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ABSTRAK 

Saat ini di Surabaya ramai dengan inovasi baru yang keluar di bidang kuliner. 

Sehingga tidak sedikit orang yang mulai ingin belajar memasak atau sekedar 

mencoba memasak kue sendiri. Tetapi, proses yang dibutuhkan untuk 

membuat kue tidaklah mudah. Minutesbake merupakan sebuah bisnis yang 

berkembang di bidang culinary khususnya cake. Tidak seperti kue pada 

umumnya, Minutesbake merupakan sebuah produk membuat kue instan yang 

hanya memerlukan microwave dan dimasak di dalam mug. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk melihat seberapa besar peminat produk Minutesbake dan 

mengetahui kebutuhan target pasar. Metode penelitian yang digunakan 

adalah melalui pengumpulan data secara kualitatif dan kuantitatif. 

Kata kunci: cake, mug, microwave. 

 

ABSTRACT 

Nowadays, Surabaya is famous with new inventions created in cullinary world. 

Therefore, people are starting to be insterested learning cooking or baking on 

their own. However, baking requires steps that are not easy. Minutesbake is a 

business focusing on culinary product, especially cakes. Unlike cakes in 

general, Minutesbake it’s an instant baking mix that only use microwave and 

cooked in a mug. The purpose of this research is to find out the amount of 

interests towards Minutesbake, as well as to learn target market’s needs and 

wants. The research method that will used are through quantitative and 

qualitative method. 

Keyword: cake, mug, microwave. 
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PENDAHULUAN 

Cake merupakan salah satu makanan penutup yang terkenal di kalangan 

masyarakat di Surabaya. Seiring berjalannya waktu, jenis cake yang digemari pun 

semakin banyak dan beragam; mulai dari opera cake, cheese cake, cake in a jar, 

mousse hingga sekarang yang masih terkenal yaitu mille-fuille dan parfait.  Karena 

terlalu digemari oleh masyarakat, orang pun mulai ingin untuk mencoba membuat 

cake sendiri di rumah. Hal ini bukan merupakan sesuatu yang susah karena sudah 

banyak resep maupun tutorial singkat untuk membuat kue yang bermunculan di 

sosial media. 

Namun membuat cake ternyata tidaklah semudah yang dibayangkan, apalagi 

bagi masyarakat yang tidak terbiasa memasak atau tidak memiliki banyak waktu 

untuk memasak. Banyak langkah yang harus dilakukan mulai dari mempersiapkan 

dan menakar bahan, proses memasak itu sendiri, dan proses setelah masak atau 

proses membersihkan segara peralatan yang digunakan. Tidak hanya itu, langkah 

yang harus dijalani pun tidak semuanya mudah. Diperlukan ketepatan untuk 

mengukur bahan karena terkadang, hal ini dapat mempengaruhi hasil akhir. Pada 

saat memasak pun, kita perlu memperhatikan dengan baik dan mengikuti langkah 

dengan benar, karena sedikit kesalahan akan mempengaruhi hasil akhir. Masalah 

terakhir terletak ketika kita harus mencuci peralatan memasak yang jumlahnya tidak 

sedikit.   

Dari masalah yang ada ditambah dengan perkembangan jaman; munculah 

sebuah ide untuk menciptakan produk inovatif yang dapat digunakan untuk 

membantu memasak cake dengan cara lebih praktis dan tanpa menggunakan 

banyak perlatan memasak. Salah satu cara tersebut adalah dengan menggunakan 

campuran bahan instan untuk membuat cake. Sama seperti bahan makanan instan 

pada umumnya, hal ini dibuat untuk meminimalisir proses dan waktu pembuatan 

makanan. Minutesbake merupakan sebuah bisnis yang produk akhirnya berupa 

bahan masakan instan untuk cake.  
Rumusan masalah yang bisa ditarik dari atas adalah bagaimana merancang 

prototype untuk start up bisnis Minutesbake. 
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HASIL PENELITIAN DAN KESIMPULAN 

Hasil dari penelitian melaluki metode kuantitatif yang diambil dengan 

menyebarkan survey kepada lebih dari 60 responden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Grafik jumlah responden yang suka memakan/membeli dessert 

