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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

UMKM atau yang sering disebut dengan usaha mikro, kecil, dan menengah 

mempunyai peran yang sangat penting dalam memajukan dan mendorong 

perokonomian suatu negara. Bagi Indonesia sendiri UMKM mempunyai peran 

yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian di Indonesia. 

Dengan, adanya UMKM di Indonesia dapat mengurangi pengangguran yang 

diakibatkan tidak terserapnya angkatan kerja dalam dunia kerja. Peran UMKM 

yang begitu penting bagi perekonomian Indonesia membuat Pemerintah Indonesia 

terus berupaya mendukung UMKM untuk terus maju. Dukungan Pemerintah 

Indonesia salah satunya berupa dukungan financial dan kelengkapan bahan baku 

melalui badan usaha milik negara (BUMN). Namun dukungan tersebut masih 

belum mampu untuk membuat UMKM menjadi lebih kuat.  

 Salah satu UMKM yang mempunyai peran sangat penting dalam 

perekonomian Indonesia yaitu UMKM kuliner. Menurut artikel presidenri.go.id 

terdapat 56 juta pelaku UMKM dan 70% diataraya UMKM kuliner. UMKM 

kuliner ini berpotensi menjadi penggerak perokonomian Indonesia. UMKM 

kuliner mempunyai peran penting dalam perekonomian karena UMKM kuliner ini 

dapat mengatasi pengangguran, sebagai contoh jika seorang pemilik UMKM 

warung bakso dapat menyerap 2 tenaga kerja, bisa dibayangkan jika terdapat 10 

orang pemililk UMKM warung bakso maka mampu menyerap 20 tenaga kerja.
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UMKM kuliner merupakan bisnis yang tidak akan pernah mati. UMKM kuliner 

terus berkembang pesat seiring permintaan konsumen yang terus bertambah dan 

kebutuhan konsumen yang beraneka ragam.  

UMKM kuliner yang tidak dapat terpisahakan dari pertumbuhan ekonomi 

masyarakat Indonesia yaitu UMKM warung makan mi dan bakso. Menurut ketua 

plt APMISO INDONESIA (Asosiasi pedagang mie dan bakso Indonesia) Lasiman 

untuk Provinsi Jawa Tengah terdapat kurang lebih 10.000 pelaku UMKM mi dan 

bakso. Dengan jumlah pelaku UMKM warung makan mie dan bakso tersebut, 

membantu Indonesia dalam mengatasi permasalahan pengangguran. Mi dan bakso 

juga menjadi makanan yang tenar di Indonesia, ketenaran bakso di Indonesia 

membuat salah satu mantan persiden negara adidaya Amerika Serikat Barrack 

Obama jatuh cinta terhadap kuliner ini. Tidak hanya produk mi dan bakso asal 

Indonesia saja yang mendapat pujian dari tokoh penting, pelaku UMKM kuliner 

ini pun juga mendapat pujian dari Gubernur Jawa Tengah H. Ganjar Pranowo SH 

MIP, pujian itu disampaikan oleh bapak Ganjar pada saat Halal Bi Halal APMISO 

INDONESIA (Asosiasi Pedagang Mi dan Bakso Indonesia) di Wisma Perdamaian 

pada tanggal 13 Juni 2017, beliau menganggap pelaku UMKM ini mengamalkan 

konsep trisakti yang digagas oleh Bung Karno yaitu berdikari, dan mempunyai 

inovasi, kreativitas, kegigihan yang kuat dalam berjualan. Begitu pentingnya 

UMKM warung makan mi dan bakso ini dalam perekonomian Indonesia membuat 

3 BUMN Indonesia yaitu Bank BTN, PT PPI, dan BULOG bekerja sama dengan 

APMISO selaku wadah bagi para pelaku UMKM warung makan mi dan bakso, 
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guna menyejahterakan para pelaku UMKM warung makan mi dan bakso di 

Indonesia.   

