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BAB 1 

LATAR BELAKANG 

 Pendahuluan 

Persaingan bisnis yang kian dinamis menuntut perusahaan untuk dapat 

memperoleh dan mempertahankan pangsa pasarnya. Salah satu cara untuk 

memperoleh dan mempertahankan pangsa pasar yaitu dengan melakukan inovasi 

terhadap produk yang akan dipasarkan. Inovasi merupakan sebuah mekanisme 

perusahaan untuk beradaptasi dalam lingkungan yang dinamis. Oleh karen itu 

perusahaan itu perusahaan dituntut untuk mampu menciptakan penilaian serta ide – 

ide yang baru dan menawarkan produk yang inovatif. Munculnya inovasi/produk 

inovasi pada dasarnya adalah untuk memenuhi permintaan pasar sehingga produk 

inovasi merupakan salah satu yang dapat digunakan sebagai keunggulan kompetitif 

bagi perusahaan menurut Amabile (1996) dalam (Prakoso, 2005). 

Fokus utama inovasi adalah penciptaan gagasan baru, yang ada gilirannya 

akan diimplementasikan ke dalam produk baru, proses baru. Tujuan utama proses 

inovasi adalah memberikan dan menyalurkan nilai pelanggan yang lebih baik. 

Inovasi dapat di pandang dengan pendekatan strukturalis dan pendekatan proses. 

Pendekatan strukturalis memandang inovasi sebagai suatu unit dengan parameter 

yang tetap seperti teknologi dan praktek manajemen, ada pun pendekatan proses 

memandang inovasi sebagai suatu proses yang kompleks, yang sering melibatkan 

berbagai kelompok sosial dalam organisasi menurut  Swan (1999) dalam (Hartini, 

2012). Inovasi juga merupakan aspek budaya organisasi yang mencerminkan 

tingkat keterbukaan terhadap gagasan baru. Kemampuan inovasi merupakan 
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kemampuan organisasi untuk mengadopsi atau mengimplementasikan gagasan 

baru, proses dan produk baru, menurut Hurley & Hult (1998) dalam (Prakoso, 

2005). 

Dewasa ini inovasi dalam bisnis makanan khususnya menjadi hal yang 

sangat penting, karena menjadi ciri khas dari sebuah produk yang akan dipasarkan. 

Salah satu bahan makanan yang populer dan mudah untuk diinovasi adalah ikan. 

Ikan merupakan sumber makanan yang memiliki manfaat yang baik bagi tubuh 

manusia. Salah satu ikan yang menjadi konsumsi masyarakat luas dalam semua 

kalangan adalah ikan bandeng.  

Hampir diseluruh wilayah di Indonesia olahan makanan yang berbahan 

dasar ikan mudah dijumpai dan bahkan merupakan salah satu buah tangan saat 

berkunjung kedaerah – daerah tersebut, hal ini juga didukung oleh himbauan dari 

Pemerintah Indonesia yaitu Susi Pudji Astuti (Menteri Kelautan dan Perikanan) 

dengan ciri khasnya “kalau tidak makan ikan saya tenggelamkan”. Di kota 

Semarang biasanya ikan bandeng diolah menjadi bandeng presto, otak – otak 

bandeng, bandeng teriyaki, bandeng dalam sangkar, bandeng duri keras asap, dan 

sebagainya guna menambah varian rasa dan meningkatnya nilai jual. Otak – otak 

bandeng merupakan salah satu olahan pembuatannya yang gampang – gampang 

susah. Otak – otak bandeng adalah olahan dari ikan bandeng yang cara 

pembuatannya dengan mengeluarkan daging ikan beserta duri setelah itu daging 

ikan dihaluskan serta diberi bumbu rempah kemudian dimasukan lagi kedalam kulit 

ikan bandeng lalu dikukus hingga matang. Karena olahan otak – otak bandeng ini 

tanpa duri dan bergizi maka cocok untuk dikonsumsi dari usia balita hingga lansia.  
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Selain di Indonesia otak – otak bandeng juga populer di Negara Singapura 

dan Malaysia. Tiap masing – masing daerah mempunyai variasi dan ciri khas otak 

– otaknya sendiri, yang dalam pembuatannya dapat disesuaikan dengan selera 

masyarakat setempat. Tidak ada sejarah pasti yang bisa menjelaskan asal muasal 

otak – otak, namun ada dugaan kuat bahwa otak – otak merupakan hasil adopsi dari 

Negara Cina dikarenakan bahan khas yang digunakan dalam pembuatan otak – otak 

yaitu daun kucai dan cuka yang merupakan bahan – bahan yang digunakan dalam 

masakan Cina. 

Pada dasarnya hampir semua jenis ikan dapat dibuat menjadi otak –otak, 

seperti ikan tenggiri, kakap merah atau putih, bandeng, kerapu, gabus, dan 

sebagainya, yang penting ikan yang berdaging putih. Umumnya yang paling banyak 

diolah menjadi otak – otak adalah ikan bandeng, dikarenakan ikan bandeng memilki 

duri yang banyak sehingga cocok diolah menjadi otak – otak, mudah didapat 

dipasaran selain itu harga yang terjangkau, sehingga dapat meningkatkan nilai jual 

ketika diolah menjadi otak – otak bandeng. 

