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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Konsumsi kedelai di Indonesia diperkirakan akan terus mengalami 

peningkatan yang disebabkan karena pertumbuhan penduduk yang meningkat dan 

kesadaran penduduk akan pentingnya gizi dari makanan yang mereka konsumsi. 

Kedelai sendiri merupakan sumber protein dan minyak nabati utama di dunia yang 

penting selain jagung dan padi (Krisnawati, 2017:57). Di Indonesia kedelai dengan 

nama ilmiah glycince max dijadikan produk pangan seperti kecap, tempe, tahu, 

keripik, sari kedelai. Oleh karena itu, konsumsi tahu juga meningkat setiap 

tahunnya dan akan berdampak pada permintaan produksi tahu yang tinggi karena 

menjadi peluang usaha bisnis yang sangat berpotensi (Rosita dkk, 2019:211). 

 

Gambar 1.1 Limbah Ampas Tahu 

Sumber: Data diolah (2020) 
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Produksi tahu yang tinggi menimbulkan pencemaran lingkungan 

disebabkan karena limbah hasil produksi tahu yang tidak dimanfaatkan dengan 

baik, salah satunya yaitu ampas tahu yang berasal dari proses penyaringan pada 

pembuatan tahu. Limbah ampas tahu biasanya hanya dijadikan sebagai pakan 

ternak, pembuatan tempe gembus dan tidak dapat bertahan lama karena cepat rusak 

dan mudah bau (Rahayu dkk, 2016:69). Limbah ampas tahu memiliki kandungan 

gizi cukup tinggi karena pada proses pembuatan tahu, tidak semua kandungan 

tersaring. Jika dimanfaatkan dengan optimal untuk suatu produk pangan, maka akan 

meningkatkan nilai tambah pada limbah ampas tahu dan produk pangan yang 

dihasilkan. 

Lapis Surabaya atau layer cake merupakan kue ikon Kota Surabaya yang 

muncul saat zaman penjajahan Belanda. Karakteristik lapis Surabaya sendiri pada 

umumnya, identik dengan beberapa lapis kue yang memiliki lapisan atas kuning, 

lapisan tengah cokelat, dan lapisan bawah kuning dengan perekat antar lapisan yang 

menggunakan selai (Edina dkk, 2015). Sebagai ikon Kota Surabaya, lapis Surabaya 

juga menjadi pilihan oleh-oleh khas Surabaya bagi para wisatawan yang ingin 

membawa bingkisan saat kembali ke kota asal. Lapis Surabaya memiliki tekstur 

yang empuk, lembut seperti spons, dan rasa yang manis yang berasal dari kue dan 

selai. 

Salah satu bahan dalam pembuatan lapis Surabaya adalah pemakaian tepung 

terigu. Menurut data BPS (2020), pada tahun 2017 Indonesia mengimpor gandum 

dan meslin dalam jumlah yang cukup tinggi hingga mencapai 11.434.134 ton yang 

sebagian digunakan untuk pembuatan tepung terigu. Harga tepung terigu dari 
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gandum di Indonesia sendiri berkisar Rp10.000 sampai Rp11.000/kg. Di samping 

itu, impor kedelai mencapai 1.600.000 ton pada tahun 2012 yang sebagian besar 

diserap untuk produksi tahu dan tempe dan dapat dikatakan cukup tinggi 

(Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2013). Data BPS (2018), juga 

menyebutkan bahwa impor kedelai melonjak hingga 2.700.000 ton pada tahun 

2017. 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan data-data tersebut, penelitian ini dilakukan peneliti dengan 

tujuan memanfaatkan limbah ampas tahu untuk dijadikan alternatif tepung terigu 

guna mengurangi peningkatan impor gandum. Limbah ampas tahu yang 

dimanfaatkan dalam pembuatan lapis Surabaya juga meningkatkan nilai ekonomi 

dari limbah ampas tahu tersebut. Lapis Surabaya sebagai kue ikon dan oleh-oleh 

khas Surabaya memiliki nilai tambah dan keunikan sendiri. Dari segi bisnis, 

pemanfaatan limbah ampas tahu juga dapat menekan pengeluaran biaya untuk 

bahan tepung dan menjadi ide bisnis dari pengelolaan ampas tahu. 

 Strategi penjualan adalah cara yang perlu dilaksanakan oleh penjual dalam 

mencapai target penjualan dan dalam jauh hari, target tersebut telah direncanakan 

Gambar 1.2 Volume Impor Kedelai Indonesia (2013–Juni 2018) 

Sumber: BPS (2018) 
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oleh penjual (Gobiz, 2021). Strategi pemasaran merupakan cara mendapatkan 

persaingan unggul dengan perusahaan lain yang baik untuk kelangsungan 

perusahaan kedepannya. Luasnya permasalahan dan tantangan yang timbul dalam 

hal berbisnis, maka dibutuhkan pedoman perusahaan melalui rancangan rencana 

dalam menjalankan bisnisnya (Wibowo dkk, 2015:60). Penjualan dan pemasaran 

memiliki keterkaitan yang sama-sama berperan meningkatkan penghasilan dalam 

perusahaan, namun memiliki konsep yang tidak sama. Penjualan fokus mendorong 

bertukarnya produk dan uang dengan konsumen untuk keuntungan perusahaan 

sebagai proses jangka pendek sedangkan pemasaran sebagai susunan strategi 

perusahaan yang melibatkan riset pasar dan promosi untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen sebagai proses jangka panjang bagi perusahaan (Kho, 2019). Dapat 

dikatakan bahwa susunan perencanaan perusahaan dalam mendapatkan konsumen 

dirancang dahulu melalui strategi pemasaran setelah itu dilakukan eksekusi jangka 

pendek untuk mendapatkan keuntungan perusahaan yaitu melalui penjualan. 

Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti secara 

lebih dalam tentang strategi penjualan produk lapis Surabaya dengan penambahan 

tepung limbah ampas tahu yang ekonomis khususnya di Surabaya, guna 

memanfaatkan limbah yang terbuang dan terbatas pemakaiannya serta diharapkan 

bisa menjadi alternatif bisnis pemanfaatan ampas tahu dengan biaya yang tergolong 

tidak terlalu mahal. 

 

 

 



5 
 

1.2 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana proses pembuatan lapis Surabaya menggunakan tepung 

limbah ampas tahu? 

2. Bagaimana penerimaan panelis ditinjau dari sisi organoleptik terhadap 

lapis Surabaya tepung limbah ampas tahu? 

3. Bagaimana penerimaan pasar untuk produk lapis Surabaya tepung 

limbah ampas tahu? 

4. Bagaimana strategi penjualan untuk produk lapis Surabaya tepung 

limbah ampas tahu? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai oleh 

peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui proses pembuatan lapis Surabaya menggunakan 

tepung limbah ampas tahu. 

2. Untuk mengetahui penerimaan panelis ditinjau dari sisi organoleptik 

terhadap lapis Surabaya tepung limbah ampas tahu. 

3. Untuk mengetahui penerimaan pasar produk lapis Surabaya tepung 

limbah ampas tahu. 

4. Untuk mengetahui strategi penjualan produk lapis Surabaya tepung 

limbah ampas tahu. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan nilai tambah pada limbah 

ampas tahu dan memberikan pengetahuan tersendiri dalam proses 

pembuatan lapis surabaya tepung limbah ampas tahu dan hasil dari 

pemanfaatan tersebut. Selanjutnya, memberikan pemahaman kepada 

peneliti tentang strategi penjualan akan produk lapis Surabaya tepung 

limbah ampas tahu. 

2.   Bagi Universitas 

 Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan referensi lebih lanjut bagi 

 para peneliti lain dan memberikan arsip bagi perpustakaan Universitas 

Ciputra. 

3. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih luas 

kepada masyarakat tentang pemanfaatan limbah ampas tahu sebagai bahan 

pangan yang salah satunya adalah lapis Surabaya dan untuk mematahkan 

persepsi limbah ampas tahu yang hanya dapat dibuang dan diolah menjadi 

pakan ternak. Melalui penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi motivasi 

atau landasan awal masyarakat untuk memanfaatkan limbah ampas tahu 

secara lebih optimal terutama pada produk pangan. 
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1.5 Batasan Penelitian 

Penelitian ini berangkat dari beberapa asumsi yang berkaitan dengan limbah 

ampas tahu dan keterbatasan pengembangan pelaksanaan penelitian. Bagi 

masyarakat luas, limbah ampas tahu hanya dapat dibuang dan diolah sebagai pakan 

ternak. Selain itu, pengembangan produk limbah ampas tahu masih kurang dan 

hanya terbatas pada beberapa produk saja seperti tempe gembus (menjes) dan 

keripik limbah ampas tahu. Asumsi lainnya adalah lapis Surabaya sangat terkenal 

di kalangan masyarakat, sering dijadikan sebagai pilihan oleh-oleh dan perayaan 

acara atau hari besar. Sekalipun tren kue modern makin meningkat di Indonesia, 

lapis Surabaya tetap diminati oleh masyarakat (Edina dkk, 2015). 

 Keterbatasan pengembangan tepung limbah ampas tahu terdapat pada sifat 

limbah ampas tahu yang tidak dapat bertahan lama karena cepat rusak dan harus 

segera diolah jika ingin dijadikan ke dalam bentuk olahan pangan (Sabir dkk, 

2020:42). Jika tidak cepat diolah, limbah ampas tahu akan menimbulkan aroma dan 

rasa asam yang berpengaruh pada olahan pangan sehingga limbah ampas tahu yang 

didapatkan harus segera diolah untuk menghindari munculnya rasa asam. Peneliti 

juga memilih untuk menggunakan resep lapis surabaya ekonomis karena 

diharapkan penelitian ini dapat menjadi ide baru bagi produsen tahu untuk 

memanfaatkan limbah ampas tahu dengan biaya produksi yang rendah namun 

meningkatkan nilai ekonomi dari limbah ampas tahu. Selain itu, pemakaian tepung 

ampas tahu dengan kadar terlalu tinggi juga rawan membuat kue bantat karena lapis 

Surabaya sangat sensitif dan tepung ampas tahu yang cenderung lebih berat 

dibanding tepung terigu sehingga akan lebih baik peneliti menggunakan resep 
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ekonomis yang memiliki tingkat kegagalan dalam pengembangan kue yang tidak 

terlalu tinggi. 

 Batasan penelitian dari segi bisnis, penelitian ini lebih tepatnya akan 

melakukan pembahasan yang diawali dengan strategi pemasaran yang bertujuan 

untuk meningkatkan penjualan produk dengan dikaitkan dengan teori pemasaran 

yaitu bauran pemasaran yang akan dibahas secara mendalam pada segi produk dan 

promosi yang dimana akan menjadi strategi penjualan bagi produk lapis Surabaya 

dengan penambahan tepung ampas tahu. Pada bauran promosi yang akan dibahas 

secara mendalam pada Bab IV meliputi advertising, sales promotion, personal 

selling, direct marketing, dan public relation serta faktor yang memengaruhi 

kegiatan penjualan hanya dibahas kondisi penjual, kondisi pasar, dan modal saja. 

 


