
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan jaman saat ini begitu banyak macam usaha 

yang telah berdiri di Kota Semarang dengan jumlah yang banyak pula, baik dari 

skala usaha mikro, kecil, menengah sampai usaha besar. Masing-masing usaha 

tersebut saling berlomba-lomba untuk meningkatkan keunggulan dalam produk / 

jasa yang dihasilkan guna menghadapi banyaknya pesaing. Selain itu,  setiap 

usaha juga  harus dapat meningkatkan kualitas bisnisnya agar mampu bertahan 

dan bersaing dalam era perdagangan bebas saat ini yang dimana kegiatan ekonomi 

bisnis bergantung pada persaingan global yang bebas terbuka.   Pada  

perdagangan bebas saat ini, pendidikan kewirausahaan harus diterapkan dan 

dikembangkan lebih lagi kepada masyarakat karena merupakan sebuah asset atau 

modal pembangunan dan berperan sangat penting untuk membantu meningkatkan 

perekonomian / sosio-ekonomi Negara. Salah satu kemajuan suatu Negara 

dimotori oleh wirausahawan, seperti di  Jepang dan Cina yang sekarang telah 

menjadi sebuah Negara dengan tingkat perekonomian tertinggi di Dunia. 

(Sabri,2013).  

Dalam hal ini tentunya wirausahawan tersebut juga dituntut untuk dapat 

menciptakan suatu usaha yang kompetitif agar tidak kalah dalam bersaing dan 

dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Salah satu kunci sukses yang 

harus dilakukan wirausahawan dalam menghadapi perdagangan bebas saat ini 



 

 

yaitu dengan melakukan sebuah inovasi agar dapat menjadi usaha yang berhasil 

dalam lingkungan kompetisi global saat ini. Sikap inovatif dari setiap 

wirausahawan sangat diperlukan dalam menjalani bisnisnya karena mengingat 

kembali bahwa persaingan produk yang sejenis masih banyak ditemukan di 

pasaran (Saputri.et.al.,2015). 

Berbagai kesuksesan usaha disaat ini disebabkan oleh kemampuan berinovasi 

yang tinggi, suatu usaha harus mampu menciptakan produk yang berbeda dari 

yang sudah ada di pasaran.  Semakin sering suatu usaha melakukan inovasi maka 

usaha tersebut akan meningkatkan kemampuan dalam menciptakan produk yang 

berkualitas yang pada nantinya akan meningkatkan keunggulan bersaing 

perusahaan dan dapat berdampak pada kinerja perusahaan (Hartini, 2012) . 

Inovasi dapat diartikan sebagai perwujudan,kombinasi, sintesis dari 

pengetahuan yang murni, relevan hingga menghasilkan produk baru, proses-

proses , atau pelayanan.   (Luecke,2003:2).  Sedangkan inovasi produk dapat  

diartikan sebagai suatu pengembangan produk baru, dalam perubahan desain 

produk maupun tehnik yang baru (Reguia,2014). 

Inovasi merupakan sebuah hal penting yang dibutuhkan oleh sebuah usaha 

agar memiliki produk yang berbeda dengan pesaing yang ada, sehingga usaha 

tersebut dapat memiliki keunggulan yang menonjol yang pada nantinya akan 

membuat orang tertarik dengan produknya. (Trott, 2008 dalam Surya dan 

H.Ronny,2013). 

Salah satu usaha yang memiliki cukup banyak pesaing di saat ini adalah usaha 

dalam bidang cake yang dikarenakan memiliki peluang yang cukup menjanjikan. 



 

 

Bahan baku yang digunakan juga sangat mudah didapatkan dan memiliki proses 

pembuatannya yang tidak terlalu sulit.  Cake merupakan makanan yang biasa 

dikonsumsi oleh masyarakat yaitu adonan yang terdiri dari tepung, telur, gula, 

bahan pengembang, rhum, susu dan biasanya dapat dihias dengan mentega 

(buttercream), coklat, dan lain sebagainya. Namun sekarang ini untuk 

bentuk,mutu kualitas dan rasa cake telah jauh berbeda. Semakin meningkatnya 

jaman maka semakin berkembang pula teknologi, peralatan, pengetahuan, serta 

bahan-bahan yang digunakan. Hal tersebut menyebabkan banyak usaha cake yang 

bermunculan dan menjual  aneka jenis cake yang begitu banyak variasinya.   

