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1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi budaya. Salah satu kekayaan 

Bangsa Indonesia yang luar biasa adalah kekayaan kuliner. Setiap daerah/suku/adat 

memiliki sajian (makanan) khas sesuai dengan alam dan kebiasaan yang dimiliki. Kuliner 

Indonesia yang kaya cita rasa ternyata tidak hanya digemari oleh penduduk lokal 

(Indonesia) saja. Akan tetapi, kuliner Indonesia juga digemari oleh masyarakat manca 

negara, seperti bakso, nasi goreng, rendang, sate, dan masih banyak lagi. Kuliner 

Indonesia tidak hanya terpusat pada makanan berat. Indonesia juga memiliki beragam 

jenis makanan tradisional, salah satunya adalah kue cenil. Kue cenil merupakan makanan 

khas Kulonprogo yang terbuat dari singkong yang dikukus dan dibuat berwarna-warni 

agar menarik mata. Cenil ini umumnya disajikan dengan taburan kelapa parut kukus dan 

dibungkus dengan daun pisang. 

 Akan tetapi, seiring perkembangan zaman dan dampak globalisasi/westernisasi 

menyebabkan makanan tradisional ini menjadi salah satu makanan dari berbagai macam 

makanan yang tergusur oleh makanan asing. Keadaan ini tentu menjadi keprihatinan kita. 

Kuliner Indonesia yang merupakan kekayaan tersendiri bagi Bangsa Indonesia lama-lama 

terkikis dengan keberadaan kuliner asing. Padahal, kuliner khas memberikan sumbangsih 

dalam pembentuk kepribadian bangsa. Oleh karena itu, terkikisnya makanan tradisional 

Indonesia juga turut memberikan kontribusi dalam mengikis kepribadian Bangsa 

Indonesia. 

Permasalahan tersebut memberikan inspirasi untuk mengenalkan kue cenil yang 

telah diinovasi sesuai perkembangan makanan modern masa kini guna mengembalikan 

kembali eksistensi kue cenil yang mulai tergusur. Sehingga memiliki nilai jual yang lebih 

menguntungkan dari segi ekonomis. Oleh karena itu, strategi pemasaran ini memberikan 

nilai jual yang lebih bagi keberadaan makanan tradisional khususnya kue cenil. Sehingga, 

keberadaan makanan tradisional ini tetap eksis.  
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1.2 Penentuan Pasar Sasaran (Targeting) 

Untuk menentukan keberhasilan penjualan dan program-program pemasaran yang 

akan diimplementasikan, kami melakukan penentuan pasar sasaran menggunakan pola 

konsentrasi segmen tunggal atau pemasaran terkonsentrasi (concentrated marketing). 

Artinya kami hanya menghasilkan satu produk dan memilih satu segmen, yaitu produk 

kue cenil yang berkonsentrasi pada makanan kecil tradisional. Kami memutuskan 

menggunakan pola pemasaran terkonsentrasi karena agar kami memiliki pengetahuan 

yang kuat terkait kebutuhan dan keinginan segmen yang kami tuju yaitu mahasiswa di 

Universitas Negeri Yogyakarta Kampus Wates. 

Dari analisis yang kami lakukan, kami menemukan beberapa alasan yang 

membuat kami memilih mahasiswa UNY Kampus Wates sebagai target pasar kami. 

Pertama, kue cenil itu sendiri adalah makanan khas Kulonprogo akan tetapi banyak 

mahasiswa yang belum mengenal makanan tradisional tersebut. Selain jumlah penjual 

kue cenil di Kulonprogo itu sendiri sudah mulai berkurang, kue tradisional ini juga hanya 

ada di pasar tradisional sehingga mahasiswa belum mengenal kue ini. Kedua, jumlah 

mahasiswa dari daerah  luar Kulonprogo sangat banyak sehingga kue cenil ini memiliki 

peluang yang besar diserap pasar.  

Ketiga, inovasi kue cenil baik dari varian rasa maupun cara pengemasannya yang 

mengikuti perkembangan zaman berpeluang besar untuk diterima oleh para mahasiswa. 

Karena pada realitasnya, anak muda biasanya tertarik dengan makanan berinovasi baru. 

Keempat, memudahkan para mahasiswa untuk mendapatkan kue cenil. Mahasiswa tidak 

perlu pergi jauh ke pasar Wates hanya untuk menikmati makanan tradisional ini. Kelima, 

kue cenil yang terbuat dari bahan-bahan alami sangat baik bagi kesehatan tubuh. 

