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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia memiliki ragam seni dan budaya yang keberadaannya perlu 

dikembangkan dan dilestarikan agar tidak hilang ditelan waktu. Banyak 

makanan dari daerah luar Indonesia yang masuk dan kemudian dikenal oleh 

masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri sebenarnya mempunyai begitu 

banyak jenis masakan, minuman, kudapan dari berbagai bahan dasar yang ada 

ditiap -tiap daerah di Indonesia. Makanan khas daerah merupakan aset wisata 

bagi suatu daerah dan mempunyai peranan penting sebagai daya Tarik 

wisatawan. Juga merupakan kekayaan bangsa di bidang kuliner. 

Makanan tradisional atau kuliner lokal adalah jenis makanan yang 

berkaitan erat dengan suatu daerah dan diwariskan dari generasi ke generasi 

sebagai bagian dari tradisi (Jordana, 2000). Makanan lokal khas daerah-daerah 

di Indonesia sudah ada sejak lama dan masih bertahan hingga saat ini sehingga 

sangat dihargai sebagai warisan budaya. Resep yang digunakan juga sudah 

diturunkan dari generasi ke generasi, bahkan cara memasaknya juga masih 

melestarikan cara lama. Walaupun sudah ada modifikasi atau variasi, namun 

bahan utama dan prosedur memasaknya tidak berubah. Karena menjadi bagian 

dari suatu daerah, maka makanan-makanan tradisional ini sangat mudah 

ditemukan, bahkan menjadi ikon pariwisata di tempat tersebut, seperti pempek 

dari Palembang, Gudeg dari Yogyakarta, dan Selat Solo dari Solo. 

Pengembangan makanan daerah kini semakin pesat dan semakin 

banyak ragam makanan yang muncul dan bahkan menjadi ciri khas dari daerah 

tersebut. Bandung adalah kota besar yang memiliki kekayaan wisata dan juga 

di kenal sebagai kota dengan berbagai macam makanan yang unik dan inovatif, 

maka tidak heran jika Bandung di kenal dengan surga nya wisata kuliner. 

Namun tidak ketinggalan Bandung juga memiliki makanan khas yang di 

tawarkan seperti peyeum, oncom raos, cilok, combro, wajit, dan khususnya 
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makanan tradisional cireng Bandung. Cireng (singkatan dari aci goreng, bahasa 

Sunda untuk tepung kanji goreng) adalah makanan ringan yang berasal dari 

daerah Sunda yang dibuat dengan cara menggoreng campuran adonan yang 

berbahan utama tepung kanji atau tapioka. Makanan ringan ini sangat populer 

di daerah Priangan, dan dijual dalam berbagai bentuk dan variasi rasa. 

Makanan ini cukup terkenal pada era 80-an. Bahan makanan ini antara lain 

terdiri dari tepung kanji, tepung terigu, air, merica bubuk, garam, bawang putih, 

kedelai, daun bawang dan minyak goreng. Cara pengolahan cireng adalah 

digoreng, dan biasa disajikan bersama sambal gula jawa. 

Berbagai cireng yang bermunculan di kota Bandung dan berlomba 

menjaring konsumen dengan menawarkan menu cireng yang memiliki ciri khas 

masing-masing. Hal ini menjadi salah satu nilai lebih bagi para pedagang atau 

penjual, supaya setiap konsumen yang datang tidak bosan dengan rasa yang 

biasa-biasa saja. Agar konsumen selalu mengingat keunikan rasa, para 

pedagang atau penjual memiliki strategi yaitu membedakan rasa yang memiliki 

ciri khas yang di jadikan untuk daya tarik tersendiri untuk para kosumen. 

Citarasa yang berbeda membuat orang mencari sesuatu yang khas untuk di 

sajikan. Maka dari itu bisnis kuliner saat ini sangat menggiurkan. 

