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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Pisang adalah salah satu jenis tanaman yang mudah diperoleh di Indonesia. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (2019), pisang 

menempati urutan pertama jenis tanaman dengan jumlah produksi paling banyak 

di Indonesia, yaitu sebanyak 7.280.658 ton pada tahun 2019. Gambar 1.1 

menunjukkan bahwa terdapat peningkatan dalam produksi buah pisang, yaitu 

sebanyak 16.279 ton dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 di Indonesia. 

Jawa Timur merupakan kabupaten dengan hasil produksi buah pisang terbesar di 

Indonesia yang mengalami peningkatan produksi sebanyak 57.051 ton dari tahun 

2018 sampai dengan tahun 2019 seperti yang tertera pada Gambar 1.2.  

Gambar 1.1 Grafik Data Produksi Pisang di Indonesia Tahun 2015-2019 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019) 
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Gambar 1.2  Grafik Data Produksi Pisang di Jawa Timur Tahun 2015-2019 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019) 

Pisang merupakan jenis buah yang memiliki sifat mudah rusak dan sangat 

cepat mengalami perubahan mutu, sehingga hanya sekitar 10% hingga 20% 

produksi pisang dengan kualitas baik yang dapat dipasarkan di pasar swalayan 

ataupun ekspor (Radiena, 2016:27). Menurut penelitian oleh Radiena (2016:28), 

waktu panen buah pisang di Indonesia secara umum ditentukan oleh kebutuhan 

ekonomi serta keamanan dan bukan berdasarkan umur petiknya, sehingga kerap 

kali ditemukan buah pisang yang belum tua dengan benar telah dijual di pasar. 

Produksi pisang yang tinggi di Indonesia dapat mengalami kerugian karena 

banyaknya buah pisang yang rusak dan dibuang karena tidak terjual.  

Pisang kepok putih (Musa paradisiaca formatypica) merupakan salah satu 

jenis buah pisang yang dapat dipanen sepanjang tahun dan memiliki ciri warna 

daging yang putih pucat (Leowinata, 2020:2). Menurut penelitian yang dilakukan 

oleh Imam dan Akter (2011:15), pisang kepok dipercaya mempunyai khasiat 

untuk mengobati diare dan diabetes (pisang kepok mentah), disentri, sariawan, 
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uremia, nefritis, asam urat, hipertensi, dan penyakit jantung. Menurut Nugraha 

(2019:95), pisang kepok putih jarang dimanfaatkan untuk konsumsi secara 

langsung karena rasanya yang kurang diminati, sehingga biasanya hanya 

digunakan sebagai pakan burung. Salah satu cara untuk memperpanjang daya 

simpan dan memperluas pemanfaatan dari buah pisang adalah dengan mengolah 

buah pisang menjadi produk tepung.  

Tepung pisang merupakan salah satu bentuk pemanfaatan produk lokal 

yang memiliki potensi yang baik, karena produksi tepung pisang dapat 

memperluas diversifikasi serta meningkatkan nilai ekonomi buah pisang 

(Valentine dkk, 2015:93). Buah pisang kepok putih memiliki potensi sebagai 

pengembangan produk pangan lokal, salah satunya adalah sebagai tepung yang 

dapat digunakan sebagai bahan penambah suatu produk makanan. Pisang kepok 

putih mempunyai kadar pati yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis pisang 

lainnya, yaitu sebesar 64,69% hingga 67,31%, sehingga pisang kepok putih 

mempunyai peluang yang tinggi untuk dimanfaatkan menjadi tepung (Valentine 

dkk, 2015:93). Tepung pisang yang diolah dari buah pisang yang mentah lebih 

banyak diminati daripada tepung pisang dari pisang yang matang karena kadar air 

pisang mentah yang lebih rendah (Pragati dkk, 2014:5). Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh Virulchatapan dan Luangsakul (2020:527), pisang yang 

direkomendasikan dalam produksi tepung pisang adalah pisang mentah yang telah 

dipanen 80 hari setelah mekar, karena mempunyai hasil sifat fisik tepung yang 

paling baik. 