Gambar 1.2 Grafik seberapa sering responden memakan/membeli dessert 

Gambar 1.3 Grafik range harga yang dikeluarkan untuk sekali makan dessert 

Gambar 1.4 Grafik jenis dessert yang disukai responden 
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Dari hasil observasi yang dilakukan dengan metode kuantitatif, yaitu dengan  

angket; dapat dipastikan bahwa sebagian besar responden suka memakan dan 

membeli dessert. Jenis dessert yang disukai pun beragam namun sebagian besar 

memilih es krim dan setelah itu cake. Lebih dari setengah dari responden bahkan 

pernah memasak dessert. Akan tetapi sebanyak 63% tidak pernah memasak dengan 

microwave. Selain itu, sebagian besar responden juga pernah memasak dessert 

dengan menggunakan produk instan. Dari survey di atas, juga dapat terdapat range 

harga yang biasa dikeluarkan responden untuk membeli dessert adalah berkisar 

antara Rp 20,000,- – Rp 40,000,- 

Penelitan yang dilakukan dengan metode kualitatif yaitu wawancara bersama 

beberapa extreme user mengatakan bahwa masalah yang ada pada saat proses 

memasak cake biasanya terdapat pada saat harus mencuci peralatan yang 

digunakan. Tidak hanya itu saja, bila memasak dengan cara normal, kesalahan 

langkah memasak ataupun hasil yang berbeda dengan yang seharusnya terkadang 

tidak dapat dihindari.  Untuk kalangan tertentu, mereka menggunakan produk instan 

bila mereka tidak memiliki banyak waktu untuk membuat cake atau jarang ingin 

membuat cake karena bila membeli bahan satu per satu akan membuang lebih 

banyak bahan makanan. Pemakaian bahan instan juga dikarenakan ruang 

Gambar 1.5 Grafik jumlah responden yang pernah memasak 
dessert dengan microwave 

 

Gambar 1.6 Grafik jumlah responden yang pernah menggunakan 
produk instan untuk membuat dessert 
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penyimpanan bahan makanan yang tidak memadai untuk kalangan yang tinggal 

sendiri; seperti di kost, apartement, dan sebagainya. 

Sedangkan hasil penelitian yang dengan metode kualitatif yaitu wawancara 

bersama expert user mengatakan bahwa masalah dalam memasak cake juga  

muncul dari perlatan yang digunakan seperti oven yang kurang berkualitas dan 

ketika hasil akhir yang tidak sempurna (seperti gosong, kering, undercook, pecah). 

Expert user lebih memilih untuk membuat cake secara normal dengang mengikuti 3 

prosedur memasak yaitu menakar bahan, proses memasak dan proses terakhir 

(plating, finishing atau mencuci peralatan masak). Menurut expert user,  dengan 

mengikuti prosedur manual yang lebih panjang, kita bisa mengontrol banyak hal 

mulai dari rasa, tektur sampai kualitas hasil akhir cake. 

Menurut buku “Business Model Generation” oleh Alexander Osterwalder dan 

Yves Pigneur, value propositions yang cocok dengan bisnis ini adalah convenience/ 

usability yang lebih berfokus kepada kegunaan dari produk yang dirancang agar 

memudahkan konsumer yang dituju. Produk dibuat agar konsumer dapat 

menggunakan dengan sangat mudah tanpa harus membeli banyak bahan makanan 

dan mencuci banyak peralatan memasak. Selain itu, bila mengikuti instruksi yang 

telah diberikan dengan benar, konsumer tidak perlu takut akan hasil akhir yang 

gagal. Value proporsition yang sangat penting adalah bahwa produk yang ditawarkan 

dapat dimasak hanya dengan menggunakan secangkir gelas mug dan microwave 

saja sehingga tidak perlu mencuci banyak peralatan memasak dan tidak perlu 

membeli bahan satu per satu. Inovasi ini didukung oleh teori dari 10 Types of 

Innovation berfokus pada Product Performance dengan taktik “Performance 

Simplification”. Akan tetapi produk ini masih memerlukan campuran lain seperti air 

dan telur. Inovasi juga dilakukan menurut strategy “Product system” yang berfoku s 

pada complements dalam bentu mug karena produk diperkirakan akan ada 2 yaitu 

paket produk bahan instan bersama dengan mug (dirilis di waktu tertentu saja) dan 

produk bahan instan tanpa mug. Semua inovasi di atas diambil dari beberapa taktik 

yang ada pada 10 Types of Innovation yang fokus kepada Product Leadership 

sehingga semua inovasinya terdapat pada produk itu sendiri. 

