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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Permasalahan 

              Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman yang melimpah, 

baik dari segi budaya maupun kulinernya dan keduanya merupakan perpaduan 

yang saling melengkapi, sehingga setiap kota di Indonesia memiliki wisata kuliner 

yang khas. Wisata kuliner dapat diartikan sebagai suatu pencarian akan 

pengalaman kuliner yang unik dan selalu terkenang dengan beragam jenis, yang 

sering dinikmati dalam setiap perjalanan, akan tetapi bisa juga kita menjadi 

wisatawan kuliner di rumah sendiri (Lucy M. Long,2003). 

Tabel 1.1 

Sepuluh Wisata Kuliner yang paling terkenal di Kotanya 

No Kota Kuliner 
1 Bandung Siomay 
2 Surabaya Rujak Cingur 
3 Padang Rendang 
4 Yogyakarta Gudeg 
5 Malang Bakso 
6 Makassar Sop Konro 
7 Cirebon Nasi Jamblang 
8 Palu Kaledo 
9 Palembang Pempek 

10 Medan Durian 
Sumber : Travel Asia Tahun 2014 

Istilah wisata kuliner itu sendiri kini mulai populer dikalangan masyarakat 

Indonesia.Banyak orang yang berminat dan menaruh perhatian kepada usaha 

kuliner, bahkan sekarang banyak televisi yang menyuguhkan acara tentang wisata 
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kuliner. Misalnya di TransTV memiliki acara Ikon Kuliner Nusantara dan 

GlobalTV menyajikan acara Jelajah Rasa. Sedangkan MetroTV dengan acara 

Menu dan Venue. 

Semakin banyaknya acara kuliner yang ada di berbagai media tentunya 

menambah keinginan konsumen untuk berkunjung ke tempat wisata kuliner yang 

dikunjungi oleh pembawa acara kuliner di media. Hal tersebut juga didukung oleh 

selera para wisatawan yang bersangkutan terhadap makanan yang berkualitas dan 

harga yang memadai (Soekadijo, 1997). 

Era globalisasi memberikan pengaruh cukup besar bagi pemasaran dan 

menumbuhkan tantangan-tantangan baru dalam profesi pemasaran masa kini. 

Pemasar dituntut untuk dapat memahami bagaimana kejadian-kejadian yang ada 

di berbagai penjuru dunia mempengaruhi pasar domestik dan peluang pencarian 

terobosan baru, dan tentu saja bagaimana perkembangan-perkembangan tersebut 

akan mempengaruhi pola pemasaran perusahaan. 

   Abad 21 dikenal dengan sebutan abad informasi. Pada abad ini sistem 

informasi dunia ditulangpunggungi oleh telekomunikasi dan komputer (internet) 

sehingga mempengaruhi gaya hidup, sistem politik, kehidupan sosial-budaya, dan 

termasuk ekonomi. Masing-masing bidang banyak ditunjang dan banyak 

dipengaruhi oleh dunia informasi.  

Dunia pemasaran tidak akan dapat hidup bila tanpa ada informasi, apapun 

bentuk informasi tersebut. Apalagi sekarang telah terjadi pergeseran paradigma 

pemasaran, dari pemasaran tradisional (offline) ke pemasaran modern (online).  
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Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang 

untuk merencanakan, menentukan harga, promosi dan mendistribusikan barang-

barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan 

perusahaan (Djaslim Saladin 2003: 1). 

Menurut data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo pada 

tahun 2014 terdapat 20 lokasi wisata kuliner Sidoarjo yang paling sering 

dikunjungi oleh wisatawan, dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1.2 

Kuliner Sidoarjo pada tahun 2014 

No Nama Restoran/ Rumah Makan Alamat 
1 Lontong Kupang Cak Kartolo Terminal Larangan Sidoarjo 
2 Tosoto Sidoarjo Jl. Gajah Mada Sidoarjo 
3 Depot Belut dan Wader Goreng   Jl. Raya Wadungasih Buduran, SDA 
4 Depot Kupang Sidoarjo  Jl.Kartini 65, Sidoarjo 
5 Restoran Aloha Juanda Wadung Asri 52 – 54 Sidoarjo 
6 Ceker Ayam Lapindo Jl. Diponegoro Sidoarjo 
7 Sop Buntut Langgeng Gading Fajar 2 Jl. Lingkar Barat 
8 Sate Cak Umar Jl.Sultan Agung Sidoarjo 
9 Tahu Campur Sido Mampir Jl. Diponegoro Sidoarjo 