Berbicara mengenai UMKM warung makan mi dan bakso maka kita harus 

mengetahui asal kata bakso. Dikutip dari artikel Amroni (2017) “Bakso 

merupakan makanan asli dari negara Tiongkok, dalam bahasa hokkien yang 

secara harafiah memliki arti daging giling. Di negara asalnya tiongkok bakso 

menggunakan bahan baku utama daging babi”. Di Indonesia yang mayoritas 

umatnya beragama Muslim, mayoritas pelaku UMKM warung makan mi dan 

bakso mengganti daging babi menggunakan daging yang halal seperti daging sapi, 

ikan, ayam, dan kerbau. Warung makan mi dan bakso yang dalam pembuatan 

baksonya menggunakan daging sapi bisa kita jumpai banyak tempat di kota 

Semarang contoh nyatanya Bakso Pak No di JL Kokrosono deretan PKL 

Kokorosono dan warung makan mi dan bakso Pak Kliwon di JL Sentiaki Raya No 

17. Warung makan mi dan bakso yang dalam pembuatan baksonya menggunakan 

daging kerbau bisa kita jumpai di daerah Kabupaten Demak contoh nyatanya 

Bakso Pak Karman yang letaknya di JL Karangawen, Demak. Warung makan mi 

dan bakso yang dalam pembuatan baksonya menggunakan daging ikan bisa kita 

jumpai didaerah Salatiga contoh nyatanya Bakso Pak Wagiman yang warung 

baksonya berdekatan dengan salah satu toko roti yang sangat popular di Salatiga 

yaitu toko roti wonder. Dalam penyajiannya bakso dari negara Tiongkok hampir 

sama dengan bakso dari negara Indonesia yaitu menggunakan kuah, serta didalam 

satu mangkok isinya pun hampir sama mulai dari bakso itu sendiri bihun dan sawi 

serta kuah yang berwarna kecoklatan, serta bakso dari negara Tiongkok berwarna  
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coklat. Hal ini sedikit berbeda dengan bakso negara Indonesia, jika bakso dari 

negara Indonesia satu mangkoknya berisi bakso itu sendiri, sawi, sledri, bawang 

merah goreng, tetelan  (iso, babat, sandung lamur, hati sapi, paru sapi) ,pangsit, 

tahu, mie putih dan mie kuning, serta kuah dari bakso negara Indonesia putih 

keabu-abuan, serta ada juga yang berwarna agak kuning, bakso dari negara 

Indonesia berwarna putih keabu-abuan akan tetapi ada juga pedagang bakso di 

Indonesia menggunakan bakso yang berwarna coklat, bakso berwarna coklat 

tersebut terjadi karena bakso tersebut mengalami proses penggorengan didalam 

wajan yang berisi minyak kelapa sawit yang panas. Perbedaan itu dapat dilihat 

pada gambar 1.1. 

Gambar 1.1                                                                                                           

Perbedaan bakso asal negara Tiongkok dengan bakso asal negara Indonesia 

Salah satu kota yang memiliki pelaku UMKM warung makan mi dan bakso 

terbesar adalah kota Semarang. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua PLT 

APMISO Lasiman pada juli 2017 Di Kota Semarang terdapat kurang lebih 1500 

  

Gambar :Satu porsi bakso khas negara 

tiongkok. 

Sumber dari : http://papasemar.com/11-

jenis-penyajian-bakso-dari-berbagai-

penjuru-dunia/  

Gambar: Satu Porsi bakso khas Negara Indonesia 

Sumber dari : Hasil Pengamatan langsung. 

http://papasemar.com/11-jenis-penyajian-bakso-dari-berbagai-penjuru-dunia/
http://papasemar.com/11-jenis-penyajian-bakso-dari-berbagai-penjuru-dunia/
http://papasemar.com/11-jenis-penyajian-bakso-dari-berbagai-penjuru-dunia/
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pelaku UMKM warung makan mi dan bakso yang telah terdaftar dalam 

keanggotaan APMISO. Semakin banyak pelaku UMKM warung makan mie dan 

bakso di kota Semarang menyebabkan tingkat persaingan semakin tinggi antar 

pelaku UMKM ini yakni persaingan dalam menarik dan menjaga konsumen.  

