
ABSTRAK 

Inovasi Produk Puding Lefluffy Dessert Melalui Pendekatan Blue Ocean Strategy 

Industri makanan dan minuman merupakan suatu bidang industri yang berkembang 

pesat, banyak para pelaku bisnis makanan dan minuman saling berkompetisi untuk 

mendominasi dengan berbagai cara. Agar bisa bersaing  para pelaku bisnis selalu berinovasi, 

meliputi inovasi kenyamanan tempat, rasa dari produk, keunikan produk, promosi, dan lain 

sebagainya. Le Fluffy Dessert adalah industri yang bergerak dibidang makanan dan 

minuman, produk Lefluffy Dessert diolah dan dibuat dengan bahan-bahan pilihan yang 

berkualitas. Le Fluffy Dessert menyajikan puding dengan tekstur yang lembut, terbuat dari 

sari kedelai dan disajikan dengan beberapa varian rasa. Produk puding LeFluffy Dessert 

mengalami penurunan setelah produk minuman LeFluffy Milk dipasarkan, penjualan puding 

merosot 60% dan 70%. Oleh karena itu perusahaan ingin menaikan penjualan puding untuk 

mempertahankan brand dari LeFluffy Dessert, dengan cara melakukan inovasi. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui Inovasi apa yang dapat diciptakan dengan pendekatan 

blue ocean strategy untuk mengembangkan produk puding dari LeFluffy Dessert. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 

wawancara mendalam terhadap lima informan dari konsumen LeFluffy Dessert dan 

observasi ke perusahaan pesaing. Hasil dari penelitian ini adalah blue ocean strategy 

merupakan suatu metode yang sangat baik untuk membantu perusahaan yang melakukan 

inovasi. Dengan strategi ini peneliti bisa mengetahui posisi perusahaan dengan perusahaan 

pesaing, dengan metode ini juga peneliti menemukan peluang pasar baru yang belum 

ditembus oleh kedua pesaing dari LeFluffy Dessert. Dalam menghadapi persaingan tersebut 

LeFluffy Dessert menggunakan metode ERRC untuk mengetahui hal-hal yang harus diubah 

dan ditambah demi menemukan peluang pasar baru, hal yang ditemukan oleh peneliti semua 

inforaman berpendapat bahwa produk puding kedelai butuh toping pelengkap terutama yang 

bersumber dari buah-buahan, selain karena digemari karena rasa, konsumen juga ingin 

mendapatkan manfaat lebih dari buah-buahan tersebut misalnya manfaat kesehatan maupun 

tampilan produk yang menarik. 
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ABSTRACT 

Product Innovation of Le Fluffy Dessert Pudding through Blue Ocean Strategy 

Le Fluffy Dessert is a food and beverage company which sells processed products with 

quality ingredients. The sales of the company's pudding product decreased by 60-70% after 

the company started marketing their milk product. Therefore, the company wants to increase 

the sales of Le Fluffy Dessert in order to maintain the brand's sustainability through 

innovation. The purpose of this study is to discover the innovations that can be performed to 

develop Le Fluffy Dessert's pudding product through the Blue Ocean Strategy. This research 

is a qualitative research. The research data are obtained from in-depth interviews with five 

informants and competitor observation. Research results suggest that the Blue Ocean 

Strategy is an excellent way of helping the company to create innovations. The strategy also 

helps determine the company's position among its competitors and suggests new market 

opportunities that have not been used by the company's two competitors. 
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