
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Industri makanan dan minuman merupakan suatu bidang industri yang berkembang 

pesat seperti yang di tunjukan pada Gambar 1.1 bahwa nilai penjualan produk makanan 

dan minuman bertumbuh tiap tahunnya, 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.  

 

Gambar 1.1 Nilai Penjualan produk makanan dan minuman di Indonesia 

Sumber: GAPMMI (2014) 

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. Setelah melakukan banyak 

ekperimen, perusahaan berhasil menemukan resep yang tepat dan dapat diterima oleh 

konsumen. Perusahaan didirikan pada 2 Februari 2014 oleh Ivenne (IBM), Zellyna 

(IBM), Jimmy (IBM), dan Stella (IBM). Awalnya perusahaan ini hanya menjual puding, 

namun karena banyak permintaan maka perusahaan mulai mengembangkan inovasi, 

mulai dari pengembangan rasa, menambahkan jenis produk, serta pengembangan cara 

pemasaran yang tepat. Pada awal tahun 2015 LeFluffy Dessert berhasil menciptakan 

produk minuman yaitu LeFluffy Milk yaitu perpaduan minuman susu berbagai rasa  

dengan puding yang dikemas dalam botol plastik dan mudah dibawa. 

LeFluffy Dessert memiliki branding yaitu puding berbahan dasar dari kedelai, namun 

berdasarkan Tabel 1.1 produk puding LeFluffy Dessert mengalami penurunan setelah 

produk minuman LeFluffy Milk dipasarkan, pada semester 5 dan 6 penjualan puding 

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

untuk mempertahankan brand dari LeFluffy Dessert, dengan cara melakukan inovasi 

 

 

 

 

 



Tabel 1.1 Perbandingan Penjualan Puding Dan Minuman 

Sumber: Data Internal 

Berdasarkan masalah tersebut, penulis ingin melakukan suatu penelitian yang 

bertujuan untuk  melakukan inovasi produk puding dari LeFluffy Dessert, oleh karena itu 

penulis memberi judul “Inovasi Produk Puding LeFluffy Dessert Melalui Pendekatan 

Blue Ocean Strategy” pada penelitian ini. 

1.2 Rumusan Masalah 

Inovasi apa yang dapat diciptakan dengan pendekatan blue ocean strategy untuk 

mengembangkan produk puding dari LeFluffy Dessert? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui Inovasi apa yang dapat diciptakan dengan pendekatan blue ocean 

strategy untuk mengembangkan produk puding dari LeFluffy Dessert. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Menjadi referensi pembelajaran dan sumbangan pemikiran dalam dunia 

pendidikan maupun dunia bisnis yang berkaitan dengan inovasi produk. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis ditujukan kepada penulis dan pembaca agar dapat menjadi pertimbangan 

untuk diterapkan dalam dunia bisnis makanan dan minuman sebagai solusi terhadap 

masalah yang berkaitan dengan inovasi produk makanan dan minuman. 