Di kota Semarang terdapat kelurahan yang memiliki penduduk cukup tinggi 

yaitu kelurahan Bulu Lor. Menurut data monografi keluraha Bulu Lor periode 

Januari-Juli 2017 terdapat 4151 KK dengan jumlah penduduk 14991 orang  yang 

terdiri dari 7310 orang pria dan 7691 perempuan. Pelaku bisnis menyadari, jumlah 

penduduk yang tinggi merupakan peluang besar untuk membuka usaha yang 

bergerak dibidang makanan. Jumlah penduduk yang tinggi sangat tepat untuk 

usaha bidang kuliner/makanan karena jumlah manusia yang banyak membutuhkan 

makanan yang banyak pula. Di kelurahan Bulu Lor juga merupakan salah satu 

kelurahan dengan UMKM warung makan mi dan bakso yang cukup banyak. 

Berdasarkan wawancara dengan ketua APMISO INDONESIA Lasiman, terdapat 

12 pelaku UMKM warung makan mi dan bakso yang berada di kelurahan Bulu 

Lor. Serta terdapat satu kelompok UMKM makanan mi dan bakso yang berjualan 

bakso dengan cara keliling yaitu kelompok UMKM bakso malang. Di Kelurahan 

Bulu Lor tidak hanya UMKM warung makan mi dan bakso saja tetapi juga 

terdapat UMKM warung makan yang lain yang terdaftar di Kantor Kecamatan 

Semarang Utara dengan status aktif sampai sekarang.  Namun tidak dipungkiri 

juga terdapat puluhan pelaku UMKM makanan selain mi dan bakso yang belum 

terdaftar dikantor kecamatan.  
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Dengan tingginya pelaku bsinis kuliner, membuat para pebisnis kuliner 

bersaing ketat. Ketatnya bisnis kuliner ini, menuntut para pelaku binisnya bisa 

lebih kreatif dan inovatif. Selain inovatif dan kreatif, pemasaran yang baik juga 

dibutuhkan dalam dunia usaha agar dapat bersaing. Sesuai dengan pernyataan 

Zimmerer et al. (2002) “perusahaan yang memperhatikan dan melayani 

kebutuhan konsumennya akan lebih berhasil dibanding perusahaan yang 

mengabaikannya.” Namun, “pada umumnya pemasaran merupakan salah satu 

masalah yang dihadapi oleh UMKM di negara-negara berkembang (Aziz 2009)”. 

Oleh karenanya diperlukan pemasaran yang tepat untuk UMKM. 

UMKM warung makan mi dan bakso Pak Kliwon merupakan salah satu 

pelaku UMKM warung makan mi dan bakso yang berlokasi di Kelurahan Bulu 

Lor yang beralamat di JL Sentyaki Raya no. 17. UMKM ini telah berdiri di 

Kelurah Bulu Lor sejak tahun 1990 di JL Noroyono No 42 Semarang, sebelum 

berjualan secara menetap pemilik UMKM ini berjualan dengan cara berkeliling 

dengan menggunakan gerobak bakso dengan rute Thamrin, JL Imam Bonjol, 

Tugu Muda dan Simpang lima. Gambar bangunan UMKM warung makan mi dan 

bakso Pak Kliwon di Jl Sentiaki Raya no.17 dapat dilihat pada gambar 1.2. 

UMKM ini juga merupakan UMKM warung makan mi dan bakso pertama di 

Kelurahan Bulu Lor. Pada tahun 2013 UMKM warung makan mi dan bakso Pak 

Kliwon ini pindah lokasi di Jl Sentyaki Raya no.17 dikarenakan adanya proyek rel 

ganda dari PT KAI di sepanjang JL Noroyono. Produk makanan yang dijual 

UMKM ini antara lain mi ayam, bakso sapi, dan tahu bakso, gambar produk dari 
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UMKM ini dapat dilihat pada Gambar 1.3 dan untuk daftar harga produk yang 

ditawarkan Pak Kliwon dapat dilihat pada tabel 1.1.  

Gambar 1.2                                                                                                               

Gambar Warung Bakso Pak Kliwon di Jalaln Sentyaki Raya No 17 

Semarang 

 

   

  

 

 

 

Gambar Warung Bakso Sapi Pak Kliwon di Jalan Sentyaki Raya No 17 

Semarang. Sumber dari hasil pengamatan langsung. Sumber dari: pengamatan 

langsung 

Tabel 1.1                                                                                                                      

Daftar Harga Prdouk UMKM Warung Makan Mi dan Bakso Pak Kliwon 

Nama Produk  Harga 

Bakso  Rp. 10.000 

Mi ayam Bakso Rp.   8.000 

Mi Ayam Rp.    5000 

Es Jeruk/Jeruk Hangat /Panas Rp.    3000 

Es Teh/Teh Hangat /Panas Rp.    2000 

Tahu Bakso @1 Biji Rp.    1500 

       Sumber dari: Data primer yang dioalah 2017 
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Gambar 1.3                                                                                                             