Saat ini, usaha cake semakin banyak digeluti oleh banyak orang dan 

dipasarkan baik melalui toko maupun online. Begitu juga dengan usaha Pavita 

Cake yang berlokasi di Jalan Trengguli 2/26a Semarang. Pada mulanya, Pavita 

Cake hanya menjual sponge cake dan kue lapis surabaya saja . Namun seiring 

berjalannya waktu, Pavita Cake mulai melakukan penambahan jenis produk yaitu 

dengan beraneka macam cake tart dan cupcake. Usaha tersebut merupakan home 

industry yang dipasarkan melalui media online (media sosial).  

 Keunggulan dari Pavita Cake ini adalah setiap produk dibuat dengan bahan 

baku yang higienis dan berkualitas, memiliki harga yang terjangkau, melayani 

konsumen dengan ramah dan cepat. Namun keunggulan yang dimiliki oleh Pavita 

Cake tersebut tidak akan mengalami peningkatan atau perkembangan jika tidak 

disertai dengan melakukan sebuah inovasi produk. Dalam hal ini maka Pavita 

Cake akan mengembangkan produk sponge cake karena masih sedikitnya inovasi 

dalam produk sponge cake sehingga masyarakat dapat mengenal lebih lagi 



 

 

keberadaan produk sponge cake. Untuk memperkuat penelitian ini, maka 

dilakukan sebuah penyebaran kuesioner pra survey kepada konsumen yang sudah 

pernah memesan dan mengkonsumsi sponge cake di Pavita Cake sebanyak dua 

kali dalam dua bulan terakhir dan berada di Kota Semarang agar dapat 

memberikan tanggapan mengenai produk sponge cake yang terdapat di Pavita 

Cake. Berikut merupakan hasil dari kuesioner pra penelitian yang telah 

disebarkan, yaitu : 

    Tabel 1.1 

Hasil kuesioner pra survey 

 

 Jawaban Jumlah Persentase (%) 

Seberapa sering 

anda 

mengkonsumsi 

sponge cake 

dalam waktu 2 

bulan terakhir? 

<2 kali 0 0 

2  kali 13 43,3 

3  kali 7 23,3 

>3  kali 10 33,3 

Total  30 100 

 

Bagaimana 

pendapat anda 

mengenai produk 

sponge cake 

secara 

keseluruhan yang 

terdapat di Pavita 

Cake? 

Enak 10 33 

Terlalu manis 7 23 

Kurang bervariasi 5 17 

Harga murah 4 13 

Memiliki tekstur 

lembut dengan 

aroma harum 

2 7 

Sudah baik, karena 

tidak menggunakan 

bahan pengawet 

2 7 

Total  30 100 



 

 

Apakah produk 

sponge cake yang 

terdapat di Pavita 

Cake sudah 

memiliki bentuk 

yang menarik? 

Ya 11 37 

 

Tidak 

 

19 63 

Total  30 100 

Apakah anda 

pernah merasa 

bosan dengan rasa 

sponge cake 

(vanila dan 

coklat) yang 

terdapat di Pavita 

Cake? 

    Ya 21 70 

Tidak 

 

9 

 

 

 

30 

 

Total  30 100 

Apakah anda 

menginginkan 

penambahan 

topping pada 

sponge cake yang 

terdapat di Pavita 

Cake? 

Ya 22 73 

Tidak 

 

 

8 

 

 

 

27 

 

Total  30 100 

Apakah anda 

mengingingkan 

Pavita Cake untuk 

melakukan 

inovasi pada 

sponge cake? 

Ya 28 93,33 

  Tidak 2 6,66 

Total  30 99,99 

    Sumber : Data primer (2017) 

Dapat diketahui secara keseluruhan responden sering mengkonsumsi sponge 

cake di Pavita Cake sebanyak 2 sampai >3kali dalam waktu 2 bulan terakhir. 



