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Bab I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Berdasarkan data dari badan pusat statistik, industri makanan dan 

minuman di Indonesia terus berkembang. Perkembangan sektor industri makanan 

dan minuman mencapai 19,54% tiap tahunnya dan tidak pernah mengalami 

penurunan sejak 2006. Hal ini ditunjukan pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1. Pertumbuhan nilai tambah industri makanan dan minuman (dalam milyaran rupiah) 

Subsektor 2006 2007 2008 2009 2010 Tren 

Makanan dan minuman 81 906 94 643 124.202 138.211 166.012 15,70% 

Non Makanan dan 

Minuman 
432.437 503.757 595.291 662.180 725.076 10,36% 

Jumlah 514.343 598.400 719.493 800.391 891.088 11,28% 

Sumber : Data yang diolah oleh Badan Pusat Statistik 2011 

 Industri makanan dan minuman memang berkembang pesat, namun 

produksi sirup Indonesia menurun dengan tajam. Produksi sirup menurun 38,05% 

dari tahun ke tahun. Konsumen berpindah dari sirup ke minuman siap minum. 

Tren penurunan industri sirup ditunjukan pada tabel 1.2. 

Tabel 1.2. Industri sirup 

Sumber : Data yang diolah oleh Kementrian Perindustrian Republik Indonesia 2011 

Indikator 2006 2007 2008 2009 2010 Trend 

Jumlah Unit 

Usaha (Unit) 
31 24 15 12 14 -20,41% 

Nilai 

Produksi 

(Ribuan Rp) 

577.038.408 194.926.410 72.038.634 67.099.731 89.766.061 -38,05% 

Nilai 

Tambah 

(Ribuan Rp) 

167.167.142 98.762.680 39.532.770 31.571.831 26.957.165 -38,06% 



 2 

 Kondisi industri minuman siap minum bertolak belakang dengan industri 

sirup, data yang didapatkan dari Kementrian Perindustrian Republik Indonesia 

membuktikan peningkatan pesat pada industri minuman siap minum. Hampir 

sama dengan tren perkembangan pada industri makanan dan minuman, produksi 

minuman siap minum naik 17,20% tiap tahun. Dengan membandingkan nilai 

tambah dengan nilai produksi dari data, maka margin kontribusi industri ini cukup 

besar. Melihat tren pasar dan laju pertumbuhan dari pasar minuman siap minum, 

disimpulkan prospek dalam industri ini masih baik untuk dikembangkan. 

Tabel 1.3. Industri minuman siap minum 

Indikator 2006 2007 2008 2009 2010 Trend 

Jumlah Unit 

Usaha (Unit) 

332 340 302 303 291 -3,72% 

Nilai Produksi 

(Ribuan Rp) 

6.810.864.4

13 

7396.530.12

8 

9.716.588.1

77 

11.173.639.

205 

12.255.925.

211 

17,20% 

Nilai Tambah 

(Ribuan Rp) 

3.150.129.5

95 

4.079.022.93

9 

4.985.794.8

19 

6.108.327.2

05 

5.854.965.2

52 

17,86% 

Sumber : Data yang diolah oleh Kementrian Perindustrian Republik Indonesia 2011 

Fuzion adalah usaha yang dimiliki oleh lima orang. Fuzion memproduksi 

sirup dan minuman siap minum. Fuzion didirikan sejak Februari 2012. Fuzion 

melakukan penelitian dan pengembangan produk hingga meluncurkan produk 

sirup dalam kemasan botol pada bulan Juli 2012. Visi Fuzion adalah menjadi 

produsen minuman siap minum dan sirup  tanpa bahan pengawet dan pemanis 

buatan terbesar di Jawa.  

Dalam menjalani bisnis, Fuzion mengalami berbagai masalah hingga saat 

ini, masalah utama adalah sulitnya meningkatkan penjualan. Menurut data 

terdahulu, order khusus dari konsumen juga sedikit. Pemasaran produk sirup sulit 

karena banyaknya jumlah produk sejenis yang beredar dan penjualannya yang 
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situasional. Wawancara dengan bapak Rudy Retanubun sebagai distributor 

minuman siap minum dan sirup yang beralamat di Jalan Raya Darmo Baru Barat 

36, juga menyatakan produk minuman siap minum jauh lebih laku daripada 

produk sirup. 

