
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

CV Untung Jaya Abadi adalah perusahaan yang bergerak dibidang industri 

manufaktur makanan dan minuman. Perusahaan berdiri pada tanggal 14 Februari 

2014 dan beranggotakan empat orang pemegang saham. CV Untung Jaya Abadi 

memiliki 2 produk yaitu STODIA Avocado Seed Cookies & Avocado Seed Powder 

(Avosee). STODIA Avocado Seed Cookies adalah cookies yang berbahan dasar dari 

campuran tepung biji buah alpukat yang dibuat tanpa menggunakan telur dan gula 

pasir. Avocado Seed Powder (Avosee) adalah tepung dari biji buah alpukat murni 

yang dapat bermanfaat untuk membantu mengobati penyakit maag, gagal ginjal, 

dan diabetes (Manfaat.co.id). Penderita diabetes di dunia begitu banyak, Indonesia 

menduduki peringkat ke 7 dunia dengan jumlah penderita diabetes diperkirakan 10 

juta orang (lifestyle.sindonews.com), di Indonesia sendiri penderita diabetes 

terbanyak berada di daerah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Grafik penderita diabetes yang berumur >15 tahun pada tahun 2013/2014            
Sumber : Kemenkes.com 



Dari jumlah sekitar 10 juta orang penderita diabetes di Indonesia hanya 43% 

pasien yang patuh menjalankan diet diabetes mellitus, sebanyak 57% pasien tidak 

patuh menjalankan diet yang dianjurkan (digilib.unimus.ac.id). Masih banyak 

masyarakat Indonesia yang kurang sadar akan kesehatan, konsumsi terhadap 

makanan sehat di Indonesia dinilai masih sangat rendah, hanya sekitar 10% 

penduduk Indonesia yang mengonsumsi makanan sehat (gizi.depkes.go.id). 

CV Untung Jaya Abadi memiliki beberapa fakta yang menyebabkan 

menjadi masalah pada penjualan produk Avosee. Masalah yang pertama yaitu 

produk Avosee ini merupakan produk yang tidak dapat dikonsumsi secara 

langsung, produk tersebut harus diolah terlebih dahulu untuk dijadikan bahan 

makanan, sehingga menyebabkan para konsumen tidak membeli produk Avosee 

karena pada umumnya konsumen lebih memilih produk yang langsung bisa 

dikonsumsi dari pada harus mengolah terlebih dahulu. Masalah yang kedua yaitu 

ketika perusahaan mengikuti pameran produk Avosee hanya memiliki sedikit 

peminat, perusahaan sudah mencoba untuk mempromosikan dan menawarkan 

produk tersebut tetapi tetap saja para customer lebih memilih untuk membeli 

produk STODIA. Masalah yang ketiga yaitu ketika pertama kali perusahaan 

memiliki reseller, kebetulan reseller tersebut adalah seorang dokter, awalnya 

perusahaan memperkirakan produk Avosee perusahaan akan terjual banyak dengan 

dibantunya oleh dokter tersebut. Ternyata dokter tersebut lebih tertarik untuk 

menjual produk STODIA dibandingkan Avosee dengan alasan menurut beliau 

produk STODIA lebih mudah untuk di pasarkan kepada masyarakat terutama 

pasien-pasien beliau, karena produk STODIA langsung dapat di konsumsi. 



 Masalah-masalah tersebut menyebabkan omzet penjualan produk Avosee 

menjadi semakin menurun, Hal ini dapat dilihat pada data penjualan pada Grafik 

1.2 sebagai berikut : 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.2 Grafik Penjualan Avosee 
Sumber : Data internal CV. Untung Jaya Abadi 

Pada Grafik 1.2 dapat dilihat bahwa produk Avosee memiliki penjualan 

yang fluktuatif. Penjualan tersebut mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 

2014 mendapatkan omzet sebesar Rp 280,000, pada tahun 2015 mengalami 

peningkatan omzet penjualan produk Avosee sebesar Rp 3,650,000. Sedangkan di 

tahun 2016 mengalami penurunan omzet penjualan sacara drastis sebesar Rp 

100,000. 

Berdasarkan masalah tersebut perusahaan memiliki pemikiran untuk 

membuat produk baru olahan dari tepung biji buah alpukat (Avosee) yaitu mie. 
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Produk Olahan Avocado Seed Powder 

Cookies Mie Roti Tawar Brownis 

Tabel 1.1 Tabel Produk Olahan Avocado Seed Powder 
Sumber : Data Diolah 

Perusahaan memilih mie karena potensi pasar mie di Indonesia maupun di dunia 

begitu tinggi. Hal ini dapat dilihat pada data di bawah ini. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Gambar 1.3 Global Demand for Instant Noodles 
Sumber : World Instant Noodles Association 

Selain potensi pasar mie di Indonesia dan di dunia begitu tinggi, perusahaan 

memilih mie karena pada umumnya, mie yang beredar di pasaran mengandung 

karbohidrat yang tinggi sehingga tidak baik dikonsumsi oleh penderita diabetes 

(Ahlinyadiabetes.com). Kandungan karbohidrat pada mie di pasaran sebesar 77 

gram, 18,93% Akg (HaloSehat.com) sedangkan kandungan karbohidrat pada 

tepung biji buah alpukat sebanyak 75 gram. Dari permasalahan dan peluang 

tersebut perusahaan berencana akan membuat perencanaan marketing mix untuk 

produk baru berupa mie yang terbuat dari tepung biji buah alpukat dengan target 

pasar perusahaan yaitu para penderita diabetes dan orang-orang yang 

mengkonsumsi makanan sehat. Segmentasi pasar yang akan dituju adalah semua 



masyarakat Indonesia dengan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan yang 

berumur 15-70 tahun pada kalangan menengah hingga kalangan menengah keatas 

yang peduli akan kesehatan. Marketing Mix merupakan seperangkat alat pemasaran 

yang digunakan perusahaan untuk terus menerus mencapai tujuan pemasarannya di 

pasar sasaran (Kotler & Keller 2012:116). Perusahaan akan membuat perencanaan 

marketing mix dengan konsep 4P yaitu Product, Price, Promotion, Place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.4 Marketing Mix 
Sumber : Marketing Management (Kotler & Keller 2012:25) 

 

 

 

Product: 
Product variety 
Quality 
Design 
Features 
Brand Name 
Packaging 
Sizes 
Services 
Warranties 
Returns 
	  

Price: 
List Price 
Discounts 
Allowances 
Payment Period 
Credit terms 
	  

Promotion: 
Sales promotion 
Advertising 
Sales force 
Public relations 
Direct marketing 
	  

Place: 
Channels 
Coverage 
Assortment 
Locations 
Inventory 
Transport 

Marketing	  Mix	  



1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

Bagaimana Perencanaan Marketing Mix untuk produk baru berupa mie yang terbuat 

dari tepung biji buah alpukat (Avosee)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan penelitiannya adalah untuk 

mendapatkan perencanaan marketing mix produk baru berupa mie dari tepung biji 

buah alpukat. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a.   Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam ilmu 

menejemen khususnya dalam merumuskan perencanaan marketing mix 

pada produk baru. 

b.   Praktis 

Digunakan sebagai langkah awal penelitian untuk mengembangkan dan 

menerapkan langkah yang tepat berkaitan dengan perencanaan marketing 

mix pada produk baru. 

c.   Akademis  

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi yang dapat 

dijadikan dasar pengembangan konsep bagi penelitian selanjutnya. 



	  


