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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Semakin meningkatnya persaingan bisnis membuat usaha skala 

besar, menengah maupun kecil sekalipun harus memiliki strategi pemasaran. 

Tak terkecuali di dalam usaha kuliner. Banyaknya produk yang sama dengan 

harga yang relatif sama menuntut para pengusaha kecil harus memiliki 

banyak cara untuk menarik perhatian konsumen. Dalam penelitian ini 

produk yang diteliti yaitu Piemirsa (Pie Intip Rasa-rasa). Intip merupakan 

salah satu jajanan tradisional yang termasuk salah satu kearifan lokal 

masyarakat kota Solo. Namun, fenomena modernisasi dewasa ini, yang 

merambah pada dunia kuliner nusantara seperti adanya restoran fast food,  

food court, dan juga café-café yang menjajankan makanan barat semakin 

mengancam eksistensi jajanan intip, yang merupakan jajanan nusantara yang 

harus dijaga eksistensinya. 

Diperlukan sebuah inovasi unik dan kreatif untuk merevitalisasi intip 

agar mampu bersaing dengan gempuran modernisasi yang terus menerus hadir 

dengan hal-hal barunya. Piemirsa (Pie Intip Rasa-rasa) bertujuan untuk 

memberikan solusi untuk mengimbangi dampak modernisasi tersebut. Jika di 

bangsa barat terdapat kue pie dengan berbagai topping, maka dibuatlah pie ala 

nusantara dengan memanfaatkan intip yang memiliki beraneka ragam topping. 

Selain dalam hal topping, Piemirsa akan mengangkat sistem packaging yang 

menarik dan dapat menjaga intip tersebut dalam waktu yang lama. Nilai tambah 

lainnya yang ada adalah market share untuk sasaran penjualan produk menjadi 

lebih luas, sehingga mendukung produk Piemirsa dapat dikatakan memiliki profit 

yang besar kedepannya. 

Harapannya intip ini mampu menjadi oleh-oleh khas dari solo yang 

banyak dikenal oleh wisatawan dan warga lokal. Untuk mewujudkan 

harapan tersebut, perlu adanya upaya untuk memperkenalkan produk 

tersebut kepada wisatawan maupun warga lokal secara luas. Untuk itu perlu 

adanya rencana riset untuk mencari informasi mengenai market share dari 
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produk intip tersebut. Riset tersebut berguna untuk mengetahui kekuatan dan 

kelemahan produk intip ini dan didaerah mana saja penjualannya kuat 

sehingga bisa dianalisis lebih lanjut untuk menghasilkan strategi pemasaran 

yang tepat dan kuat. Dari latar belakang diatas maka tema dalam penelitian 

ini adalah bagaimana melakukan riset pasar untuk menilai potensi dan minat 

pasar terhadap produk intip rasa-rasa. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang 

ditentukan oleh peneliti adalah bagaimana melakukan riset pasar untuk 

menilai potensi dan minat pasar terhadap produk Piemirsa (Pie Intip Rasa-

rasa). 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini berfokus pada strategi pemasaran produk Piemirsa 

(Pie Intip Rasa-rasa), sehingga agar penelitian dapat mengarah pada maksud 

dan tujuan penulis, maka penulis memberikan batasan-batasan sebagai 

berikut: 

1. Penelitian hanya difokuskan di area kota solo sebagai area observasi 

produk Piemirsa (Pie Intip Rasa-rasa). 

2. Metode pengumpulan data menggunakan dua cara yaitu kuesioner dan 

wawancara. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Memperoleh hasil berupa analisis dan interpretasi data riset pasar 

mengenai potensi dan minat pasar terhadap produk intip rasa-rasa. 

2. Memperoleh strategi untuk meningkatkan daya saing produk intip rasa-

rasa. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik bagi 

peneliti, perusahaan dan peneliti selanjutnya, sehingga peneliti 

mengharapkan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi wirausahawan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

gambaran secara jelas bauran pemasaran produk intip rasa-rasa sehingga 

wirausahawan mampu meningkatkan penjualan produk. 

2. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu menjadi skripsi yang 

berkualitas sehingga mampu meluluskan peneliti dengan nilai yang 

memuaskan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan mampu menjadi 

referensi bagi penelitian selanjutnya dan bisa dikembangkan menjadi 

lebih sempurna. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran umum tentang sistematis penulisan 

hasil penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa bab penjelasan 

singkat adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang beberapa teori yang digunakan sebagai 

landasan atau pedoman penulis untuk menganalisa masalah yang 

diteliti. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang data dan sumber data, teknik 

pengumpulan data dan metode analisis data serta kerangka 

pemecahan masalah. 
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BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memuat data-data yang diperlukan untuk penelitian beserta 

pengolahan data serta memuat hasil pengolahannya. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran bagi perusahaan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


