
                    

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah negara yang mempunyai banyak penduduk dan memiliki banyak pulau 

sehinggga dianggap sebagai negara yang kaya akan rempah-rempah, masyarakat Indonesia 

mampu memanfaatkan potensi kekayaan alam tersebut dengan beragam inovasi yang dapat 

dilakukan. Salah satunya yang sedang populer saat ini adalah bisnis kuliner, sebagain masyarakat 

Indonesia memanfaatkan kekayaan alamnya untuk dijadikan bisnis kuliner. Maka dapat 

dipastikan Indonesia memiliki tingkat usaha kuliner terbesar di dunia, kita bisa membuktikannya 

dari beberapa daerah di Indonesia yang memiliki ciri khas makanan atau minuman yang berbeda, 

mulai dari makanan ringan sampai makanan berat sekalipun.  

Dalam urusan bisnis, tidak hanya kalangan elit saja yang menjalankan bisnis kuliner, kini 

bisnis kuliner merambat juga kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan  Menengah (UMKM) yang 

mana UMKM ialah salah satu bentuk usaha yang dapat membantu awal pelaku usaha dalam 

merealisasikan bisnisnya, yang akan menjadi tantangan baru dan mendorong dalam 

pembangunan perekonomian. Peranan-peranan tersebutlah yang menjadikan alasan agar UMKM 

di bidang kuliner terus berkembang.  

Di Indonesia khususnya pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) banyak sekali 

yang mendirikan usaha di bidang kuliner dengan persaingan yang semakin hari semakin ketat 

pula. Dengan demikian setiap UMKM kini berlomba-lomba memberikan kualitas produk terbaik 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kondisi seperti ini mengharuskan setiap pelaku usaha 

memiliki strategi diferensiasi. Strategi yang diterapkan dapat berupa keragaman jenis produk 



yang dijualnya yang menjadi pembeda dari perusahaan pesaing lainnya sehingga konsumen 

dapat langsung mengenali perusahaan yang memproduksi produk tersebut. 

Keberhasilan perusahaan dalam melaksanakan strategi diferensiasi produk tentu dilihat dari 

keefektivitasan perusahaan tersebut dalam menerapkan 9 elemen penting dalam strategi 

diferensiasi produk itu sendiri yang terdiri dari bentuk, fitur, mutu kinerja, mutu kesesuaian, daya 

tahan, keandalan, mudah diperbaiki, gaya, dan rancangan. 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Super Sedap Sukabumi yang berbadan hukum 

No: 443.51/119/PL-TTUI/2009 sebagai salah satu UMKM yang memproduksi permen jahe 

merupakan jenis usaha industri rumah tangga, sudah berdiri sejak tahun 1985 dan dikelola oleh 

bapak Abdul Bachri sebagai pemiliki UMKM permen jahe Super Sedap Sukabumi tersebut. 

UMKM Super Sedap Kabupaten Sukabumi berlokasi di Kp. Kabandungan Rt. 03 Rw. 09 Desa 

Parungseah Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi. Sejak tahun 2018 permen jahe Super 

Sedap Sukabumi beralih tangan pengelolaan karena pemilik pertama sudah meninggal dunia, 

kini UMKM Super Sedap Sukabumi dikelola oleh bapak Parman Wintara sebagai anak yang 

menjadi pemilik perusahaan yang disahkan dengan badan hukum 503.17/4151/10-22/MIKRO-

DPMTSP/2018. UMKM Super Sedap Kabupaten Sukabumi ini memiliki perbedaan yang cukup 

unik dibandingkan dengan produk permen jahe pada UMKM lainnya yaitu selain memproduksi 

permen jahe dengan fitur gula, UMKM Super Sedap Kabupaten Sukabumi ini menambahkan 

inovasi baru fitur tambahan yaitu permen jahe dengan fitur biji wijen.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan kepada pemilik 

perusahaan UMKM permen jahe Super Sedap Sukabumi, beliau menyampaikan bahwa produk 

permen jahe dengan fitur gula sudah ada sejak tahun berdirinya perusahaan yaitu pada tahun 

1985. Tidak banyak perubahan yang dialami perusahaan UMKM Super Sedap Sukabumi, 



permintaan pasar yang dianggap wajar dan biasa-biasa saja sedangkan UMKM yang 

memproduksi produk yang sama semakin banyak dan bertambah, tajamnya persaingan ini 

membuat perusahaan harus memiliki terobosan baru yang menjadi ciri khas dari UMKM lainnya 

sekaligus untuk meningkatkan omset perusahaan. Pada tahun 2000 perusahaan mencoba untuk 

meningkatkan omset tersebut melalui diferensiasi produk baru yaitu hadirnya permen jahe 

dengan fitur wijen. Namun realitanya tidak sesuai seperti apa yang diharapkan, sampai saat ini 

produk tersebut tidak mampu meningkatkan minat dan permintaan konsumen dengan tinggi. 

