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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Cincau hitam atau cao atau janggelan merupakan sejenis agar-agar berwarna 

hitam kecokelatan yang biasa dikonsumsi sebagai makanan pencuci mulut atau 

sekadar pelepas dahaga. Minuman cincau hitam sudah sangat terkenal di berbagai 

kalangan masyarakat Indonesia, masuk dalam menu minuman di warung 

sederhana pinggir jalan sampai ke restoran maupun hotel. Manfaat cincau hitam 

cukup beragam, antara lain digunakan sebagai pengobatan tradisional untuk obat 

batuk, tekanan darah tinggi, diare, sembelit, menurunkan demam, mengobati 

panas dalam, menjaga kesehatan sistem pencernaan, mengatasi perut kembung, 

dan membantu mengobati malaria. Cincau hitam memiliki kandungan 

karbohidrat, kalsium, fosfor, vitamin (A, B1, dan C), sejumlah air, dan kalorinya 

yang rendah. Kandungan mineral juga seratnya yang tinggi merupakan alasan 

utama cincau hitam aman dijadikan menu selingan saat menjalani diet. Manfaat 

cincau hitam dapat didapatkan secara maksimal apabila dikonsumsi tanpa 

tambahan gula atau pemanis lainnya. Kandungan serat larut air yang dimiliki 

cincau hitam mampu mengikat gula, lemak, dan kolesterol sehingga bermanfaat 

dalam menurunkan resiko diabetes melitus, penyakit jantung, stroke, dan penyakit 

kardiovaskular lainnya. 

Home industry cao atau cincau hitam merupakan salah satu ritel minuman 

yang termasuk dalam minuman tradisional. Bisnis tersebut dapat memberi 

keuntungan yang cukup besar, karena tidak membutuhkan modal yang banyak 

namun memiliki nilai ekonomis dan keuntungan yang cukup tinggi. Home 

industry cao tersebut mempunyai pengaruh besar bagi peningkatan kesejahteraan 

ekonomi rakyat. Akan tetapi potensi besar yang dimiliki belum mampu 

dimanfaatkan dengan baik oleh pengusaha yang menjalankan usaha tersebut, 

karena masih banyak dari mereka yang belum memperoleh dampak ekonomi yang 

signifikan dari usaha yang dijalankannya. 
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Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh 

semua perusahaan, baik itu perusahaan barang atau jasa dalam upaya untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Pemasaran merupakan salah satu 

kegiatan perusahaan yang secara langsung berhubungan dengan konsumen. Maka 

kegiatan pemasaran dapat diartikan sebagai kegiatan manusia yang berlangsung 

dalam kaitannya dengan pasar. Strategi pemasaran adalah wujud rencana yang 

terurai dibidang pemasaran. Strategi pemasaran mempunyai ruang lingkup yang 

luas untuk memperoleh hasil yang optimal, antara lain adalah strategi menghadapi 

persaingan, strategi harga, strategi produk, strategi pelayanan, dan sebagainya. 

Home industry cao yang didirikan oleh keluarga Ibu Suratmi merupakan 

salah satu produsen bahan minuman tradisional yaitu cao yang didirikan sekitar 

tahun 1995-an. Selama home industry tersebut berproduksi belum menunjukkan 

perkembangan dan dampak ekonomi yang signifikan terhadap kemajuan 

usahanya. Hal ini dapat dilihat dari masih terbatasnya wilayah distribusi, yaitu 

hanya meliputi Pasar Kebalen dan Pasar Besar Malang. Metode promosi yang 

digunakan home industry tersebut juga masih terbilang sangat sederhana yaitu 

dengan promosi dari mulut ke mulut (word of mouth) untuk mempromosikan 

produk, serta penjualan dilakukan dengan cara menitipkan produk ke penjual      

di pasar tradisional. Persoalan pada bidang pemasaran dan pengembangan usaha 

home industry yaitu minimnya pengetahuan pengelola dan pemilik home industry 

terhadap sistem manajemen, minimnya modal yang dimiliki, pemasaran dan 

pendistribusian produk yang kurang maksimal karena belum terdapat usaha guna 

meningkatkan pemasaran produk, pengetahuan akan sistem pencatatan dan 

pembukuan perusahaan yang belum optimal, minimnya alat operasional produksi 

terutama alat-alat produksi moderen yang dapat mendukung kelancaran produksi 

dan pemasaran di lapangan, serta sedikitnya variasi produk yang dihasilkan baik 

dari segi bentuk, rasa, dan kemasan. 