 

 

Setelah melakukan pra suvey juga diketahui pendapat responden mengenai 

produk sponge cake yang terdapat di Pavita Cake yaitu: memiliki rasa yang enak 

(33%), memiliki harga yang murah (13%), memiliki tekstur lembut (7%), dan 

tidak menggunakan bahan pengawet (7%). Tetapi, juga terdapat pendapat lainnya 

bahwa jenis produk sponge cake di Pavita Cake masih terbatas / kurang bervariasi 

(17%) dan memiliki rasa yang terlalu manis (23%), sehingga produk sponge cake 

perlu dikembangkan lebih lagi agar dapar bervariasi dan menjadi produk baru 

bagi masyarakat.  

Diketahui juga 19 orang responden kurang tertarik dengan bentuk sponge cake 

yang terdapat di Pavita Cake dikarenakan memiliki bentuk yang sudah biasa / 

sudah banyak di pasaran, kurang unik, kurang bervariasi, membosankan dan 

kurang kreatif. Sedangkan responden sejumlah 21 orang merasa bosan dengan 

rasa sponge cake (coklat dan vanila) yang terdapat di Pavita Cake yang 

dikarenakan rasa sudah biasa , macam rasa yang terbatas, ingin mencoba rasa 

yang baru, rasa coklat dan vanila sudah banyak di pasaran, kurang bervariasi, rasa 

terlalu manis. Responden sejumlah  22 orang juga menginginkan penambahan 

topping pada sponge cake yang terdapat di Pavita Cake agar dapat lebih menarik, 

agar lebih bervariasi, agar lebih enak,  agar memiliki penyajian yang berbeda 

sehingga tidak bosan,ingin mencoba mengkonsumsi sponge cake dengan topping, 

dan responden juga menginginkan topping berupa coklat agar lebih nikmat saat 

dikonsumsi. Kemudian, responden sejumlah 28 orang menginginkan Pavita Cake 

untuk melakukan inovasi pada sponge cake. Responden mengingingkan produk 

sponge cake dapat di inovasi menjadi produk sponge cake yang rendah kalori, 



 

 

bergizi, dan sehat, agar tidak bosan, agar memiliki produk baru yang unggul dan 

belum pernah ada di pasaran, agar tidak kalah dalam bersaing sehingga dapat 

menjadi usaha yang berkembang, agar menjadi produk yang unik, agar lebih 

menarik lagi dan lebih bervariasi serta berinovatif dalam segi bentuk, rasa maupun 

topping dari sponge cake.  

Berdasarkan hasil jawaban / pendapat responden dari kuesioner pra survey 

secara keseluruhan, maka Pavita Cake ingin melakukan sebuah inovasi dalam segi 

bentuk, rasa, dan topping dengan mengamati produk cake yang sudah ada yaitu 

berupa sponge cake. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 

Produk sponge cake di Pavita Cake 

 

Gambar 1.1 merupakan gambar produk sponge cake yang terdapat di Pavita 

Cake yang dimana dalam segi bentuk dan rasa yang tersedia masih terbatas, selain 

itu juga belum terdapat topping pada sponge cake. Bentuk yang tersedia hanya 

terdapat bulat dan kotak, sedangkan rasa yang tersedia hanya coklat dan vanila 

saja. Berikut merupakan hasil observasi sponge cake di pasaran dan di media 

internet  : 



 

 

Tabel 1.2 

Hasil observasi produk sponge cake di Kota Semarang 

No Toko roti  Bentuk Rasa Topping Keterangan 

1 Swiss House 

(Ruko Mataram Plaza 

Blok A No. 10, Jl. MT 

Haryono, 

Brumbungan, Jagalan, 

Semarang Tengah ) 

Kotak  Vanila Keju+cream Harga Rp 

48000,00 

2 Wonder 

(Jalan MT Haryono no 

687, Semarang) 

Kotak  Vanila Keju+cream Harga 

Rp38000,00 

3 Linda 

(Jl. Mayor Jend. 