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti melihat adanya permasalahan yang perlu peneliti 

analisis lebih dalam mengenai keefektivitasan perusahaan dalam melakukan strategi diferensiasi 

produk permen jahe wijen yang menyebabkan mengapa permintaan permen jahe wijen tersebut 

tidak mampu unggul dibandingkan permen jahe gula. Maka dari itu peneliti tertarik mengambil 

judul “EFEKTIVITAS STRATEGI DIFERENSIASI PRODUK PERMEN JAHE GULA 

DAN WIJEN PADA UMKM SUPER SEDAP SUKABUMI.” 

1.2 Identifikasi Masalah  dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Permasalahan yang muncul adalah inovasi baru pada produk permen jahe wijen yang 

merupakan ciri khas UMKM Super Sedap Sukabumi sebagai pembeda dari UMKM lainnya yang 

diharapkan mampu meningkatkan omset namun pada kenyataannya hadirnya produk baru 

tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan. Hal inilah yang menjadi 

permasalahan yang perlu peneliti analisis lebih dalam mengenai keefektivitasan perusahaan 

dalam menerapkan strategi diferensiasi produk permen jahe wijen pada UMKM Super Sedap 

Sukabumi. 

1.2.2 Rumusan Masalah  



Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana efektivitas strategi diferensiasi produk permen jahe wijen pada UMKM Super 

Sedap Sukabumi. 

2. Bagaimaa Diferensiasi produk yang di lakukan di UMKM ? 

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas strategi diferensiasi produk 

permen jahe wijen yang sudah diterapkan oleh UMKM  Super Sedap Sukabumi. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

1.3.2.1 Kegunaan Teoretis  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan, untuk dijadikan sebagai bahan 

masukan pihak manajemen dalam menentukan strategi-strategi kebijakan di masa yang akan 

dating. Peneliti mengharapkan dari penelitian ini kelak dapat dijadikan sebagai bahan kajian 

lebih lanjut untuk hal yang sama dengan lebih mendalam lagi. Penelitian ini juga merupakan 

aplikasi dari ilmu-ilmu yang dipelajari sesuai keilmuan yang ada pada program studi Ilmu 

Administrasi Bisnis Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 

1.3.2.2 Kegunaan Praktis 

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman, 

serta menghasilkan sumbangan pemikiran diantaranya sebagai berikut: 

1.3.2.2.1 Bagi Peneliti 

Sebagai bahan referensi untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan, khususnya dalam masalah yang sedang diteliti. 



1.3.2.2.2 Bagi Perusahaan  

Diharapkan dapat membantu perusahaan dalam memecahkan masalah dan sebagai bahan 

masukan yang bermanfaat dan berguna dalam hal strategi diferensiasi produk. Semoga penelitian 

ini juga bisa menjadi sumber informasi yang positif untuk perusahaan di masa yang akan dating 

untuk menjadi lebih baik. 

1.3.2.2.3 Bagi Pihak-pihak Lain  

Khususnya bagi peneliti yang lain diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan 

masukan dan referensi tambahan dalam membahas permasalahan yang sama. 

1.4 Lokasi dan Lamanya Penelitian 

1.4.1 Lokasi Penelitian 

Instansi/Lembaga  : UMKM Permen Jahe Super Sedap Kabupaten Sukabumi 

Alamat                 : Kp. Kabandungan Rt. 03 Rw 09 Desa Parungseah Kecamatan Sukabumi 

Kabupaten Sukabumi.  

1.4.2 Lamanya Penelitian 

Rencana penelitian ini akan dilaksanakan selama sembilan bulan terhitung dari  bulan 

Oktober 2017 s/d bulan Juli 2018. Selama kurun waktu tersebuut peneliti melakukan beberapa 

tahap penelitian mulai dari persiapan penelitian sampai dengan pengajuan. Adapun peneliti 

sajikan dalam bentuk bagan di bawah ini: 

 