10 Warung Kopi Giras  Jl. Kapasan Sidokare Sidoarjo 
11 Lontong Balap Pak Kumis Jl. Keboan Anom, Gedangan 
12 Sate Kambing Barongan Pasar Larangan Sidoarjo 
13 Soto Pak Rawi  Jl. Raya Taman Pinang Indah Sidoarjo 
14 Soto Gondrong GOR  Sidoarjo 
15 Ayam Tulang Lunak Hayam Wuruk GOR Sidoarjo 
16 Kikil Kepala Sapi” Cak Sueb” Jl. Pondok Candra Sidoarjo 
17 Bakso Kepala Sapi 5758 Jl. Raya Trosobo  
18 Warung Pecel Sederhana Jl. Pahlawan Sidoarjo 
19 Iga Bakar Cobek Jl. Pahlawan Sidoarjo 
20 Kue Lumpur “Muda Mudi” Jl. Hang Tuah no. 45 Sidoarjo 

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo tahun 2014 
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Berdasarkan tabel di atas banyak sekali Restoran atau Rumah Makan yang 

dapat di gunakan wisatawan untuk berwisata kuliner. Kue lumpur “Muda Mudi” 

ini memiliki tekstur dan rasa yang khas dan unik. Kue ini memiliki tekstur yang 

lembut, empuk dan juga tahan lama. Rasa yang ditawarkan bervariasi yaitu kelapa 

muda dengan harga Rp 3000 dan original (tanpa kelapa muda) dengan harga Rp 

2500. Sebagai penjual harus berorientasi pasar yang potensial sehingga dapat 

tercapai target penjualan. Hal ini tentu memerlukan strategi penjualan untuk 

meningkatkan target penjualan. 

Dalam meningkatkan target penjualan maka diperlukan strategi yang 

efisien dan efektif. Strategi tersebut mendukung upaya pemasaran guna suksesnya 

perkembangan kue lumpur “Muda Mudi”. Selain strategi penjualan juga terdapat 

upaya pemasaran yang lain. Selain itu juga ada kendala-kendala yang dihadapi 

oleh kue lumpur “Muda Mudi”. Sehingga penulis berusaha mengangkat 

permasalahan upaya pemasaran serta kendala yang dihadapi dalam menjalani 

usaha kue lumpur “Muda Mudi” untuk mendukung berkembangnya usaha. 

1.2  Perumusan Masalah 

1.   Bagaimana upaya pemasaran  kue lumpur “ Muda Mudi “ Sidoarjo ? 

2. Bagaimana kendala-kendala pemasaran yang dihadapi kue lumpur 

“Muda Mudi” Sidoarjo ? 

1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 1.3.1 Tujuan Penelitian 

   1. Untuk mengetahui upaya pemasaran kue lumpur “Muda Mudi” 

Sidoarjo. 
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        2. Untuk mengetahui kendala-kendala pemasaran yang dihadapi oleh 

kue lumpur “Muda Mudi” Sidoarjo. 

 1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian adalah : 

A. Untuk Peneliti :  

 Berguna untuk memperluas pengetahuan tentang Pusat Jajanan 

Khas Sidoarjo sebagai tempat oleh-oleh 

B. Untuk Pembaca :  

 Mengetahui jajanan tradisional yang ada di Sidoarjo terutama 

Kue Lumpur  

C. Untuk D3 Pariwisata :  

 Dapat menjadi bahan referensi mengenai salah satu tempat 

oleh-oleh yang ada di Sidoarjo.  

 Sebagai tolak ukur kemampuan mahasiswa D3 Pariwisata dan 

penulisan tugas akhir  

D. Untuk Masyarakat umum : 

 Sebagai sarana pusat oleh-oleh Kue Lumpur yang ada di 

Sidoarjo 

1.4 Kerangka Pemikiran  

               Untuk menentukan suatu judul penelitian yang akan dibahas, untuk 

mempermudah dan memperjelas hasil pembahasan, maka selain menentukan 

batasan-batasan konsep penulis juga mempunyai landasan-landasan pemikiran 

yang memang sebelumnya menjadi pertanyaan dalam diri penulis tentang masalah 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR PEMASARAN PRODUK KUE ... ADITYO ARSITOMO WICAKSONO PUTRO



6 
 

yang akan diambil sebagai bahan penelitian di lapangan dengan judul studi 

deskriptif tentang Upaya Pemasaran Produk Kue Lumpur Sidoarjo “Muda Mudi“ 

Di Sentra Industri Kue Lumpur Sidoarjo . Landasan tersebut dibuat dalam suatu 

bentuk kerangka pemikiran yang telah penulis sajikan sebagai berikut : 

 

 

 

 

   

 

 

 

Kabupaten Sidoarjo memiliki banyak sekali wisata kuliner yang khas. 