Home industry cao Ibu Suratmi di Kota Malang merupakan industri rumah 

tangga yang sebagai besar tenaga kerja yang digunakan merupakan dari dalam 

keluarga dan menggunakan modal sendiri. Home industry cao Ibu Suratmi 

dikelola secara turun-temurun dan proses pembuatannya dilakukan secara 
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tradisional. Walaupun usaha ini merupakan usaha yang menggunakan modalnya 

sendiri dan masih bersifat tradisional dalam proses pembuatan, tetapi home 

industry tersebut masih bisa bertahan sampai saat ini ditengah persaingan dengan 

industri produk serupa maupun produk subtitusi. Persaingan yang semakin ketat 

dalam memperebutkan pasar serta keinginan perusahaan untuk mengembangkan 

usahanya, mengharuskan home industry untuk melakukan analisis strategi 

pemasaran yang sesuai untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan tahapan 

dan alat-alat analisis yang ada dalam strategi pemasaran. Hal tersebut mendorong 

peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai analisis produksi serta 

analisis strategi pemasaran. Analisis tersebut diharapkan mampu untuk 

meningkatkan keuntungan selama proses produksi serta menetapkan strategi 

pemasaran yang tepat bagi perusahaan agar dapat terus bertahan dan 

mengembangkan suatu strategi bersaing yang sesuai untuk menghadapi segala 

kemungkinan perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan. Melalui strategi 

pemasaran tersebut diharapkan home industry cao atau cincau hitam milik Ibu 

Suratmi dapat meningkatkan daya saing dan meningkatkan area pemasarannya 

serta mengembangkan usahanya. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang di bahas 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Berapa besarnya biaya, penerimaan, keuntungan, serta efisiensi usaha dari 

home industry cao Ibu Suratmi tersebut? 

2. Apa saja faktor lingkungan internal dan eksternal home industry cao Ibu 

Suratmi tersebut? 

3. Bagaimana strategi pemasaran yang sebaiknya diambil home industry cao 

Ibu Suratmi di Kota Malang dalam menghadapi persaingan agar dapat terus 

bertahan dalam bisnis ini? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan 

penelitian yang akan dilakukan sebagi berikut : 

1. Mengetahui besarnya biaya, penerimaan, keuntungan, serta efisiensi dari 

home industry cao Ibu Suratmi. 

2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor lingkungan internal dan eksternal 

yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman home industry 

cao Ibu Suratmi. 

3. Memformulasi strategi pemasaran yang sebaiknya diambil dan dilakukan 

home industry cao Ibu Suratmi guna mempertahankan bisnis tersebut. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemikiran atau 

pertimbangan dalam menyusun suatu kebijakan di sektor industri khususnya 

sub sektor industri pangan. 

2. Bagi pengusaha, penelitian ini diharapkan sebagai program tindak lanjut dan 

bahan pertimbangan guna meningkatkan efisiensi dan strategi pemasaran 

produk melalui pengambilan keputusan dalam perusahaan atau home 

industry tersebut. 

3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan sebagai tambahan informasi dan 

referensi penelitian selanjutnya. 

4. Bagi pembaca atau peneliti lain, penelitian ini diharapkan sebagai bahan 

masukan dan referensi bagi pihak yang berkepentingan terhadap masalah 

produksi dan strategi pemasaran. 

 

1.5 Batasan Istilah 

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam menafsirkan, maka istilah-istilah yang 

digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Cincau hitam atau cao atau janggelan merupakan makanan tradisional 

Indonesia yang terbuat dari tanaman cincau hitam yang digunakan sebagai 
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obat herbal dan sebagai minuman sejak zaman dahulu. Cincau hitam 

memiliki kandungan senyawa bioaktif yang terkandung didalamnya seperti 

antioksidan, flavonoid, alkaloid, fenol, dan lain-lain. Kandungan senyawa 

bioaktif dari cincau hitam menjadikan cincau hitam sebagai salah satu dari 

makanan fungsional yang mampu berperan sebagai imunomodulator, 

hepatoprotektor, antihipertensi, antihiperkolesterol, dan lain-lain. 

2. Industri cincau hitam atau cao adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan 

bahan mentah yaitu tanaman cincau hitam menjadi cincau hitam atau cao 

atau janggelan sehingga memiliki nilai tambah untuk mendapatkan 

keuntungan. 

3. Produksi merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai 

guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat 

dalam memenuhi kebutuhan. 

4. Biaya produksi adalah semua pengeluaran ekonomis yang harus di 

keluarkan untuk memproduksi suatu barang. Biaya produksi juga 

merupakan pengeluaran yang di lakukan perusahaan untuk mendapatkan 

faktor – faktor produksi dan bahan baku yang akan di gunakan untuk 

menghasilkan suatu produk. Biaya produksi meliputi unsur bahan baku atau 

bahan dasar, bahan pembantu, upah tenaga kerja, penyusutan peralatan 

produksi, biaya penunjang, biaya pemasaran, dan pajak. 

