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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Industri makanan dan minuman merupakan salah satu sektor andalan 

penopang pertumbuhan manufaktur dan ekonomi nasional, hal ini dikarenakan 

industri ini mampu memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional 

dan kontribusinya yang konsisten serta signifikan terhadap Produk Domestik 

Bruto industri nonmigas. Pada semester satu tahun 2020 industri ini memberikan 

kontribusi paling besar dan mencapai angka US$ 13,73 miliar, dan pada triwulan 

dua industri ini tumbuh hingga 0,22%. Menurut Menteri Perindustrian Agus 

Gumiwang Kartasasmita, meski adanya wabah COVID-19 industri makanan dan 

minuman tetap memiliki peminat yang tinggi dikarenakan masyarakat yang 

membutuhkan asupan bergizi untuk meningkatkan imunitasnya (Handoyo, 2020).  

Mangga adalah salah satu buah tropis yang tumbuh di Asia Tenggara 

termasuk Indonesia, di Jawa Timur mangga diproduksi di Kabupaten 

Probolinggo, Gresik, Kediri, Tuban, Madiun, Situbondo, Bondowoso, dan 

Nganjuk. Menurut angka BPS, jumlah ekspor mangga pada tahun 2017 sebanyak 

790 ton dan pada tahun 2018 meningkat sebesar 6,58% menjadi 842 pada tahun 

2019 (Gesha, 2019) .  
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Gambar 1.1 Mangga Manalagi 

Sumber: Data Diolah (2020) 

 

 
Gambar 1.2 Biji Mangga Manalagi 

Sumber: Data Diolah (2020) 

Biji buah mangga yang dianggap sebagai limbah ternyata memiliki 

kandungan gizi yang cukup tinggi, menurut (Qalsum dkk, 2015:173), bahwa biji 

mangga memiliki kandungan karbohidrat 20,00%, lemak 14,83%, protein 4,84% 

tanpa melalui tahap sulfurisasi, sedangkan kandungan gizi yang melalui tahap 

sulfurisasi memiliki kandungan karbohidrat 13,89%, lemak 12,94%, protein 

8,48%. Penelitian lain dilakukan oleh (Karya Ilmiah Dosen, 2011:205) bahwa biji 

buah mangga Indramayu memiliki kandungan gizi karbohidrat sebanyak 19,53%, 

lemak sebesar 3,80%, dan protein sebesar 3,78%. 
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Meski biji buah mangga dianggap sebagai limbah, tetapi biji buah mangga 

dapat dimanfaatkan dan diolah sebagai produk bermanfaat, terdapat penelitian 

yang dilakukan oleh Kirsten (2019) bahwa tepung biji mangga dapat disubstitusi 

ke dalam mango cake, dimana tepung biji mangga berperan sebagai pengganti 

tepung terigu. Penelitian lainnya dilakukan oleh Pratama (2018) bahwa tepung biji 

mangga dapat disubstitusi ke dalam dodol. 

Tapioca pearl dikenal sebagai topping minuman yang berasal dari Taiwan 

dan mulai populer di Indonesia. Tapioca pearl disebut sebagai bubble tea pada 

tahun 2019, meski baru dikenal pada tahun 2019 tetapi bubble tea telah ada sejak 

tahun 1980 yang ditemukan oleh Ms. Lin Hsiu Hui ketika menuangkan makanan 

penutup Taiwan ke dalam minuman teh. Bubble tea adalah minuman berbahan 

dasar teh dingin yang biasanya diisi dengan perasa atau susu. Campuran tersebut 

dikocok dengan kuat sampai menghasilkan bubbles. Kemudian diberi topping 

pearl jelly atau black tapioka balls (Teo dan Khoh, 2014:36). Tapioca pearl 

terbuat dari tepung tapioka yang direbus hingga menghasilkan bola bulat kenyal 

yang kemudian ditambahkan ke minuman panas dan dingin seperti teh, kopi, 

smoothies, slushies, dan minuman campuran (Min dkk, 2016:38). Meskipun 

digemari masyarakat luas, tetapi terlalu banyak mengonsumsi tapioca pearl 

ternyata dapat menimbulkan penyakit seperti memicu sembelit, dikarenakan 

tapioca pearl ternyata memiliki kandungan nutrisi yang rendah, sehingga terlalu 

banyak mengonsumsi tapioca pearl dapat membuat sembelit. Penyakit lain yang 

dapat muncul akibat kelebihan tapioca pearl yaitu dapat menyebabkan kelebihan 
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berat badan, hal ini dikarenakan tapioca pearl yang terbuat dari tepung tapioka 

mengandung kalori sebesar 100-200 kkal (Pane, 2019). 