Salah satunya adalah kue lumpur “Muda Mudi” yang di produksi oleh salah satu 

industri rumah tangga di Sidoarjo. Kue Lumpur “Muda Mudi” merupakan sebuah 

produk unggulan yang dibuat oleh Bu Lilik Resiyowati selaku pemilik usaha, 

karena kue lumpur itu sendiri merupakan jajanan khas kota Sidoarjo. Di tempat 

penjualan Kue Lumpur ”Muda Mudi” juga dijumpai berbagai macam jenis 

makanan basah yaitu kue pastel, lemper, lumpia, risoles dan lainnya. Kue lumpur 

“Muda Mudi” dapat dijumpai di Jl. Hang Tuah 45 Kota Sidoarjo Provinsi Jawa 

Industri Rumah Tangga Kue Lumpur “Muda Mudi” Sidoarjo  

Upaya Pemasaran 

Product 

( Produk) 

Place 

(Tempat) 

Promotion 

(Promosi) 

Price 

(Harga) 
) 

Kue Lumpur “Muda Mudi” dikenal Masyarakat Luas 

Kendala 

 

Tidak buka 
cabang 

Variasi 
rasa 

Tempatnya   
Kecil 

 

Wisata Kuliner Sidoarjo 
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Timur dan menjadi pusat industri rumahan yang menjual makanan dan jajanan 

khas Sidoarjo. 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud upaya 

adalah usaha atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan 

serta mencari jalan keluar. 

 Kue lumpur adalah termasuk jenis kue tradisional yang cukup mendapat 

perhatian di berbagai kalangan dalam masyarakat Indonesia. Kue lumpur yang 

bercita rasa original (asli) dibuat dari campuran tepung terigu, gula pasir, telur, 

dan santan. Biasanya bagian atas diberi isi yang terdiri dari potongan kelapa muda 

dan kismis. Selain ada yang berasa manis, kue lumpur ini ada juga yang bercita 

rasa asin gurih. Saat ini bahan dasar kue lumpur bermacam-macam sehingga 

bahan pembuat kue lumpur menjadi lebih bervariasi dan tidak hanya berpatok 

pada satu jenis bahan. Bahan-bahan tersebut antara lain kentang, singkong, ubi 

jalar ungu, labu kuning atau jagung manis menjadi bahan pencampur yang dapat 

diandalkan. Resep-resep hasil modifikasi ini lebih memperkuat cita rasa kue 

lumpur yang dihasilkan.  

               Setiap usaha mempunyai langkah upaya pemasaran guna mencapai 

tingkat penjualan yang dinginkan. Kue Lumpur “Muda Mudi” merupakan usaha 

rumahan yang juga mempunyai usaha pemasaran yang diterapkan. Dimana 

pencapaiannya dapat dianalisa penulis dengan mengambil teori “ Marketing Mix”. 

Marketing mix merupakan langkah upaya pemasaran yang dinilali melalui 4P 

meliputi Product (Produk), Price (Harga) , Place (Tempat) dan Promotion 

(Promosi). 
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Product (Produk) adalah hasil akhir yang mengandung elemen-elemen 

fisik, jasa dan hal-hal yang simbolis yang dibuat dan dijual oleh perusahaan untuk 

memberikan kepuasaan dan keuntungan bagi pembelinya. Menurut Koetler 

(Mursid, 2008 : 71). 

 Dalam dunia bisnis yang penuh persaingan maka memerlukan 

perencanaan produk untuk menduduki posisi yang sangat menentukan terhadap 

keunggulan persaingan. Karena produk yang berhasil berarti merupakan produk 

yang dapat benar-benar memenuhi kebutuhan dan selera konsumen. Untuk 

menarik perhatian konsumen harus membuat produk semenarik mungkin. 

Beberapa macam cara untuk menampilkan produk itu antara lain : 

a. Desain Produk, merupakan salah satu hal yang penting untuk menarik 

perhatian konsumen agar mereka tertarik kemudian membelinya. 

Setiap desain juga harus memperhatikan tema dalam membuat 

produk tersebut. 

b. Bungkus atau Kemasan Produk, seringkali pembeli mengambil keputusan 

untuk membeli barangnya dengan kemasan yang lebih menarik. 

Kegiatan pengemasan harus mempertimbangkan aspek keindahan, 

aspek ekonomis, dan aspek praktis. 

c. Merek (Brand) diperlukan agar dapat membedakan dalam memasarkan 

produk hasil produksi suatu pabrik dengan pabrik yang lain. Produk 

yang memakai merek mendapatkan keuntungan dan juga lebih 

dikenal, pembeli mudah mengenal mutu produk, mempunyai ciri 

khas sendiri dalam produk dan lain-lain. 
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d. Label, adalah bagian dari sebuah produk yang berupa keterangan atau 

penjelasan mengenai barang tersebut atau penjualnya. 

