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ABSTRAK

Pemasaran  dimaksudkan  untuk  memastikan  bahwa  inovasi  sangat  diperlukan

dalam pemasaran karena dengan adanya inovasi, maka kinerja merek dalam produk perlu

dipertahankan dan  dikembangkan.  Mempertahankan kinerja  merek  melalui  pemasaran

dapat  dilakukan  melalui  promosi-promosi  Cara  mempromosikan  dan  menjual  produk

melalui media  sosial ini sangatlah di minati oleh  wirausahawan, karena cara ini lebih

akurat  tidak  memakan  biaya  &  waktu  yang  banyak  (praktis).  Dari  kelompok  kami

menggunakan  penelitian  dengan  metode  deskriptif  kualitatif  karena  sesuai  dengan

perkembangan produk yang perlu adanya inovasi pemasaran. Oleh karena itu, dari artikel

kami  dimaksukan  agar  mempunyai  inovasi  dan  kreatifitas  dalam  pemasaran  produk.

Media sosial bisa dijangkau dengan mudah apabila menggunakan gadget (smartphone)

memiliki  data  internet,  masyarakat  tentu  bisa  mengakses  dan  memasarkan produknya

dengan cepat. melalui medsos mendapatkan dampak positif dalam menggunakan medsos

tersebut. 

Kata kunci : Mengembangkan, mempertahankan dalam inovasi pemasaran 

PENDAHULUAN 

Inovasi  pemasaran  sangat  penting

bagi para owner dalam mempromosikan

produknya agar mengalami peningkatan

yang efisien. Dari perkembangan zaman

ini  semakin  banyak  yang  berkembang

juga,  terutama  adalah  makanan.

Mulainya dari  macam-macam makanan

yang  sederhana  kemudian  dimodifikasi

menjadi  macam  rasa  yang  ke  unikan

produk  sehingga  menjadi  menarik  dan

bergizi.  Di  kalangan  masyarakat

sekarang banyak sekali yang lebih milih

makanan  siap  saji.  Bisa  juga  disebut

fastfood  ataupun  frozen,  karena

kecepatan  dalam  penyajian  sangat

praktis dan harganya relative terjangkau.

Contohnya makanan fasfood yang sudah
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cukup  terkenal  dikalangan  masyarakat

yaitu   produk  PKM  kita  Stick

Mozzarella.  Makanan Stick  Mozzarella

ini  sangat  menjanjikan  sekali  untuk

dunia  usaha,  karena  dari  kalangan

manapun  diantaranya  dari  kalangan

anak-anak sampai dewasa dapat dengan

mudah  mengonsumsinya.  Stick

Mozarella  merupakan  sebuah  inovasi

dalam mozarella yang disajikan dengan

berisi keju molor “lumer” dan memiliki

nilai  gizi  yang  seimbang.  Dari  keju

mozarellanya  itu  sendiri  mengandung

protein  yang  tinggi,  untuk  kesehatan

gigi,  mencegah  kanker,  menjaga  berat

badan  seimbang,  menguatkan  tulang,

meningkatkan  kadar  kolestrol  baik.

Selain itu,  harga stick mozzarella lebih

terjangkau  dibandingkan  dengan  harga

nugget  ataupun  frozen  lainnya.

Mozzarella  sendiri  adalah  makanan

fastfood Frozen yang bergizi di kalangan

masyarakat.

Inovasi pemasaran itu sendiri, ialah

suatu  kegiatan  dalam  memasarkan  /

mempromosikan  produk  sendiri  yang

akan menarik perhatian para konsumen

pada  pengemasan  atau  desain  produk,

penempatan  produk,  promosi  produk,

atau  harga.  Dalam  organisasi  bisnis

maupun  bidang  bisnis  apapun  harus

selalu  melakukan  pemasaran  karena

dalam pemasaran sendiri  sebagai usaha

bisnis.  Dengan  pemasaran  kita  selalu

mengingatkan konsumen bahwa produk

yang  dihasilkan  kita  sediri  dapat

menarik konsumen dan konsumen agar

tidak  lupa  dengan  produk  yang  diolah

sendiri,  walaupun  produk  kita  sudah

sangat terkenal atau belum dikenal oleh

kalangan  masyarakat,  maka  tentu  saja

kita  sangat  membutuhkan  pemasaran

dengan  melalui  promosi  dan  juga

dibutuhkan dalam organisasi bisnis agar

konsumen  dapat  menikmati  hasil  yang

produk kita.