Setelah melakukan pengamatan di toko oleh – oleh Bandeng Juwana Erlina 

(Jalan pandanaran), Bandeng Arwana (Jalan pandanaran), Bandeng Bonafide (Jalan 

pandanaran) dengan cara membeli masing – masing satu buah otak – otak bandeng 

dengan rasa original sebagai contoh produk inovasi di masing – masing toko 

bandeng terpopuler yang ada di Semarang. Untuk harga otak – otak bandeng dengan 

rasa original yang dijual di toko oleh – oleh Bandeng Juwana Erlina, Bandeng 

Arwana, Bandeng Bonafide yang terletak di Jalan Pandanaran Kota Semarang juga 

bervariasi mulai dari Rp 160.000,00 per kilo untuk otak – otak bandeng yang biasa 
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( daya simpan 7 hari didalam kulkas), hingga Rp 65.000,00 per ekor untuk otak -  

otak bandeng yang divakum (daya simpan 30 hari di dalam kulkas).  

Berikut ini hasil pengamatan di tiga toko yang menjual otak – otak bandeng 

di Kota Semarang mengenai rasa dan bentuk  otak – otak bandeng yang ada saat 

ini. 

Nama      : Bandeng Juwana Elrina 

Alamat    :  Jl. Pandanaran no.57, Randusari, Semarang Selatan, Kota Semarang 

                   Jl. Tambakaji, Ngaliyan, Kota Semarang 

Rasa        : Original 

Bentuk    : Satu Ekor 

Harga      : Rp 160.000,00/kg 
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Gambar 1. 1 Otak – otak Bandeng “Juwana Erlina” 

 

Nama       : Bandeng Arwana 

Alamat     : Jl. Pandaran No.65 Randusari, Semarang Selatan, Kota Semarang 

                   Jl. Perintis Kemerdekaan No. 221. Kota Semarang. 

Rasa         : Original 

Bentuk     : Satu Ekor 

Harga       : Rp 170.000,00/kg 

 

 

Gambar 1. 2  Otak – otak Bandeng “Arwana” 
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Nama       : Bandeng Bonafide 

Alamat     : Jl. Pandanaran No. 53, Randusari, Semarang Selatan 

Rasa         : Original 

Bentuk     : Satu Ekor 

Harga       : Rp 65.000,00/ekor (vakum) 

 

Gambar 1. 3 Otak – otak Bandeng “Bonafide” 
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Sumber: Dari berbagai sumber yang diakses (2017) 

Nama       : Otak – otak bandeng Bu Muzanah 

Rasa         : Original 

Bentuk     : Satu Ekor 

Harga       : Rp 51.500/ekor 

 

Dari hasil pengamatan di atas dapat disimpulkan bahwa  variasi rasa dan 

bentuk otak – otak bandeng yang ada di pasaran relatif masih sedikit yaitu otak – 

otak  bandeng dengan rasa original saja, pilihan varian rasa pada makanan yang 

cenderung terbatas akan membuat konsumen merasa jenuh sehingga enggan untuk 

membeli lagi karena varian rasa yang tersedia hanya itu – itu saja. Maka dari itu 

perlu dilakukan inovasi dari segi varian rasa otak – otak bandeng agar konsumen 

tidak jenuh dan biasanya konsumen juga lebih tertarik untuk mencoba produk yang 

unik.  
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Dari hasil observasi lapangan peneliti juga menemukan fakta bahwa varian 

bentuk otak – otak bandeng yang ada di pasaran juga cenderung terbatas yaitu otak 

– otak bandeng dengan bentuk yaitu satu ekor ikan bandeng. Dengan ukuran satu 

ekor ikan bandeng yang besar maka konsumen harus memotong – motong lagi otak 

– otak bandeng untuk selanjutnya di konsumsi. Dilihat dari permasalahan tersebut 

maka hal ini dapat menjadi peluang untuk dilakukan inovasi otak – otak bandeng 

dari segi rasa dan bentuk. 

Dari latar belakang diatas menunjukkan bahwa masih terbatasnya varian 

rasa dan bentuk otak – otak bandeng di pasaran, sehingga peneliti akan melakukan 

penelitian dengan judul “Proses Inovasi Otak – otak Bandeng Dari Segi Bentuk dan 

Rasa”. 

  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas peneliti 

merumuskan masalah yaitu: 

Bagaimana proses inovasi produk otak –otak bandeng dari segi rasa dan 

bentuk? 

 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses inovasi otak – otak 

bandeng dari segi rasa dan bentuk? 

 Manfaat Penelitian 

Bagi peneliti: Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

sebagai penerapan teori – teori yang yang diperoleh saat dibangku kuliah. 
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Bagi perusahaan: Penelitian ini diharapkan mampu menambah varian rasa 

dan bentuk otak – otak bandeng serta meningkatkan nilai penjualan. 

 Batasan Masalah 

Penelitian ini menggunakan batasan masalah yaitu: 

1) Penelitian ini menggunakan batasan masalah yaitu inovasi dari segi 

rasa karena rasa otak – otak bandeng yang ada dipasaran hanya 

original saja.  

2) Penelitian ini menggunakan batasan masalah yaitu inovasi dari segi 

bentuk karena bentuk otak – otak bandeng yang ada dipasaran hanya 

bentuk satu ekor ikan bandeng saja.  

3) Fokus pada tahap development. Tahap development atau tahap 

pengembangan produk ialah tahap ke empat dari lima tahap proses 

inovasi. 

 

 

 

 

 

 

 