(Gitosudarmo, 2008 : 230-237) 

            Produk menjadi semakin penting dalam medan persaingan usaha yang 

semakin bebas. Produk yang terbaik tidak selalu dapat memenangkan pasar. 

Banyak para pengguna dan banyak yang mengetahui kegunannya atau 

pemakainnya dan yang menguasai pasar, product itulah yang dicari. (Kotler, 2003 

: 159). Dalam hal ini Kue Lumpur “Muda Mudi” merupakan merk dagang dari 

sebuah indutri rumah tangga yang dapat menarik minat pembeli dan juga usaha 

rumah tangga ini tidak membuka cabang di tempat lain sehingga kualitas produk 

dapat terjamin. 

Price (Harga) nilai barang atau jasa yang diukur dengan sejumlah uang 

dimana berdasarkan nilai tersebut seseorang atau perusahaan bersedia melepaskan 

barang atau jasa yang dimiliki kepada orang lain. Penentuan harga jual haruslah 

dipikirkan baik-baik agar menarik pembeli untuk membelinya dan dapat 

terjangkau oleh konsumen. Indrio Gitosudarmo dalam bukunya Manajemen 

Pemasaran (2008:158), terdapat beberapa dasar penetapan harga yaitu  

a. Biaya  

Harga yang bisa menutupi perusahaan berupa biaya produksi dan biaya 

perusahaan untuk ditekan serendah mungkin (Koetler, 257 : 1999) 

 

b. Konsumen 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR PEMASARAN PRODUK KUE ... ADITYO ARSITOMO WICAKSONO PUTRO



10 
 

Konsumen disini menentukan penetapan harga dalam menjual produk. Hal 

ini disebabkan produk yang dijual sesuai dengan selera, keinginan dan 

juga dapat dijangkau oleh konsumen itu sendiri. 

c. Persaingan 

Persaingan harga dengan perusahaan lain yang sejenis menetapkan harga 

menurut kebutuhan sebuah perusahaan. Situasi ini menjadikan perusahaan 

selalu meminimkan harga untuk memenangkan persaingan. 

Penetapan harga (price) tersebut merupakan penetapan harga atas dasar 

selera atau permintaan konsumen. Menetapkan harga juga dilihat dari segi 

kebutuhannya, agar dapat bersaing dengan produksi-produksi lainnya. Memberi 

harga terlalu mahal akan menyebabkan perusahaan kehilangan pelanggan. Jika 

memberi harga terlalu murah akan mendapatkan banyak penjualan, namun 

membuat keuntungan menjadi lebih sedikit. Dan ini akan membuat para 

pelanggan beranggapan bahwa produk yang dijual adalah produk murahan.  

Pendekatan yang standar untuk menetapkan harga adalah dengan menentukan 

biaya pokok. Setelah menentukan harga pokok, jangan gunakan harga pokok 

tersebut sebagai dasar penjualan. Tetapi dapat dijadikan tolak ukur, berapa yang 

dapat dijadikan harga untuk segmentasi pasar. Kue Lumpur “Muda Mudi” juga 

menetapkan harga sebesar Rp 3000 (isi kelapa muda) dan kue lumpur original 

(tanpa kelapa muda) sebesar Rp 2500. 

Place (tempat/saluran distribusi) adalah salah satu bentuk dari 

kebijaksanaan penjualan. Saluran distribusi adalah lembaga penyalur yang 

mempunyai kegiatan untuk menyalurkan atau menyampaikan barang-barang atau 
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jasa-jasa dari produsen ke konsumen. Semua kegiatan yang berhubungan dengan 

usaha untuk menyampaikan barang-barang hasil produksi suatu perusahaan dari 

produsen kepada para pembeli atau calon konsumen (Mursid, 2008:85).  

            Menurut Mursid (2008:85) dalam buku manajemen pemasaran, adapun 

bentuk-bentuk saluran distribusi yang ada dapat dibedakan menjadi beberapa 

macam yaitu : 

a. Saluran Distribusi Langsung : Penjualan yang dilakukan secara langsung 

dari pengusaha atau penjual dan secara langsung dibeli oleh konsumen. 