Makanan  stick  mozarella  ini

memiliki  kualitas  &  kepuasan

pelanggan.  Kualitas  produk  sendiri

meliputi  warna yang  membuat

kombinasi  produknya  tidak  terlihat

pucat  atau  tidak  serasi  dengan  warna

khasnya, penampilan itu sendiri jadi ciri

khasnya dan kesegaran serta kebersihan

dari  makanan,  porsi yang  sudah

ditentukan standarnya sesuai harga yang

dijual,  bentuk produk untuk  daya  tarik

konsumen  serta  bervariansi  saus,

temperature yang  didapatkan  oleh

makanan  seperti  rasa  serta  frozenfood,

tekstur makanan  terdapat  halus  atau

tidak, cair atau padat, keras atau lembut,

kering  atau  lembab.  Tingkat  tipis  dan

halus  serta  bentuk  makanan  dapat

dirasakan  lewat  tekanan  dan  gerakan

dari  reseptor  di  mulut,  tingkat

kematangan sesuai cara menggorengnya

dengan api kecil agar makanannya tidak
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merubah  teksturnya &  rasanya  gurih,

asin  dan  pedas  balado.  Gemoy

food_Stick  Mozarella  adalah  sebuah

produk makanan yang berisi keju molor

dan  kemasan  yang  praktis.  penjualan

mozzarella yang berskala menengah.

Sejauh  ini,  pengolahan  data  yang

ada  di  Gemoy  Food_Mozarella  mulai

dari  pengolahan  data  ingredients  serta

pengolahan  data  penjualan  semuanya

masih  dicatat  di  dalam  pencatatan

manual  sebuah  buku. Karena  bahan  –

bahannya  mudah  didapat,  cara

membuatnya  juga  mudah.  Sehingga,

harganya  juga  sesuai  dikantong  buat

semua kalangan. 

Hal ini menyebabkan organisasi atau

manajemen  data  belum  efisien  dan

efektif.  Salah  satunya  adalah  lebih

melakukan  efesiensi  sehingga  produk

yang  dihasilkan  dapat  bersaing,  bukan

hanya  dipasaran  tetapi  juga  perlu

melalui  sosial  media.  terkadang

konsumen juga  menyadari  kesadaranya

dengan  merasakan   kejenuhan,  ketika

mengonsumsi suatu produk dan bisa jadi

konsumen  mengharapkan  produk  lain

yang  jauh  lebih  memuaskan.  Namun

ketika pesaing datang dengan gebrakan

inovasinya, kesadaran mulai muncul dan

tanpa  peneliti  pemikiran  yang  matang

mereka akan melakukan inovasi produk

dengan apa adanya dan sebisa mungkin.

Namun yang menjadi  persoalan  adalah

ketika  pemilik  usaha  tidak  mempunyai

pemahaman  akan  pentingnya  sebuah

inovasi  dan  bagaimana  melakukan

inovasi yang efektif. 

TUJUAN PENELITIAN

Dapat memberikan pemahaman dan

inovasi  bagi  generasi  muda.  Pada

penelitian inovasi  dalam pemasaran ini

dengan  produk  stick  mozzarella  yang

pengembangan  produknya  dengan

mengadopsi kebutuhan pasar yang baik

dan  dapat  di  ikuti  oleh  para  kalangan

muda  dengan  mudah  dan

menyenangkan.  Sehingga  mempunyai

inovasi  yang  baik  diharapkan  mampu

meningkatkan  kualitas  pemasaran

dengan unggul dan dapat lebih diterima

dan kompetetif.