Menurut buku “Business Model Generation” oleh Alexander Osterwalder dan 

Yves Pigneur, Key resource yang sesuai untuk bisnis ini ada 2 jenis yaitu key 

resource yang berbentuk barang fisik dan tenaga manusia. Key resource yang 
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berbentuk barang fisik adalah bahan-bahan dassar membuat produk, packaging, 

mug (tahan microwave dan dijual seasonal saja), atau mungkin booth (bila membuka 

pop-up store). Sedangkan Key resource dalam bentuk tenaga kerja manusia terletak 

pada pengirim barang. 

Menurut buku “Business Model Generation” oleh Alexander Osterwalder dan 

Yves Pigneur,  Key Partner  yang sesuai untuk bisnis ini adalah optimization & 

economy scale yaitu buyer-supplier relationship karena produk yang dihasilkan ini 

sangat bergantung pada supplier yang menyediakan bahan mentah. Bila terjadi 

sesuatu kepada supplier, maka bisnis ini juga akan mendapatkan efeknya. Buyer-

supplier relationship yang dimaksud adalah toko bahan kue, packaging supplier dan 

printing dan mug supplier/ printing. 

Empathy Map yang didapat dari interview yang dilakukan kepada beberapa 

orang baik yang memiliki hobi memasak cake, maupun tidak. Selain itu, juga 

terdapat hasil dari survey yang disebar dan diisi lebih dari 60 orang. 

 

SAY THINK 

- Lumayan senang membuat kue 

- Sering membuat kue 

- Bahan instan itu cepat, tidak 

repot, tidak membuang banyak 

bahan makanan 

- Untuk anak ngekost, kalau 

malam-malam lapar 

- Problem juga muncul pada 

kualitas oven 

- Harus memperhatikan 

metode/step yang digunakan 

- Pernah mendengar tentang mug 

cake dari internet dan pernah 

mencoba membuat sendiri 

- Membeli bahan satu per satu 

membutuhkan banyak ruang 

- Memakai instant cake mix itu 

terkesan gampang dan praktis 

- Lebih senang menggunakan 

metode normal daripada 

menggunakan produk instant 

karena bisa diukur sendiri mau 

seperti apa cake tersebut 

- Tidak membantu dalam hal rasa, 

tetapi bila hal waktu, bahan instan 

cepat dibuat dan praktis 

- Bisa membantu membuat cake 

untuk yang tidak bisa membuat 

cake 

- Untuk orang yang tinggal sendiri, 

kost, tempat kecil, ruang (untuk 

menaruh bahan makanan) 
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untuk menyimpan, apalagi untuk 

yang jarang baking 

sangatlah penting 

DO FEEL 

- Membuat kue bila ingin 

- Membuat kue bila ada waktu 

- Membuat kue paling tidak lebih 

dari 2x sebulan 

- Membeli instant cake mix karena 

tidak ada waktu (buru-buru dan 

tidak ada pilihan) 

- Membeli  instant cake mix karena 

melihat pada saat belanja di 

supermarket 

- Melihat iklan di televisi 

- Sering memakan dessert dari jar 

- Sebagian besar responden 

memasak kue sendiri hanya 

untuk coba-coba 

- Merasa malas untuk mencuci 

banyak perlengkapan, dapur jadi 

kotor 

- Kalau malam hari ngidam 

makanan manis, bahan instan 

sangat membantu 

- Tidak menggunakan bahan instan 

saat membuat kue lebih 

menantang 

- Merasa mudah dan praktis dengan 

menggunakan bahan instan 

- Merasa bahwa bahan instan tidak 

fresh karena disimpan terus-

menerus di toko hingga terjual 

- Bila memasak dengan cara 

normal, merasa puas bisa hasilnya 

jadi dan seusai dengan ekspektasi 

- Takut salah langkah dalam 

membuat kue karena hasil bisa 

berbeda (harus berhati-hati dan 

teliti) 

 
 

Costumer yang dituju menurut market research yang telah dilakukan terhadap 

beberapa competitor yang ada adalah masyarakat yang menyukai dessert (cake) 

akan tetapi tidak memiliki waktu banyak untuk memasak cake karena proses 

memasak cake selalu membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, Market juga tertuju 

kepada orang yang tidak ingin repot-repot memasak kue. 

Sedangkan setelah market research dari hasil wawancara, instant cake mix 

memudahkan orang yang ingin membuat cake tetapi tidak hobi atau tidak suka 
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membuat. Selain itu, untuk orang yang jarang membuat cake,  produk instan cake 

tidak memperlukan banyak ruang untuk menyimpan. Masyarakat juga tidak perlu 

takut membuang banyak bahan makanan apabila cake gagal dibuat atau sudah 

terlalu lama tidak digunakan. 