Disini penjual dan pembeli sama-sama mendapatkan keuntungan. Pembeli 

akan mendapatkan pelayanan yang puas karena barang dapat langsung 

dibeli dari produsen sehingga kulaitasnya dan tanpa harus susah payah 

memikirkan bagaimana mengambil barang tersebut. Sedangkan penjual, 

akan mendapat keuntungan karena dapat memberi pelayanan yang lebih 

kepada konsumen, dan yang diinginkan oleh setiap konsumennya. 

b. Saluran Distribusi Tidak Langsung : Pengusaha menggunakan pihak luar 

untuk menyalurkan barang-barangnya kepada konsumen. Biasanya cara 

penyaluran ini dilaksanakan karena menjangkau konsumsen dengan lokasi 

pasar yang sangat luas. Dalam penyaluran secara tidak langsung ini 

melakukan beberapa pilihan, yaitu :  

* Saluran distribusi yang ekslusif : penyaluran yang menggunakan satu 

distribusi saja. Biasanya distribusi ini hanya barang-barang mewah. 

* Saluran distribusi yang selektif : Penyalur atau distributor yang 

menggunakan hanya sedikit, karena mempunyai syarat-syarat tertentu. 
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Syaratnya antara lain, lokasi yang strategis, kemampuan keuangan, 

fasilitas telephone, fasilitas parkir serta kondisi gedung yang tersedia 

disana yang ada penyalur dan pedagang kecil untuk menjualnya secara 

eceran. 

* Saluran distribusi yang intensif : cara penyaluran ini menggunakan 

penyalur sebanyak-banyaknya agar dapat menjangkau lokasi konsumen 

yang menyebar. Dimana hal ini ada konsumen disana yang ada penyalur 

dan pegadang kecil untuk menjualnya secara eceran. 

Keputusan penentuan lokasi dan saluran yang digunakan untuk 

memberikan jasa kepada pelanggan mengakibatkan pemikiran tentang bagaimana 

cara mengirimkan jasa kepada pelanggan dan dimana hal tersebut akan dilakukan. 

Ini harus dipertimbangkan karena dalam bidang jasa sering kali tidak dapat 

ditentukan tempat dimana akan diproduksi dan dikonsumsi pada saat bersamaan. 

Saluran distribusi dapat dilihat sebagai organisasi yang saling bergantung satu 

sama lainnya yang terlibat dalam proses penyediaan sebuah produk atau 

pelayanan untuk digunakan atau dikonsumsi penyampaian dalam perusahaan 

harus dapat mencari lokasi untuk menjangkau populasi yang tersebar luas. 

Sebagai salah satu variable upaya pemasaran, place atau distribusi mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam membantu perusahaan memastikan 

produknya, karena tujuan dari distribusi adalah menyediakan barang yang 

dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen pada waktu dan tempat yang tepat. 

Usaha Kue Lumpur“Muda Mudi” ini menggunakan sistem saluran distribusi 
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langsung, yakni dalam melakukan produksi dan penjualan kue lumpur yang khas 

ini dalam satu tempat. 

Promotion (Promosi) adalah komunikasi yang persuasif, mengajak, 

mendesak, membujuk, meyakinkan. Dan kegiatan yang ditunjukan untuk 

mempengaruhi konsumen agar mereka dapat menjadi kenal akan produk yang 

ditawarkan oleh perusahaan dan menyukainya sehigga membeli produk tersebut. 

(Mursid, 2008: 95) 

 Ada beberapa cara yang dipergunakan untuk mempromosikan suatu 

produk yaitu :  

a. Advertiasi  

Advertiasi dapat dilakukan melalui surat kabar, radio, majalah, 

bioskop, televisi maupun bentuk poster-poster yang dipasang dipinggir 

jalan atau tempat-tempat yang strategis. 

b. Promosi Penjualan 

Merupakan kegiatan perusahaan untuk menjajakan produk untuk 

dipasarkannya sehingga konsumen akan mudah untuk melihatnya dan 

bahkan cara penetapan dan penaturan tertentu maka produk tersebut 

akan menarik perhatian konsumen. 

c. Personal Selling 

Merupakan kegiatan perusahaan untuk melakukan kontak langsung 

dengan para calon konsumennya. Ada beberapa cara yang dilakukan 

dalam personal selling antara lain : door to door selling, mail order, 

telephone selling, direct selling. 
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d. Publisitas 

Cara yang digunakan oleh pengusaha untuk membentuk pengaruh 

secara tidak langsung kepada konsumen agar mereka menjadi tahu dan 

menyaingi produk yang dipasarkannya. Cara ini dilakukan dengan cara 

media massa melalui radio, televisi, surat kabar. Sehingga pembaca 

secara tidak langsung telah dipengaruhi oleh berita tersebut. 

          Suatu promosi tidak dapat dikatakan efektif jika tidak mencuri perhatian 

masyarakat. Cara mempromosikan sebuah produk oleh tenaga pemasaran atau 

penjual harus bisa mempelajari bagaimana mencuri banyak perhatian dari banyak 

pelanggannya. Penjual harus melakukan pendekatan kepada konsumen, dengan  

tujuan mendapatkan perhatian agar pembeli tertarik pada produk yang dijual. 