Produk makanan Mi Ayam, Tahu Bakso, dan Bakso Sapi UMKM Warung 

Makan Mi dan Bakso Pak Kliwon 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Produk mi ayam (atas), produk tahu bakso (kiri bawah), produk bakso sapi 

(kanan bawah). Sumber dari: hasil pengamatan langsung 

 

Pada dasarnya UMKM warung makan mi dan bakso Pak Kliwon diunggulkan 

dari segi lokasi karena UMKM tersebut berada didekat lapangan sentyaki, 

lapangan sentyaki merupakan lapangan multifungsi yang luasnya serperti 

lapangan bola dan setiap siang menjelang sore banyak anak remaja yang bermain  

dilapangan tersebut, UMKM tersebut juga terletelak didekat tempat kost yang 

mayoritas diisi oleh pelajar SMK Pelayaran dan Mahasiswa UDINUS. UMKM 

warung makan mi dan bakso Pak Kliwon juga telah berjualan lebih dahulu di 

Kelurahan Bulu Lor daripada UKM warung makan mi dan bakso yang lain. Selain 

keunggulan yang dimiliki UMKM warung makan mi dan bakso Pak Kliwon 
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terdapat juga kekurangan yang dimiliki UMKM warung makan ini yaitu pemilik 

UMKM warung makan mi dan bakso Pak Kliwon hanya berpikiran yang penting 

dagangannya banyak yang terjual, kalau sisa hanya menyisahkan barang 

dagangannya yang sedikit, yang penting dapat terjual semua serta pemilik UMKM 

warung makan mi dan bakso Pak Kliwon tidak mempedulikan tanggapan atau 

persepsi konsumen, padahal persepsi konsumen tentang UMKM warung makan 

mi dan bakso merk Pak Kliwon ini merupakan hal yang penting karena dapat 

memberikan informasi tentang UMKM warung makan mi dan bakso merk Pak 

Kliwon menurut persepsi konsumen, serta informasi tersebut dapat digunakan 

pemilik UMKM warung makan mi dan bakso Pak Kliwon untuk membuat 

perusahaannya menjadi lebih baik lagi.  

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul  “PERSEPSI  KONSUMEN TERHADAP BAURAN 

PEMASARAN UMKM WARUNG MAKAN MI DAN BAKSO MERK PAK 

KLIWON DI KOTA SEMARANG.  

1.2 Rumusan Masalah 

     Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian 

adalah :  

Bagaimana persepsi konsumen terhadap bauran pemasaran yang terdiri 

dari product, price, place, promotion, physical evidence, proses, people, 

customer service UMKM warung makan mi dan bakso merk Pak Kliwon. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, tujuan penelitian (sesuai 

rumusan masalah) ini adalah sebagai berikut : 

Untuk mengetahui tentang persepsi konsumen terhadap bauran pemasaran 

yang terdiri dari product, price, place, promotion, physical evidence, 

proses, people, customer service UMKM warung makan mi dan bakso 

merk Pak Kliwon. 

1.4 Manfaat Penelitian  

     Hasil dari penelitian yang akan dilaksanakan ini diharapkan bisa memberikan 

manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, yaitu : 

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat menjawab permasalahan 

bagaimana persepsi konsumen terhadap bauran pemasaran yang 

terdiri dari product, price, place, promotion, physical evidence, 

proses, people, customer service UMKM warung makan mi dan 

bakso merk Pak Kliwon. 

2. Bagi pemiliki UMKM warung makan mi dan bakso merk Pak 

Kliwon, penelitian ini dapat mengetahui persepsi konsumen 

terhadap UMKM warung makan mi dan bakso merk Pak Kliwon, 

dan kedepannya pemilik UMKM ini dapat membuat perusahaanya 

ini menjadi lebih baik lagi. 
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3. Bagi peneliti lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi 

untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan para peneliti lain 

tertarik untuk meneliti tentang UMKM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