 
 
SOLUSI BISNIS 

Setelah melakukan observasi di atas, ditemukan bahwa masih ada sebagian 

masyarakat yang lebih senang melakukan sesuatu dengan praktis termasuk 

memasak cake. Selain itu, sebuah pengalaman baru juga dapat diciptakan karena 

sebagian besar responden belum pernah memasak cake hanya dengan 

menggunakan microwave. Dari sanalah muncul sebuah ide untuk memberikan 

pengalaman baru memasak  cake dengan menggunakan microwave. Produk instan 

ini nantinya akan membantu konsumen untuk bisa memasak cake hanya dengan 

menggunakan mug, menambahkan air dan dapat dilakukan kurang dari 10 menit. 

Produk akan dikemas dengan menggunakan bentuk sachet agar mudah dibawa dan 

tidak memakan banyak ruang bila disimpan. Selain itu, Minutesbake mengemas 

produk-nya dengan porsi per orang, sehingga tidak perlu bingung cara menyimpan 

adonan yang tersisa bila tidak dipakai dan terlalu banyak. Nantinya Minutesbake juga 

akan mengeluarkan mug pada edisi-edisi tertentu sebagai pelengkap dari produk 

instant cake mix. 

 

2.1 Tabel Equity Analysis berdasarkan PoP (Point of Parities) dan PoD (Point of 
Differences) 

 

Laverageable Equities 

- Ukuran untuk sekali makan 

sehingga konsumer tidak perlu 

bingung cara menyimpan sisa 

bahan atau tidak perlu 

menghitung ulang takaran 

- Produk berbentuk sachet seperti 

packaging kopi/ susu bubuk 

Common Equities 

- Sama-sama produk instan untuk 

memudahkan membuat kue/cake 

- Sama-sama hanya menggunakan 

bahan tambahan seperti air atau 

telur saja 

- Sama-sama menggunakan 

microwave 
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instan 

- Membuat dengan mug sehingga 

tidak panyak plastik/ sampah 

packaging yang dibuang 

- Tidak membutuhkan waktu yang 

banyak 

Common Disequities 

- Tidak ada toko khusus untuk 

menjual produk (hanya 

menitipkan di supermarket / buka 

pop up booth saat event tertentu 

Competitive Equities 

- Brand yang sudah terkenal 

- Sudah masuk ke dalam pasar 

besar (contoh: supermarket) 

- Packaging dari paper cup yang 

bisa masuk microwave 

- Mix berupa bubuk yang bahan-

bahannya menggunakan bahan 

kimia yang hanya bisa diproduksi 

oleh pabrik besar. 

 

Dari PoD dan PoP di atas, Minutesbake memberikan sebuah solusi yaitu 

menyediakan produk yang ditujukan untuk orang yang tinggal sendiri (kost, 

apartement, dan lain-lain) dan menyukai dessert yang ingin memasak dessert 

dengan praktis. Hasil penelitian tersebut diwujudkan dalam bentuk prototype ilustrasi 

dan packaging Mug Cake Minutesbake. 
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Gambar 2.1 Ilustrasi peralatan yang digunakan dan langkah-langkah 
untuk menggunakan produk Minutesbake 

Sumber: data pribadi 
 

Gambar 2.2 Hasil prototype produk Minutesbake 
Sumber: data pribadi 

 



VICIDI, Volume 6 No. 1 Juni 2016 
 
 

H a l a m a n  | 69  
  

 
 

PENUTUP / RANGKUMAN  

Seiring berjalannya waktu, masyarakat ingin sesuatu yang lebih praktis dalam 

hal apapun, termasuk membuat cake. Memasak cake sudah terkenal dengan 

prosesnya yang panjang dan melelahkan, oleh karena itu untuk beberapa kalangan, 

mereka rela melakukan apapun untuk bisa memasak dengan praktis. Salah satunya 

adalah dengan menggunakan bahan makanan instan. 

Minutesbake memberikan solusi terhadap permasalah yang ditemukan 

setelah proses market research dengan metode kuantitatif dan kualitatif. 

Minutesbake memberikan sebuah produk yang inovasinya didesain sedemikian rupa 

untuk membantu konsumer untuk bisa memasak cake dengan peralatan yang minim, 

waktu yang singkat dan hanya menggunakan microwave. Produk Minutesbake akan 

didisain agar konsumer mudah menggunakannya. 
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