Sutoyo No.85, 

Semarang) 

Tidak tersedia 

4 Holland Bakery 

(Jl. Pandanaran No. 

19A & 21) 

Tidak tersedia 

5 Yummy Cake & 

Bakery 

(Jl. Ki Mangunsarkoro 

86E) 

Tidak tersedia 

Sumber : Data primer yang diolah (2017), observasi dilakukan tanggal  25-27 

Maret 2017 

 

Tabel 1.3 

Hasil observasi produk sponge cake di media internet 

No Sumber  Bentuk Rasa cake Topping Keterangan 

1 Fourteen 

Homemade 

https://www.instagr

am.com/p/BPackN-

jPIT/ 

 

Kotak 

Ukuran 

20cmx20cm 

Vanila 

Cheese, 

Old 

fashioned 

Mocha, 

Classic 

choco 

rhum 

Grate 

cheese, 

chocolate 

sprinkle, 

grated 

chocolate 

topping 

Harga :  

Rp 125.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/BPackN-jPIT/
https://www.instagram.com/p/BPackN-jPIT/
https://www.instagram.com/p/BPackN-jPIT/


 

 

Sumber : Data sekunder yang diolah (2017) 

Setelah melakukan observasi toko roti di Kota Semarang dan media internet, 

maka dapat diketahui seperti apakah bentuk, rasa, dan topping produk sponge 

cake yang sudah tersedia di pasaran. Hasil observasi tersebut dapat digunakan 

sebagai data pendukung untuk melakukan sebuah inovasi agar produk sponge 

cake menjadi produk yang benar-benar belum ada di pasaran.  Berdasarkan hasil 

observasi juga diketahui bahwa variasi dari produk sponge cake di pasaran masih 

memiliki bentuk, rasa, dan topping yang masih terbatas yaitu hanya memiliki 

bentuk kotak, bulat, rasa coklat dan vanila, dengan topping meses dan keju saja.  

Maka, produk sponge cake yang terdapat di Pavita Cake akan di inovasi 

menjadi sebuah bentuk yang unggul dan berbeda dari pesaing dengan 

mengkombinasikan sponge cake potong dan stik menjadi satu agar produk sponge 

cake dapat lebih praktis saat dikonsumsi,  sehingga dapat menjadi sebuah bentuk 

yang unik dan menarik perhatian semua kalangan masyarakat.  

Dalam segi rasa cake, akan di inovasi menjadi sebuah sponge cake dengan 

rasa sayuran karena kebanyakan responden dari kuesioner pra survey 

menginginkan sebuah sponge cake yang sehat (rendah kalori), tidak terlalu manis, 

2 Molideli 

www.molideli.com  

Kotak 

Ukuran 

22cmx10cm 

dan 

20cmx20cm 

Vanila Keju,meses, 

choco 

mede, 

choco mix 

a.Ukuran 

22cmx10cm : 

Rp130.000,00 

b.Ukuran 

20cmx20cm : 

Rp200.000,00 

3 Brooklyn 

American Cakery 

 

https://www.brookl

ynindonesia.com/ 

 

Bulat 

Ukuran 

diameter 

16cm dan 

24cm 

Bayam 

 

Chicken a.diameter 16cm 

: Rp350000,00 

b.diameter 24cm    

: Rp 550000,00 

http://www.molideli.com/
https://www.brooklynindonesia.com/
https://www.brooklynindonesia.com/


 

 

dan tentunya juga belum terdapat di pasaran. Sayur yang akan digunakan untuk 

rasa sponge cake berupa sayuran hijau dengan kandungan nutrisi tertinggi yaitu 

sayur yang memiliki kandungan vitamin B dan C tertinggi (vitamin yang dapat 

larut dalam air). 

  Sementara dalam segi topping akan menggunakan ganache coklat yang 

dikarenakan beberapa responden dari kuesioner pra survey menginginkan topping 

berupa coklat dan belum terdapat di pasaran. Oleh karena itu, topping yang berupa 

ganache coklat tersebut akan  dipadukan dengan sayuran hijau  bernutrisi tertinggi 

yaitu sayur yang memiliki kandungan vitamin B dan C tertinggi. (vitamin yang 

dapat larut dalam air) pula.   