5. Penerimaan adalah pembayaran yang diterima perusahaan dari penjualan 

barang atau jasa. 

6. Keuntungan adalah penerimaan total dikurangi biaya total. Jadi keuntungan 

ditentukan oleh dua hal yaitu penerimaan dan biaya. 

7. Efisiensi mempunyai tujuan memperkecil biaya produksi per satuan produk 

yang dimaksud agar memperoleh keuntungan yang optimal. Cara yang 

ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut adalah memperkecil biaya 

keseluruhan dengan mempertahankan tingkat produksi yang telah dicapai 

atau memperbesar produksi tanpa meningkatkan biaya keseluruhan. 

8. Pemasaran merupakan suatu proses perencanaan dan implementasi dari 

konsep produk, pricing, promosi, dan distribusi (ide, produk maupun jasa), 
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sehingga dapat diciptakan pertukaran agar dapat memuaskan kebutuhan 

pelanggan dan perusahaan sekaligus atau pelaksanaan dunia usaha yang 

mengarahkan arus barang-barang dan jasa-jasa dari produsen ke konsumen 

atau pihak pemakai. 

9. Strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang 

mengaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan 

dan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan 

dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan. 

10. Strategi pemasaran merupakan cara untuk mencapai sasaran pemasaran dan 

berkaitan dengan empat elemen utama bauran pemasaran yaitu produk, 

harga, distribusi, dan promosi. 

11. Faktor internal adalah faktor-faktor yang terdapat di dalam sentra industri 

cincau hitam atau cao yang mempengaruhi usaha secara keseluruhan dan 

pada umumnya dapat dikendalikan. Meliputi kondisi keuangan (manajemen 

keuangan dan pembukuan), sumber daya manusia (ketersediaan dan 

kemampuan sumber daya manusia), pemasaran (produk, harga, distribusi, 

promosi), produksi atau operasional (kontinyuitas produksi) dan 

manajemen. 

12. Faktor eksternal adalah faktor-faktor dari luar sentra industri cincau hitam 

atau cao yang mempengaruhi pemasaran industri cao dan pada umumnya 

belum dapat dikendalikan sepenuhnya. Meliputi pemerintah (kebijakan 

pemerintah), pesaing, konsumen (konsumen yang mengkonsumsi Cao), 

pemasok (pemasok bahan baku), teknologi, dan lembaga pemasaran. 

13. Analisis SWOT adalah merupakan suatu analisis situasi yang mencakup 

kondisi internal dan eksternal pemasaran cincau hitam atau cao atau 

janggelan yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. 

14. Kekuatan dari faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam 

industri cincau hitam atau cao dan merupakan keunggulan bagi pelaksanaan 

pemasaran cincau hitam atau cao. 
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15. Kelemahan dari faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam 

industri cincau hitam atau cao dan merupakan keterbatasan atau kekurangan 

bagi pelaksanaan pemasaran cincau hitam atau cao. 

16. Peluang dari faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar 

industri cincau hitam atau cao dan bersifat menguntungkan bagi 

pelaksanaan pemasaran cincau hitam atau cao. 

17. Ancaman dari faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar 

industri cincau hitam atau cao dan bersifat mengganggu keberlangsungan 

pelaksanaan pemasaran cincau hitam atau cao. 

18. Matrik SWOT adalah matriks yang akan digunakan untuk mencocokkan 

peluang-peluang dan ancaman-ancaman eksternal yang dihadapi suatu usaha 

pemasaran tertentu dengan kekuatan dan kelemahan internalnya untuk 

menghasilkan empat rangkaian alternatif strategi yaitu strategi S-O, W-O, S-

T, dan W-T. 

19. Matrik QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix) adalah alat yang 

digunakan untuk melakukan evaluasi pilihan strategi alternatif untuk 

menentukan prioritas strategi yang dapat diterapkan dalam pemasaran 

cincau hitam atau cao. 

 

1.6 Batasan Masalah Penelitian 

Agar penelitian lebih fokus dan tidak terlalu meluas, dalam skripsi ini 

penulis membatasinya pada ruang lingkup penelitian sebagai berikut : 

1. Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan, yaitu pada bulan 

Desember 2016 hingga Januari 2017. 

2. Analisis produksi yang dilakukan hanya berlaku pada home industry cao 

yang dikelola oleh Ibu Suratmi. 

3. Strategi pemasaran yang diciptakan hanya berlaku pada home industry cao 

yang dikelola oleh Ibu Suratmi. 

4. Responden yang dijadikan objek penelitian ialah pemilik home industry 

tersebut yaitu Ibu Suratmi dan suami serta para konsumen yang membeli 

produk secara langsung maupun tidak langsung. 
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