Promosi juga dapat dilakukan dengan cara berkomunikasi dengan konsumen. 

Komunikasi penawaran dapat diartikan merupakan kegiatan komunikasi yang 

dilakukan oleh penjual dengan pembelinya dan merupakan kegiatan yang 

membantu meningkatkan pengenalan produk untuk lebih dikenal dan membujuk 

konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. (Budi, 2010 : 160). Kue 

Lumpur “Muda Mudi” menggunakan metode pemasaran melalui konsumen secara 

langsung atau dari mulut ke mulut. Sehingga pelanggan setia Kue Lumpur “Muda 

Mudi”mendapat info dari pelanggan setia Kue Lumpur “Muda Mudi”.Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kendala merupakan halangan atau 

rintangan untuk mencapai sasaran. Dalam hal ini dalam menjalankan usaha kue 

lumpur “Muda Mudi” ini juga memiliki kendala yang perlu dihadapi dan juga 
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memerlukan solusi untuk memecahkan permasalahan yang ada. Beberapa kendala 

yang dihadapi oleh usaha ini antara lain : 

a. Tempat usaha 

Tempat usaha Kue Lumpur “Muda Mudi”, ini memiliki luas yang kecil 

sekitar 40 m2. Tempat usaha ini sebagian juga digabung dengan tempat 

produksi di bagian belakang dan tempat penjualan di bagian depan. Setiap 

hari banyak konsumen yang datang membeli kue lumpur “Muda Mudi” 

sehingga tempat tersebut tidak cukup untuk melayani pembeli yang sangat 

banyak bahkan terlihat juga pembeli berdesak-desakan sehingga merasa 

kurang nyaman dalam memilih produk dan melakukan transaksi. 

b. Variasi rasa 

Usaha dagang kue lumpur “Muda Mudi” yang ditawarkan memiliki variasi 

rasa yang terlalu sedikit yang hanya ada 2 rasa yaitu original (tanpa kelapa 

muda) dan kelapa muda. Sehingga diperlukan variasi baru yang lebih 

beragam untuk menarik pembeli dan agar pembeli tidak merasa bosan. 

Karena tidak menutup kemungkinan kalau pembeli akan merasa bosan 

hanya dengan 2 variasi rasa, sehingga perlu memiliki variasi rasa misalnya 

rasa coklat, kismis, pandan, strawberry atau lainnya sehingga sangat 

terbuka peluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih karena akan 

menarik calon pembeli terutama anak-anak. 

 

 

c. Lokasi usaha 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR PEMASARAN PRODUK KUE ... ADITYO ARSITOMO WICAKSONO PUTRO



16 
 

Lokasi usaha Kue Lumpur “Muda Mudi” hanya berada di Kota Sidoarjo 

dan tidak membuka cabang di kota lain. Karena hanya berlokasi di Kota 

Sidoarjo membuat pembeli dan pelanggan yang berasal dari luar kota 

harus datang ke Sidoarjo untuk membeli produk kue lumpur “Muda Mudi” 

sehingga menambah uang transportasi menuju Sidoarjo. Sangat efektif jika 

membuka cabang di kota lainnya sehingga calon pembeli dan pelanggan  

yang berasal dari luar Kota Sidoarjo dapat langsung membeli di kota 

terdekat tanpa harus menambah ongkos dan tidak bersusah payah ke Kota 

Sidoarjo. 

 

1.5  Metodologi Penelitian 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan 

atau menggambarkan atau melukiskan fenomena atau hubungan antar fenomena 

yang diteliti dengan sistematis, faktual, dan akurat. Penelitian ini tidak selalu 

membutuhkan hipotesis (Kusmayadi, 2000 : 29). 

Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif 

yaitu suatu pendekatan penelitian yang menggunakan data berupa kalimat tertulis 

atau lisan, perilaku, fenomena, hipotesis, atau obyek studi. (Afifudin, Beni Ahmad 

Saebani, 2009).  