 



 

 
 

 
 

4 

  

 
 

Gambar 1.3 Gambar Pisang Kepok Putih 

Sumber: Data Diolah (2020) 

Dalam artikel ditulis oleh Saleh (2020) pada CNBCIndonesia.com, 

mengutip data laporan keuangan ROTI per Desember 2019, total penjualan 

terbesar pada tahun 2018 disumbang oleh produk roti tawar manis sebesar 2,44 

triliun rupiah, yang naik daripada sebelumnya yaitu 2,09 triliun rupiah. Hal ini 

menunjukan bahwa permintaan masyarakat Indonesia akan roti semakin 

meningkat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dkk (2019:233), 

roti adalah salah satu kelompok industri makanan yang memiliki prospek besar  

dengan semakin populernya roti di kalangan konsumen Indonesia sebagai 

pengganti makanan pokok, yaitu nasi. Brioche merupakan jenis roti khas Prancis 

yang kaya akan kandungan butter dan telur sehingga memiliki rasa yang kaya dan 

tekstur yang lembut (Amaliyah, 2019). Salah satu pengolahan brioche adalah 

sebagai bread loaf yang dapat diolah menjadi produk sandwich dengan isian 

smoked beef, keju cheddar dan telur yang praktis dan siap makan. Menurut 

Niyomnaitham pada Lesaffre dan U.S. Wheat Associates (2017:36), sandwich 

adalah dua potong roti dengan isian seperti ham, mayones, kecap, keju atau 

margarin dan selai.  
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Perkembangan bisnis kuliner merupakan salah satu sektor bisnis yang akan 

menjadi semakin kompleks dari masa ke masa, dan akan selalu menyesuaikan 

dengan zaman. Berdasarkan data yang diperoleh dari Soetjipto (2020:6), 

timbulnya pandemi COVID-19 menyebabkan dampak negatif yang cukup besar 

bagi keberlangsungan bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yaitu 

sebanyak 75% pengusaha mengalami dampak penurunan penjualan yang 

signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Soetjipto (2020:52) menyatakan bahwa 

salah satu alasan terbesar para pengusaha mengalami penurunan omzet adalah 

dikarenakan daya beli konsumen yang menurun. Strategi pemasaran merupakan 

salah satu cara yang digunakan perusahaan dalam menyusun perencanaan yang 

bertujuan untuk memenangkan keunggulan bersaing demi menjaga 

keberlangsungan perusahaan (Wibowo dkk, 2015:60). Salah satu bentuk 

implementasi dari strategi pemasaran yang dapat membantu memaksimalkan 

kegiatan pemasaran suatu produk adalah strategi bauran pemasaran (Diniaty dan 

Agusrinal, 2014:176). 

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk melakukan kreasi 

terhadap produk brioche sandwich dengan isian smoked beef, keju cheddar, telur, 

dan mayones dengan penambahan tepung pisang kepok putih karena 

pengembangan produk bakery yang menggunakan bahan penambah tepung pisang 

kepok putih masih terbatas. Pisang kepok putih akan diolah menjadi tepung 

melalui proses pengupasan, pengirisan, perendaman dalam larutan, pengeringan, 

penggilingan, dan penyaringan. Tepung pisang kepok putih akan digunakan 

sebagai penambah bahan dasar brioche yang akan diolah menjadi produk brioche 
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sandwich. Selain itu, demi memaksimalkan potensi penjualan produk brioche 

sandwich dengan penambahan tepung pisang kepok putih dan menjaga 

keberlangsungan bisnis, dibutuhkan suatu strategi pemasaran. Adapun judul 

penelitian ini adalah “Strategi Pemasaran terhadap Produk Brioche Sandwich 

dengan Penambahan Tepung Pisang Kepok Putih di Surabaya”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pembuatan tepung pisang kepok putih? 

2. Bagaimana proses pembuatan brioche sandwich dengan penambahan 

tepung pisang kepok putih? 

3. Bagaimana cita rasa, warna, aroma, tekstur, dan minat dari panelis (uji 

organoleptik) terhadap brioche sandwich dengan penambahan tepung 

pisang kepok putih (0%, 10%, 20%, 30%)? 

