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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Puffles merupakan project mahasiswa Universitas Ciputra yang bergerak di 

bidang food and beverage khususnya snack pastry. Peneliti bersama satu rekan 

yaitu Meilina mulai menjalankan project ini sejak Februari 2013. Awalnya Puffles 

hanya memiliki satu jenis produk pastry dengan toping beragam yang diproduksi 

sendiri. Puffles mulai memperkenalkan produk dengan menjual secara online dan 

kepada koneksi. 

Sistem penjualan yang dilakukan Puffles mulai bulan April 2013 adalah 

konsinyasi ke beberapa kantin sekolah, rumah makan, gereja, dan kantin rumah 

sakit. Masukan yang diterima semakin banyak seperti kualitas produk yang tidak 

konsisten karena bentuk dan ukurannya berbeda–beda. Rasa toping yang 

ditawarkan belum sesuai dengan selera masyarakat, konsumen lebih suka produk 

snack dengan rasa manis dibanding asin sehingga peneliti kembali melakukan 

evaluasi terhadap kualitas produk. 

Meskipun produk yang dijual bervariasi tetapi Puffles fokus dalam 

pengembangan kreasi produk yang tergolong pastry. Inovasi di bidang ini dirasa 

cukup banyak menghasilkan kreasi yang beragam. Inovasi yang rutin dilakukan 

oleh Puffles adalah mengeluarkan varian produk setiap beberapa bulan sehingga 

konsumen tidak merasa bosan pada produk yang ditawarkan. 
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Beberapa koneksi yang juga menjual produk pastry memberi masukan 

bahwa trend pastry sangat cepat berubah, oleh sebab itu pengusaha di bidang ini 

diharuskan untuk lebih peka dalam mengikuti selera masyarakat agar dapat 

bertahan. Selain itu, kualitas produk juga harus tetap dijaga agar keyakinan 

konsumen pada produk tidak menurun. 

Kegiatan pemasaran yang telah dilakukan Puffles melalui media online 

yaitu website, facebook, dan instagram. Menurut Wijayanto (2012:378) internet 

kini bukan hanya digunakan untuk mencari informasi atau sebagai alat 

komunikasi saja, namun internet juga telah merambah ke dalam kegiatan bisnis. 

Selain itu, Puffles juga pernah mengikuti beberapa event bazaar di daerah kota 

Surabaya diantaranya di Tunjungan Plaza, Universitas Widya Mandala, Graha 

Astranawa.  

Pada acara bazaar tersebut, Puffles mendapat banyak masukan seperti 

tampilan produk yang harus dibuat lebih menarik, promosi yang dilakukan harus 

lebih giat karena produk baru membutuhkan pengenalan pada masyarakat. 

Meskipun telah mengikuti bazaar, tingkat penjualan Puffles belum masih belum 

mencapai target dan memberikan pengaruh yang signifikan. Contohnya ketika 

peneliti mentargetkan penjualan sebanyak 50 biji per hari saat bazaar, faktanya 

hanya terjual sebanyak 40 biji. 

Seiring dengan perkembangan waktu, Puffles mengganti jenis produk yang 

lebih sesuai dengan selera masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah 

dilakukan, peneliti memutuskan untuk menyerahkan proses produksi kepada 

pihak supplier demi mendapatkan kualitas produk yang lebih baik. Produk yang 
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dijual hingga saat ini terdiri dari dua jenis snack yaitu kering dan basah. Pastry 

basah berupa soes, cumcum, dan pie sedangkan pastry kering berbentuk 

menyerupai cookies yang berbahan dasar kulit pastry. 

Saat ini penjualan Puffles tetap berjalan melalui media sosial dan konsinyasi 

ke empat tempat setiap harinya. Delivery produk ke tempat konsinyasi dilakukan 

sendiri oleh owner karena kurir yang dipakai sering berganti sehingga pada 

akhirnya owner harus membagi jadwal pengantaran agar proses konsinyasi tetap 

dapat berjalan lancar.  

Diagram penjualan Puffles dapat dilihat pada gambar 1.1 penjualan di bulan 

januari dan februari tidak mengalami perbedaan yang signifikan karena di awal 

tahun banyak kantin sekolah yang tutup dan Puffles hanya menerima order dari 

acara, pada bulan maret mengalami peningkatan hampir tiga kali lipat dari 

penjualan bulan februari, peningkatan tersebut juga terjadi di bulan april menuju 

Mei. Pada bulan maret hingga mei, Puffles memiliki beberapa tempat konsinyasi 

baru sehingga penjualan dapat mengalami peningkatan, namun di bulan juni 

penjualan Puffles mengalami penurunan drastis sebesar tujuh kali lipat dari bulan 

sebelumnya karena di bulan tersebut situasi yang terjadi sama seperti bulan 

januari yaitu banyak kantin sekolah yang libur. Peningkatan penjualan baru 

kembali di bulan agustus sebesar lima kali lipat. 
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Gambar 1.1 Diagram Penjualan PUFFLES periode Maret 2013 hingga Maret 2014 (dalam 

jutaan rupiah) 