Berawal dari kesukaan penulis akan cita rasa makanan tradisional sunda 

yang kini sulit ditemui karena tergusur oleh makanan cepat saji dan juga sulit 

ditemukan di daerah lain. Berdasarkan hal tersebut maka penulis menemukan 

ide untuk mengangkat cita rasa makanan tradisional tersebut dengan melakukan 

inovasi-inovasi rasa. Alasan mengapa cireng dipilih dalam usaha ini adalah 

karena bahannya mudah didapatkan, cara pembuatan mudah, kemudian cara 

penyajian cireng sendiri tidak memakan banyak waktu sehingga cireng dapat 

dinikmati kapan saja dan mudah disajikan.  

“i-Cireng Topping” adalah usaha cireng yang bertempat di Alun-alun 

Karanganyar, tepatnya sebelah selatan Masjid Agung Karanganyar. Usaha ini 

didirikan menurut fenomena inovasi-inovasi yang terjadi pada makanan 

tradisional. “i-Cireng Topping” menginovasi cireng yang tadinya hanya 

disajikan dengan sambal rujak kini diubah menjadi cireng dengan penambahan 
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topping flavor yang bertujuan menambah varian rasa cireng menjadi kekinian 

misalnya topping pedas, gurih, BBQ, balado, pedas manis, keju, dan 

sebagainya.  

Seperti halnya usaha makanan, tidak setiap hari penjualan mencapai 

target yang ditentukan. Faktor penyebabnya beragam mulai dari konsumen 

sendiri, cuaca, tempat, dan waktu. Untuk mencapai target, penulis memerlukan 

suatu strategi agar usaha dapat bertahan dan berkembang. Strategi pemasaran 

adalah suatu poin penting dalam sebuah usaha makanan. Suatu usaha dikatakan 

berhasil bila dapat memenuhi target yang ditentukan, serta memenuhi keinginan 

konsumen. Berdasarkan peluang yang ada, maka penulis membuat penelitian 

dengan judul Strategi Pengembangan Usaha Cireng Topping Berorientasi Pasar 

yang bertujuan untuk mengangkat cireng makanan tradisional khas sunda ini 

dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Pemilihan strategi yang tepat dapat 

mengembangkan usaha “i-Cireng Topping” menjadi usaha yang menjanjikan 

omset penjualannya.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Persaingan produk yang kian ketat menuntut kinerja manajemen lebih 

profesional dengan pengetahuan penuh atas bisnis yang dijalankan. Maka perlu 

adanya model bisnis sebagai bentuk strategi yang bisa digunakan.  

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana membuat produk cireng yang sesuai dengan keinginan pasar? 

2. Strategi bisnis apa yang tepat untuk mengembangkan usaha i-Cireng 

Topping agar dapat diterima oleh masyarakat? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan terfokuskan pada 

rumusan masalah yang ada. Batasan masalah penelitian ini adalah penelitian 

berfokus pada usaha i-Cireng Topping yang bertempat di Karanganyar. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah :  

1. Melakukan identifikasi produk cireng yang sesuai dengan kebutuhan pasar.  

2. Membuat rencana usulan strategi bisnis yang baru, guna mengembangkan 

usaha i-Cireng Topping berdasarkan analisis pasar.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yaitu sebagai berikut : 

1. Digunaka untuk mengetahui model bisnis yang sesuai dan akan dijalankan 

oleh pelaku usaha untuk mencapai target penjualan yang ditentukan. 

2. Digunakan untuk melihat kelemahan serta kekuatan internal, ancaman dan 

juga peluang eksternal yang dijalankan oleh pelaku usaha. 

3. Digunakan untuk melihat alternatif strategi yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan usaha di masa mendatang. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI  

Pada  bab ini menjelaskan teori-teori yang berkaitan atau menjadi dasar 

dalam penelitian. Pada bab ini menjelaskan strategi pengembangan usaha 

yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan penelitian ini. 

Landasan teori didapatkan dari referensi melalui buku, jurnal, internet 

dan laporan yang berkaitan tentang penelitian ini. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Pada bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam 

melakukan penelitian. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil pengumpulan data dan 

pengolahan data menggunakan analisis 7P untuk mendapatkan strategi 

baru, yang kemudian dilakukan analisis konjoin untuk menentukan arah 

orientasi pasar nantinya.  

 

BAB V  PENUTUP 

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan hasil penelitian serta saran yang 

berisi tindak lanjut dari hasil penelitian yang telah dilakukan. 