1.5.1  Batasan Konsep 

Batasan konsep adalah definisi yang digunakan untuk menggambarkan 

cara abstrak tentang keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat 
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penelitian. Didalam penelitian ini, agar tidak terjadi perbedaan pandangan, penulis 

membatasi konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Maka penulis 

memberikan batasan-batasan pengertian tentang istilah yang terdapat dalam judul, 

Pemasaran Produk Kue Lumpur Sidoarjo, Studi Deskriptif Tentang Upaya 

Pemasaran Produk Kue Lumpur Usaha Dagang “ Muda Mudi “ Di Sentra Industri 

Kue Lumpur Sidoarjo sebagai berikut :  

Pemasaran adalah suatu proses dan manajerial dimana individu dan 

kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara 

menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain. (Koetler, 

1997 : 14) 

Pemasaran dalam penelitian ini adalah sesuatu yang meliputi seluruh 

sistem yang berhubungan dengan tujuan untuk merencakan dan menentukan harga 

sampai dengan mempromosikan dan mendistribusikan barang yang bisa 

memuaskan kebutuhan pembeli di kue lumpur “Muda Mudi”.  

Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, 

dipakai, dimiliki, atau dikonsumsikan sehingga dapat memuaskan keinginan atau 

kebutuhan. (Tohar, 2000) 

Produk dalam penelitian saya adalah barang yang dibuat dan ditambah 

gunanya atau nilainya saat proses produksi dan menjadi hasil akhir di kue lumpur 

“Muda Mudi”. 

Kue lumpur adalah penganan ringan dengan bahan utama santan, kentang, 

tepung terigu, dan telur. Sebagai pewangi digunakan vanila dan seringkali diberi 

hiasan kismis dan kelapa muda iris di permukaannya. Kue ini tergolong kue basah 
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sehingga tidak tahan disimpan lama. Kue ini juga paling sering dijumpai pada 

acara adat tradisional, kue ini selalu ada menghiasi tampah-tampah jajanan yang 

disajikan. Lembutnya tekstur kue dengan aroma yang khas dari jajanan yang satu 

ini. Kue Lumpur adalah salah satu jajanan pasar yang paling digemari di berbagai 

acara adat tradisional, kue ini tidak pernah absen menghiasi tampah-tampah 

jajanan yang disajikan (Resep Bogasari).  

1.5.2  Teknik Penentuan Lokasi 

Untuk menentukan lokasi penelitian diperlukan berbagai hal, karena selain 

dapat memecahkan masalah yang ada, juga dapat mengetahui sejauh mana 

perkembangannya. Cara terbaik yang perlu ditempuh di dalam penentuan lokasi 

penelitian adalah dengan jalan memperhatikan teori subtansif, pergilah dan 

jajakilah untuk melihat apa yang ada kesesuaian dengan kenyataan yang ada di 

lapangan (Adam J. Moleong, 1999 : 86). 

Peneliti melakukan penelitian di Kue Lumpur “Muda Mudi”tepatnya Jalan 

Hang Tuah No. 45 Sidoarjo, Kecamatan Sidoarjo, Kota Sidoarjo. Lokasi ini juga 

mudah diakses karena sarana transportasi yang menuju lokasi tersebut dekat dari 

jalan raya dan tidak sulit ditemukan.  

Kemudahan akses untuk mendapatkan data dari pemilik kue lumpur sangat 

membantu dalam penulisan Tugas Akhir ini, selain itu lokasi penelitian juga tidak 

terlalu jauh dari tempat tinggal peneliti yaitu terdapat di Kota Surabaya sehingga 

memudahkan dalam pencarian data, meminimalkan tenaga, biaya, dan waktu 

sehingga hasil yang dicapai peneliti lebih maksimal.  
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1.5.3  Teknik Penentuan Informan 

Dalam penentuan informan terdapat kriteria tertentu yang harus dipenuhi, 

menurut (Faisal, 1989 : 56), adalah :  

 Subyek yang sudah lama tinggal dan intensif menyatu dengan kegiatan 

yang menjadi obyek penelitian 

 Subyek masih terlibat secara penuh dan aktif dalam lingkungan yang 

menjadi sasaran penelitian 

 Subyek yang mempunyai banyak waktu dan kesempatan untuk 

dimintai informasi 

 Subyek yang dalam memberi informasi tidak cenderung diubah 

terlebih dahulu 

Berdasarkan syarat-syarat informan di atas maka penulis menentukan 

informannya sebanyak 5 orang antara lain : 

1. Bu Lilik Resiyowati selaku Pemilik usaha kue lumpur “Muda 

Mudi” Sidoarjo. Beliau yang memimpin dan mengorganisir 

langsung pemasaran maupun penyusunan strategi dalam 

penjualan produk, seringkali ikut terjun langsung dalam 

penjualan produk dan bertatap muka dengan calon pembeli. 

Maka dari itu penulis sangat membutuhkan banyak informasi 

tentang upaya pemasaran, kendala-kendala dalam 

melaksanakan penjualan, target penjualan per bulan dan omzet 
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penjualan per tahun serta pembinaan hubungan dengan calon 

pembeli. 