4. Bagaimana penerimaan masyarakat terhadap produk brioche sandwich 

dengan penambahan tepung pisang kepok putih? 

5. Bagaimana penerapan strategi pemasaran terhadap produk brioche 

sandwich dengan penambahan tepung pisang kepok putih? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai 

oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:  
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1. Untuk mengetahui proses pembuatan tepung pisang kepok putih. 

2. Untuk mengetahui proses pembuatan brioche sandwich dengan 

penambahan tepung pisang kepok putih. 

3. Untuk mengetahui cita rasa, warna, aroma, tekstur, dan minat dari 

panelis melalui uji organoleptik terhadap brioche sandwich dengan 

penambahan tepung pisang kepok putih (0%, 10%, 20%, 30%). 

4. Untuk mengetahui penerimaan masyarakat terhadap produk brioche 

sandwich dengan penambahan tepung pisang kepok putih. 

5. Untuk mengetahui penerapan strategi pemasaran terhadap produk 

brioche sandwich dengan penambahan tepung pisang kepok putih. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan manfaat untuk beberapa pihak yang berkepentingan, antara lain: 

1. Bagi Peneliti 

Dengan penelitian ini, diharapkan peneliti dapat melakukan pemanfaatan 

secara optimal dari buah pisang kepok putih yang diolah menjadi tepung 

sebagai buah yang paling banyak dihasilkan di Indonesia sekaligus mampu 

melakukan penerapan terhadap strategi pemasaran yang tepat supaya dapat 

meningkatkan penjualan produk brioche sandwich dengan penambahan 

tepung pisang kepok putih. 
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2. Bagi Universitas  

Dengan penelitian ini, diharapkan penelitian ini dapat membantu 

mengembangkan penelitian seputar pemanfaatan tepung pisang kepok 

putih dalam produk bakery yaitu salah satunya adalah sebagai penambah 

produk brioche yang akan diolah menjadi sandwich. Selain itu, diharapkan 

penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dalam pembuatan laporan 

penelitian. 

3. Bagi Masyarakat 

Dengan penelitian ini, diharapkan penelitian ini dapat membantu 

mengembangkan dan memberikan ide seputar pemanfaatan tepung pisang 

kepok putih sebagai penambah bahan dalam produk bakery yaitu salah 

satunya adalah produk brioche sandwich. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

 Beberapa batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Asumsi pengembangan 

Asumsi dalam penelitian kreasi produk ini adalah penelitian menggunakan 

buah pisang sebagai buah yang memiliki tingkat produksi paling tinggi di 

Jawa Timur supaya dapat mengurangi kerugian dari banyaknya buah 

pisang yang rusak karena tidak dimanfaatkan. Penggunaan tepung pisang 

kepok putih sebagai penambah bahan dasar brioche diharapkan dapat 

meningkatkan produktivitas dan pemanfaatan buah pisang melalui produk 

roti yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Pemberian isian 
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smoked beef, keju cheddar, telur, dan mayones terhadap brioche sandwich 

dengan penambahan tepung pisang diharapkan dapat menutupi rasa dari 

tepung pisang kepok putih. 

2. Keterbatasan pengembangan 

a.  Peneliti menggunakan buah pisang kepok putih dalam proses 

pembuatan tepung pisang. Kemudian, peneliti mengembangkan hasil 

kreasi produk dalam bidang bakery saja, yaitu brioche.  

b.  Panelis membatasi uji organoleptik dalam penelitian ini, yaitu 

panelis yang tidak terlatih sebanyak 90 orang di area Surabaya. 

c.  Pembahasan terhadap elemen bauran pemasaran proses yang 

memuat platform pembelian dibatasi terhadap media online saja, 

yaitu Instagram. 

d.  Penelitian tidak berfokus pada seluruh elemen bauran pemasaran, 

yaitu peneliti memberi batasan terhadap bauran pemasaran tempat 

dan aset fisik yang tidak dilakukan pada penelitian ini. 

 

 