Maka pada nantinya produk inovasi sponge cake ini akan menjadi produk baru 

dimana belum terdapat di pasaran yaitu dengan bentuk yang unik, rasa dan 

topping yang sehat untuk dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat. Selain itu, 

produk inovasi sponge cake ini juga diharapkan  dapat menjadi solusi untuk 

konsumen yang merasa bosan terhadap produk sponge cake yang terdapat di 

Pavita Cake, produk inovasi sponge cake ini juga diharapkan dapat menjadi 

referensi kuliner serta cita rasa yang sehat dan baru untuk semua kalangan 

masyarakat sehingga Pavita Cake dapat menjadi sebuah usaha yang memiliki 

keunggulan kompetitif sehingga tidak kalah dalam bersaing,  

Maka, produk inovasi sponge cake akan dikembangkan lebih lagi agar dapat 

menghasilkan berbagai macam ide  bentuk;rasa; dan topping yang benar-benar 

diminati oleh konsumen, serta dapat melihat peluang dan reaksi pasar yaitu 

dengan meneliti lima tahap dalam proses inovasi menurut (Luecke,2003:xii) , 



 

 

yaitu idea generation, opportunity recognition, idea evaluation, development, dan 

commercialization 

Melihat masih terbatasnya inovasi dalam produk sponge cake dan pentingnya 

inovasi dalam sebuah usaha,  maka Pavita Cake akan diteliti lebih lagi bagaimana 

usaha tersebut melakukan proses inovasi, sehingga penelitian ini berjudul “Proses 

Inovasi Bentuk, Rasa, dan Topping Sponge Cake Pada Pavita Cake 

Semarang” 

 

1.2 Rumusan dan Batasan Masalah 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka pokok perumusan 

masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : “Bagaimana proses 

inovasi bentuk, rasa, dan topping sponge cake pada Pavita Cake 

Semarang? 

1.2.2 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :  

a. Bentuk sponge cake dalam penelitian ini adalah potongan sponge cake 

yang dikombinasikan dengan stik, dengan asumsi bentuk tersebut 

memiliki bentuk yang praktis saat di konsumsi oleh masyarakat, dan 

memiliki nilai keunikan yang dapat menjadi nilai tambah tersendiri 

untuk produk inovasi sponge cake. 

b. Rasa dan topping sponge cake yang akan dijadikan pilihan dalam 

penelitian ini adalah sawi hijau, selada hijau, kangkung,brokoli, dan 



 

 

timun. Pemilihan ke lima pilihan dengan alasan karena sayuran hijau 

tersebut memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi (memiliki 

kandungan vitamin B  dan C tertinggi), sehingga produk inovasi 

sponge cake dapat menjadi cake yang sehat, rendah kalori, dan tidak 

terlalu manis. Selain itu, sponge cake dengan rasa sayuran juga belum 

tersedia di pasaran. Hal ini dibuktikan dari hasil observasi di pasaran 

dan media internet. 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk mengetahui proses inovasi bentuk, 

rasa, dan topping sponge cake pada Pavita Cake Semarang. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah :  

a. Bagi Pavita Cake 

Sebagai sumbangan pemikiran dalam memilih dan mengembangkan 

produk yang inovatif sehingga dapat menjadi sebuah usaha yang 

kompetitif. 

b. Bagi Kalangan Akademisi 

Menambah wawasan / ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai 

referensi mengenai inovasi produk yang dapat digunakan untuk penelitian 

selanjutnya. 

 



 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang penelitian,perumusan dan pembatasan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi pembahasan mengenai konsep teoritis yang akan digunakan 

sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang ada yang merupakan 

hasil studi pustaka, kerangka pikir, dan definisi operasional 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi obyek dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis data, 

tehnik pengumpulan data, serta tehnik analisis data 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi gambaran umum usaha, gambaran umum responden, serta hasil 

analisis data 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran 

 

 

 

 

 

 

 