2. Pembeli kue lumpur “Muda Mudi” Sidoarjo yaitu Bu Tutik, Bu 

Asih, dan Bu Wati, Bapak Didik. Pembeli yang sudah 

mendapatkan produk sangat diperlukan informasi dan 

pendapatnya mengenai produk yang telah di belinya. Karena 

pembeli merupakan elemen penting dan juga target penjualan. 

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data 

Penulis dalam penulisan Tugas Akhir ini menggunakan metode 

pengumpulan data berupa obervasi lapangan, wawancara dan penggunaan bahan 

dokumentasi. Pengumpulan data itu diperoleh dengan cara:  

1. Observasi  

Observasi adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan jalan 

mengamati, meneliti atau mengukur kejadian yang sedang berlangsung. 

Dengan ini, data yang diperoleh adalah faktual dan akurat, dalam arti data 

yang dikumpulkan diperoleh pada saat peristiwa berlangsung. 

(Kusmayadi, 2000 : 153). 

Observasi meliputi proses produksi, upaya pemasaran dan kendala-

kendala yang dihadapi dan dilakukan dilokasi usaha milik Bu Lilik di 

Jalan Hang Tuah No. 45 Sidoarjo pada hari jumat tanggal 17 April 2015 

pukul 13.00 WIB yang dilakukan oleh penulis untuk mengetahui kondisi 

dilapangan dan juga pengelolaan secara langsung oleh Bu Lilik.  
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2. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik mengumpulkan data dengan 

mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (Kusmayadi, 

2000 : 150).    

Data didapatkan dengan wawancara langsung terhadap pemilik 

usaha kue lumpur “Muda Mudi” dengan mengguanakan pedoman 

wawancara dengan pertanyaan sistem terbuka. Untuk pertanyaan jenis ini 

jawaban sudah tersusun, tetapi kepada responden masih diberikan 

kesempatan untuk memberikan jawaban atau komentar lain (Burhan 

Bungin, 2001 : 45). 

Wawancara secara langsung dilakukan oleh peneliti kepada Ibu 

Lilik mengenai proses produksi upaya pemasaran dan kendala-kendala 

yang dihadapi pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 pada pukul 13.00 

WIB. 

3. Bahan dokumen 

Bahan dokumen antara lain penggunaan perpustakaan, hal ini 

sangat diperlukan untuk penelitian lapangan atau penelitian bahan data 

sekunder. Tidak mungkin suatu penelitian dapat dilakukan dengan baik 

tanpa orientasi pendahuluan di perpustakaan. (Singarimbun dan Effendi, 

1989 : 70). Bahan dokumen yang digunakan oleh penulis antara lain buku-

buku tentang pariwisata, pemasaran, pemasaran pariwisata, manajemen 

penjualan, dan data statistik dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Sidoarjo 
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1.5.5 Teknik Analisa Data 

Analisa data adalah proses yang memerlukan usaha secara formal 

mengidentifikasikan tema-tema dan menyusun gagasan-gagasan yang ditampilkan 

oleh data, serta upaya untuk menunjukkan bahwa tema dan gagasan tersebut 

didukung oleh data. Dengan kata lain, analisa data adalah suatu proses 

penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.  

Dalam pengolahan data ini, metode yang dipakai adalah metode kualitatif 

karena data yang diperoleh dari pendapat beberapa informan lalu diolah menjadi 

satu kesatuan data yang terinci dengan baik. Pertama-tama akan dianalisa tentang 

asal usul dan gambaran secara garis besar mengenai proses pembuatan hingga 

pemasarannya Kue Lumpur “Muda Mudi”. Untuk melakukan analisa data penulis 

menggunakan teknik secara kualitatif. (Burhan, B : 2003) Yaitu:  

a. Membaca catatan lapangan dengan teliti meliputi semua dara yang 

diperoleh peneliti dari informan, yang berasal dari wawancara dan 

dokumentasi 

b. Selanjutnya memberi tanda dari pembicaraan penting yang akan di telaah, 

dipelajari, dibaca lagi selama penelitian 

c. Setelah itu, memeriksa topik hasil dari wawancara selama penelitian dan 

pengamatan yang diperoleh selama penelitian 

d. Menyusun data menurut tipe-tipe untuk mengklasifikasi, identifikasi 

pokok-pokok pikiran yang diperoleh selama penelitian. Hal ini digunakan 

untuk mempermudah penyusunan data ke dalam bentuk penulisan. 
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Dari langkah-langkah tersebut diatas penulis mampu atau bisa menganalisa 

lebih lanjut mengenai obyek penelitian yang akan diteliti. Sehingga nantinya akan 

mempermudah penulis dalam mengambil kesimpulan terhadap solusi 

permasalahan yang ada. 
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