Penjualan sirup Fuzion terkait erat dengan event yang berlangsung. Sesuai 

data penjualan, penjualan sirup meningkat 400% saat lebaran. Hal ini berakibat 

pada penjualan sirup Fuzion yang situasional. Menurut riset awal, produk sirup 

sejenis juga memiliki brand yang terkenal dan sudah berdiri sejak lama, bahkan 

supermarket Bonnet langsung menolak produk Fuzion karena jenis produk dan 

brand-nya yang belum dikenal. Fuzion juga sempat menawarkan ke beberapa 

pembuat bingkisan untuk event tertentu, tetapi ditolak. Sesuai wawancara dengan 

Ira Setyadarma, seorang produsen bingkisan di Surabaya, menyebutkan bahwa 

saat mengisi bingkisan diperlukan produk-produk dengan brand terkenal sehingga 

bingkisan akan terlihat lebih bernilai di mata pembeli dan penerima. 

Meninjau kondisi tersebut, Fuzion memutuskan untuk memproduksi 

minuman siap minum. Produk siap minum mampu meningkatkan penjualan 

Fuzion dan mengatasi penjualan produk sirup yang situasional. Produk siap 

minum terus berkembang dan mengalami peningkatan dalam penjualannya. 

Melihat penjualan dan perkembangan produk siap minum, Fuzion semakin 

tertarik untuk mengembangkan produk siap minum. Peningkatan produk siap 

minum dicerminkan pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 1.1 Data penjualan Fuzion November - Oktober 2013 
Sumber : Data primer yang diolah perusahaan “Fuzion” 

Peningkatan tren pada gambar 1.1 menunjukan perkembangan penjualan 

dari produk siap minum. Penurunan pada saat bulan April disebabkan oleh 

konsumen personal selling yang sulit dicari. Bulan Mei, Fuzion mendapatkan 

distributor DD mart dan Bu Jeanne dan meningkatkan penjualan. Pada bulan Juni 

dan Juli Fuzion mengubah gula pasir menjadi gula buah, hasil produk masih 

belum sempurna menyebabkan penurunan penjualan. 

Majalah Men’s Health (www.menshealth.co.id, diakses 12 Januari 2014) 

menyatakan bahwa gula buah dapat mengontrol gula dalam darah. Stok gula buah 

tidak terpengaruh dengan musim panen buah, sehingga selalu tersedia di pasar. 

Harga pokok produksi dengan gula buah memang lebih mahal dibandingkan 

dengan harga pokok produksi dengan gula pasir biasa. Hal ini disebabkan oleh 

penggunaan gula buah yang lebih banyak dibandingkan gula pasir biasa. Untuk 

membuat produk yang sama memerlukan 25 gram gula pasir biasa, tetapi 

membutuhkan 40 gram gula buah untuk mendapatkan rasa manis yang tepat. 

Tabel biaya bahan baku lebih lengkap pada Lampiran F.  

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis memutuskan untuk menulis 

penelitian studi pengembangan bisnis pada usaha Fuzion. Penelitian ini 

http://www.menshealth.co.id/
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menimbang aspek pasar dan pemasaran, aspek hukum, aspek teknis, aspek 

manajemen, dan aspek keuangan. 

1.2. Rumusan Masalah 

Apakah pengembangan bisnis Fuzion layak ditinjau dari aspek pasar dan 

pemasaran, aspek hukum, aspek teknis, aspek manajemen, dan aspek keuangan? 

1.3. Tujuan Penulisan 

 Tujuan penulisan studi pengembangan bisnis Fuzion adalah untuk 

mengetahui kelayakan pengembangan bisnis Fuzion ditinjau dari aspek pasar dan 

pemasaran, aspek hukum, aspek teknis, aspek manajemen, juga aspek keuangan. 

1.4. Manfaat Penulisan 

1. Pemilik Fuzion mendapatkan cara untuk mengembangkan bisnis Fuzion 

2. Mengetahui keputusan apa yang perlu diambil 

3. Membuat tumpuan bagi orang lain yang ingin mengetahui lebih dalam 

tentang pengembangan bisnis 

4. Memberikan pedoman pada bisnis-bisnis serupa 

5. Menjadikan penelitian sebagai warisan terhadap bidang akademis 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

 Lingkup penelitian dalam penelitian ini dibatasi untuk pengembangan 

produk siap minum Fuzion. Data yang diambil hasil penjualan dari supermarket 

yang ditargetkan untuk menjadi distributor. Menggunakan data historis Fuzion 

dari bulan Februari tahun 2012 hingga  bulan Oktober tahun 2013, dan batasan 

lokasi penelitian di wilayah Kota Surabaya. 

 




