatasnya media untuk 

memasarkan produk serta masih kurang efektifnya media seperti bbm dan line 

yang digunakan untuk memasarkan produk. 

Yom Yom Okonomiyaki ingin mengetahui persepsi konsumen agar dapat 

merelaunch produk kembali. 

Berdasarkan dengan hal tersebut diatas, penulis tertarik mengambil topik 

tentang “Persepsi Konsumen Pada Usaha Yom Yom”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka perumusan 

masalah dari penelitian ini adalah : “ Bagaimanakah Persepsi Konsumen Pada 

Usaha Yom Yom?”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka penelitian ini memiliki 

tujuan untuk mengetahui persepsi konsumen Pada Usaha Yom Yom. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah: 

1. Manfaat praktis

a) Diharapkan dapat memberi gambaran untuk pengetahuan kepada

konsumen tentang persepsi mereka terhadap usaha Yom Yom

sehingga produk yang sempat terhenti penjualannya dapat

merelaunch produk kembali melalui “Persepsi Konsumen Pada

Usaha Yom Yom”.

b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam melakukan

penelitian sejenis.

2. Manfaat Teoritis.

a) Diharapkan dapat menjadi masukan bagi ilmu komunikasi

pemasaran.
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1.5 Batasan Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada beberapa hal seperti sampel yang diambil 

hanya difokuskan pada konsumen Yom Yom dan juga pokok bahasan hanya 

difokuskan pada persepsi konsumen. 