Kitoz Snack Corner merupakan pengembangan bisnis dari Kitoz 

Department Store dan Kitoz kafe, Kitoz Snack Corner berada di lantai satu 

tepatnya di sebelah Kitoz Departmen Store tepatnya di Kota Probolinggo, Desa 

Paiton. Kitoz Snack Corner dibuat dengan sistem take away untuk mempermudah 

konsumen yang ingin membeli beberapa produk Kitoz Cafe tanpa harus menuju 

ke lantai dua. 

 
Gambar 1.3 Kitoz Snack Corner 

Sumber: Data Diolah (2020) 

 

Kitoz Snack Corner menjual makanan ringan seperti kentang, crepes dan 

minuman dengan tambahan topping tapioca pearl. Minuman dengan tambahan 

tapioca pearl belum banyak dijumpai di Paiton sehingga penambahan topping 

tapioca pearl sangat diminati oleh masyarakat. Sebagai bisnis yang baru 

dijalankan, Kitoz Snack Corner menawarkan produk baru berupa topping tapioca 

pearl dengan penambahan tepung biji mangga, karena itu pelaku bisnis 

diharuskan untuk memperhatikan strategi memasarkan produk yang ditawarkan 

dengan memanfaatkan strategi penetrasi pasar.  
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Gambar 1.4 Penetrasi Pasar 

Sumber: Free Management Ebook (2013) 

 

Menurut (Tow, 2019) penetrasi pasar merupakan strategi pemasaran paling 

sederhana, karena strategi penetrasi pasar tidak membutuhkan sumber daya yang 

baru dan tujuan utama pada strategi penetrasi pasar yaitu untuk meningkatkan 

pangsa pasar yang sudah ada saat ini, sehingga strategi penetrasi pasar baik jika 

digunakan oleh bisnis yang masih berkembang. 

Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih 

spesifik mengenai Strategi Penetrasi Pasar Produk Topping Tapioca Pearl dengan 

Penambahan Tepung Biji Mangga di Kitoz Snack Corner. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pembuatan tapioca pearl berbahan dasar tepung biji 

 mangga? 

2. Bagaimana aroma, warna, rasa, dan tekstur (uji organoleptik) dari tapioca 

 pearl berbahan dasar tepung biji mangga? 
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3. Bagaimana penerimaan pasar terhadap tapioca pearl berbahan dasar 

 tepung biji mangga? 

4. Bagaimana strategi penetrasi pasar terhadap produk tapioca pearl 

 berbahan dasar tepung biji mangga? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai 

oleh peneliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui proses pembuatan tapioca pearl berbahan dasar tepung 

 biji mangga. 

2. Untuk mengetahui aroma, warna, rasa, dan tekstur (uji organoleptik) dari 

 tapioca pearl berbahan dasar tepung biji mangga. 

3. Untuk mengetahui penerimaan pasar terhadap tapioca pearl berbahan 

 dasar tepung biji mangga. 

4. Untuk mengetahui strategi penetrasi pasar terhadap produk tapioca pearl 

 berbahan dasar tepung biji mangga. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Pentingnya pengembangan diharapkan dapat memberi manfaat yang 

menguntungkan pada penelitian kreasi produk tapioca pearl sebagai berikut: 

1. Pentingnya pengembangan bagi Peneliti 

a. Sebagai tugas akhir peneliti, untuk mencari formula tapioca pearl 

dengan menggunakan substitusi tepung biji mangga. 
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b. Sebagai peluang bisnis dengan memanfaatkan limbah yang dibuang 

sehingga memiliki nilai jual. 

c. Sebagai variasi produk yang dijual oleh peneliti. 

2. Pentingnya pengembangan bagi Universitas Ciputra 

 Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk membuat penelitian 

 pengembangan berikutnya. 

3. Pentingnya pengembangan bagi masyarakat 

 Memiliki alternatif pengganti tepung tapioka menjadi tepung biji mangga, 

 sehingga menambah wawasan masyarakat bahwa limbah juga dapat 

 dimanfaatkan menjadi olahan yang bernilai. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

1. Dalam pengembangan tapioca pearl dari biji mangga terdapat beberapa 

asumsi dan keterbatasan, yaitu: 

a. Biji mangga yang diolah menjadi tepung untuk pembuatan tapioca 

pearl memiliki warna tepung yang tidak berwarna putih seperti tepung 

tapioka pada umumnya. 

b. Tapioca pearl dari tepung biji mangga tidak sekenyal tapioca pearl 

berbahan dasar tepung tapioka. 

c. Buah mangga yang dipakai pada penelitian ini yaitu buah mangga 

manalagi yang sudah matang. 

Keterbatasan alat dan bahan membuat tapioca pearl dari tepung biji 

 mangga tidak dapat diproduksi secara massal. 