Sehingga makanan tradisional ini dapat menjadi alternatif bagi mahasiswa yang sadar 

akan pentingnya mengonsumsi makanan sehat. Dengan adanya sosialisasi yang tepat kue 

cenil ini pasti akan menjadi salah satu jajanan pilihan bagi mahasiswa. 

 

 

 

 

 



 
 

 

1.3 Proses Pemasaran 

Untuk mencapai tujuan pemasaran produk kue cenil dalam pasar sasaran, kami 

menggunakan strategi pemasaran bauran pemasaran atau marketing mix, yang terdiri dari 

tujuh komponen sebagai berikut: 

a. Produk 

Produk yang kami hasilkan berupa makanan tradisional kue cenil empat varian rasa yang 

terbuat dari bahan alami, yaitu rasa original, rasa cokelat, rasa vanilla, dan rasa buah 

nangka. Selain mengandung karbohidrat yang tinggi, kue cenil ini mengandung Ca, Fe, P, 

dan vitamin B1. Sehingga selain menghasilkan kue cenil bercita rasa berbeda dari produk 

kue cenil pada umumnya, produk ini juga baik untuk kesehatan. 

b. Harga 

Harga yang ditawarkan untuk produk kue cenil ini sangat terjangkau. Hal ini sesuai 

dengan pertimbangan agar produk bisa terjangkau oleh mahasiswa, yaitu sebesar Rp. 

1.500,00 per unit isi 10 kue cenil.  

c. Lokasi 

Kami menitipkan produk kue cenil di kantin kejujuran yang ada di Universitas Negeri 

Yogyakarta Kampus Wates. Selain itu kami juga menjual keliling untuk ditawarkan 

langsung oleh mahasiswa, dosen, dan karyawan. 

d. Promosi 

Promosi hasil produksi akan kami lakukan dengan beberapa cara, yaitu: 

1. Melalui pameran kuliner yang diadakan Hima D3 UNY Kampus Wates 

2. Promosi kepada dosen dan mahasiswa di UNY Kampus Wates 

3. Bekerja sama dengan kewirausahaan Hima D3 UNY Kampus Wates untuk membuka 

stand di katin kejujuran 

4. Memasang iklan melalui media elektronik fb, twitter, dan instagram. 

e. People 

Mulai dari produksi, promosi, hingga pemasaran semuanya dilakukan sendiri tanpa 

merekrut karyawan. Hal ini sesuai dengan keahlian masing-masing anggota kelompok. 

 



 
 

f. Process 

Konsumen dapat membeli kue cenil melalui kantin kejujuran UNY Kampus Wates atau 

bisa datang ke lokasi produksi. Selain itu, bagi konsumen yang ingin berkonsultasi 

mengenai proses pembuatan kue cenil kami juga menyediakan jasa konsultasi via online. 

g. Physical evidence 

Produk dikemas secara menarik, dan ditempatkan yang mudah terlihat. Sehingga ketika 

konsumen melewati kantin kejujuran UNY Kampus Wates akan mudah terlihat. Untuk 

konsultasi proses produksi secara online, proses pembuatan difoto semenarik mungkin 

dengan berbagai hiasan yang memberi kesan produk tersebut alami. 

 

1.4 Kesimpulan 

Kue cenil telah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai makanan khas 

dari Kulonprogo. Akan tetapi, seiring perkembangan zaman produksi kue cenil sebagai 

produk makanan lokal tergusur oleh makanan asing. Hal tersebut mengakibatkan 

permintaan ketela kepada petani menurun. Keadaan ini tentu menjadi keprihatinan kita. 

Kuliner Indonesia mulai pudar sebagai kekayaan alam Bangsa Indonesia dan memberikan 

sumbangsih dalam pembentukan identitas bangsa.  

Dengan adanya inovasi baru kue cenil dari produk kami, diharapkan  mahasiswa 

UNY Kampus Wates dapat melestarikan makanan khas dari Kulonprogo. Kedua, animo 

permintaan kue cenil di Kulonprogo akan meningkat. Sehingga, keberadaan kue cenil 

tetap lestari dan para pembudidaya ketela mendapatkan penghasilan yang 

menguntungkan. Ketiga, pengolahan ini dapat membuka peluang usaha mahasiswa di 

bidang kuliner pangan lokal. Terakhir, pengolahan ini dapat menjadi sarana 

pembelajarandan implementasi atas ilmu yang didapat dari mata kuliah Praktik 

Pemasaran. 

 