Sumber : Data penjualan internal PUFFLES periode Maret 2013 hingga Maret 2014 

Peneliti ingin mengetahui lebih lanjut faktor-faktor yang menyebabkan 

ketidakstabilan penjualan Puffles, maka peneliti melakukan wawancara awal 

dengan beberapa reseller Puffles, narasumber pertama menjelaskan bahwa 

konsumen cenderung bosan dengan jenis produk, varian rasa manis lebih disukai 

oleh konsumen, untuk faktor harga produk masih terjangkau jika dibandingkan 

dengan kualitas produk. Narasumber kedua mengatakan bahwa tampilan dan 

ukuran produk mempengaruhi tingkat penjualan sedangkan faktor harga tidak 

terlalu dipermasalahkan karena konsumen di tempat tersebut sebagian besar 

adalah orang tua murid. Menurut pendapat narasumber ketiga, daya tahan produk 

menjadi hambatan dalam menjual produk ini, karena jam operasional di tempat 

tersebut berlangsung hingga malam hari tetapi produk hanya dapat bertahan 

sampai siang sehingga harus dilakukan pengecekan apakah produk tersebut masih 

layak untuk dijual. Narasumber terakhir mengungkapkan bahwa ramainya 
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pengunjung yang datang pada hari itu sangat berpengaruh pada tingkat penjualan 

Puffles.  

Berdasarkan masukan yang didapat saat mengikuti bazaar serta wawancara 

awal yang telah dilakukan, peneliti mengambil kesimpulan bahwa faktor–faktor 

marketing mix yang mempengaruhi ketidakstabilan tingkat penjualan adalah 

product, price, place, promotion. 

Marketing mix yang telah disusun sebelumnya oleh Puffles sebagai berikut 

produk yang ditawarkan adalah snack pastry dengan kulit puff diisi dengan 

berbagai macam selai, produk puff pastry ini seperti snack samosa dan merupakan 

kategori pastry basah. Varian pastry kering lainnya adalah sugar pastry, dimana 

produk ini berbentuk seperti cookies namun menggunakan bahan dasar kulit puff. 

Harga yang ditawarkan Puffles sesuai dengan harga di pasaran, namun 

Puffles menjual produk dengan kemasan mini sehingga terlihat lebih terjangkau. 

Harga jual produk puff pastry sebesar Rp. 3000/pak, 1 pak isi 2. Kemudian untuk 

jenis Choux Pastry dijual seharga Rp. 6000/buah. Sedangkan untuk 1 toples 

pastry kering dijual sebesar Rp. 11.000/toples. Harga dapat berubah sewaktu-

waktu dan disesuaikan dengan jumlah pesanan , apabila pesanan customize harga 

akan menyesuaikan karena adanya accessories seperti boneka, keranjang, dan 

benda lainnya yang dapat dimodifikasi. Puffles belum memiliki outlet untuk 

penjualan, sehingga Puffles menggunakan metode penjualan konsinyasi dan by 

order untuk event. Puffles mendistribusikan produk ke kantin sekolah dan gereja. 

Sebagai bisnis yang baru Puffles memulai kegiatan promosi menggunakan 

media sosial sederhana yang  tidak mengeluarkan biaya terlalu besar seperti 
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facebook, blogspot, website, blackberry messenger, dll. Sedangkan media cetak 

yang digunakan adalah  brosur, x-banner, kartu nama.  

Peneliti selaku mahasiswa jurusan International Business Management di 

Universitas Ciputra telah menyusun marketing mix Puffles yang tergabung dalam 

tugas pembuatan business plan, namun karena marketing mix bersifat dinamis 

sehingga menuntut perubahan setiap periode waktu tertentu, peneliti akan meneliti 

kembali serta memperbaiki keempat faktor yang termasuk dalam marketing mix 

yaitu product, price, place, promotion. Faktor–faktor yang menyebabkan 

ketidakstabilan penjualan dianggap penting oleh perusahaan karena hal ini dapat 

mempengaruhi laba dan membantu perusahaan untuk terus beroperasi.  

Pemilik perusahaan yang juga sebagai peneliti berharap dapat melanjutkan 

serta mengembangkan produk Puffles, sehingga penelitian ini tentu saja sangat 

membantu dalam penentuan faktor–faktor yang mempengaruhi tingkat penjualan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka judul dari penelitian ini adalah 

“Perumusan Marketing Mix pada Perusahaan Puffles”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana Marketing Mix untuk perusahaan Puffles? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah menginvestigasi faktor–faktor marketing mix 

untuk diterapkan pada Puffles. Jika peneliti dapat mengetahui faktor-faktor 

tersebut, maka perumusan marketing mix yang baru dapat digunakan untuk 

membantu perusahaan meningkatkan laba dan terus beroperasi. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

a. Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam ilmu manajemen 

khususnya dalam merumuskan marketing mix pada perusahaan Puffles. 

b. Praktis 

Digunakan sebagai langkah awal peneliti untuk mengembangkan dan menerapkan 

langkah yang tepat berkaitan dengan faktor–faktor marketing mix yang 

mempengaruhi tingkat penjualan. 

c. Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi yang selanjutnya 

dapat dijadikan dasar pengembangan konsep bagi penelitian berikutnya. 

1.5 Lingkup Permasalahan 

Sebagai upaya memfokuskan masalah yang akan diteliti, maka dilakukan batasan 

lingkup permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Penelitian difokuskan dari sudut pandang narasumber Puffles (reseller, customer, 

perusahaan benchmak) yang ada di Surabaya.  

2. Penelitian dibatasi untuk produk pastry basah yaitu soes dan cumcum. 

3. Data penjualan yang dibahas dalam penelitian ini adalah data dari Januari 2014 

hingga Agustus 2014. 

 