URGENSI PENELITIAN

Dalam kegiatan mahasiswa ini dapat

menjadikan sebagai proses pembelajaran

bagi mahasiswa dalam dunia bisnis. Dan

dapat  dipahami  dengan  mempelajari

inovasi dan kreatifitas yang mendorong

penelitian  dapat  meneliti  dengan  baik.

Diantaranya  dipengaruhi  oleh  motivasi

inovasi  dalam  pemasaran  untuk

memertahankan  dan  mengembangkan

pada  produk  stick  mozarella.  Tujuan

penelitian  ini  umumnya  sama,  dengan

penelitian ini adalah keinginan manusia

sendiri  untuk  menjadikan  motivasi
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dirinya.  Salah  satu  potensinya  adalah

menciptakan  inovasi  yang  baru  untuk

mempertahankan  dan  mengembangkan

produk  stick  mozzarella  yang

merupakan  produksi  yang belum besar

dan  diimbangi  dengan  kemampuan

memasarkan produk secara optimal.

TINJAUAN PUSTAKA

Inovasi dalam bisnis

merupakan bisnis yang mutlak, dan

dapat  dilakukan  di  dunia  bisnis

manapun. Pengertian dari Inovasi bisnis

sendiri  perubahan  yang  terjadi  dalam

suatu  perusahaan  dan  salah  satunya

untuk  mengembangkan  sebuah

perusahaan menuju arah perubahan yang

menjadi lebih baik lagi. 

Jadi  inovasi  baik  dari  proses

maupun  produknya  merupakan  suatu

perubahan  pada  sekumpulan  informasi

yang  berhubungan  atau  yang  terkait

dengan  upaya  meningkatkan  atau

memperbaiki sumber daya yang ada.

Pengertian Pemasaran

Pengertian  Pemasaran  menurut  para

ahli:

1. Basu dan Hani (2004:4) 

Pemasaran  adalah  dari  keseluruhan

kegiatan usaha yang ditujukan untuk

merencanakan,  menentukan  harga,

mempromosikan,  dan

mendistribusikan  barang  dan  jasa

yang  dapat  memuaskan  kebutuhan

baik  kepada  konsumen  yang  ada

maupun konsumen potensial. 

2. William J. Stanton, (1984:7) 

Pemasaran adalah suatu sistem total

dari kegiatan bisnis yang dirancang

untuk planning,  menentukan harga,

mempromosikan  maupun  distribusi

barang-barang  yang  memuaskan

keinginan dan jasa baik kepada para

konsumen  saat  ini  maupun

konsumen  potensial.Jadi  dari

pengertiaan diatas bahwa pemasaran

itu  dikatakan  mencakup  kegiatan

yang  dimulai  dari  perencanaan

produk,  menetunkan  harga,

menentukan  bagaimana  cara

promosi, dan saluran distribusi yang

nantinya akan diigunakan, sehingga

produk yang dibuat dapat di kagumi

oleh  konsumen  lainnya.Melalui

pemasaran juga salah satu kegiatan

yang  diharapkan  promosi  untuk

menggungah  konsumen  yang

menyenangi  produk  yang

dipasarkan,  sehingga  konsumen

dapat memperoleh kepuasaan dalam

hatinya  dan  berkeinginan  untuk

membeli  ulang  atau  menjadi

pelanggan  yang  baik  dan  senang

hati. 

3. William J. Stanton, (1989:7)

Pemasaran  adalah  menunjukkan

pada kita bahwa pemasaran itu tidak

lepas  dengan yang namanya  kreasi
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atau  daya  cipta  dan  realisasinya.

Didalam  pemasaran  itu  dibutuhkan

inovasi  maupun  kreatifitas  yang

harus  diwujudkan,  sehingga

pemasaran  bukan  lagi  menjadi

sesuatu  hoax  dibelaka  akan  tetapi

sudah merupakan dari  ide-ide yang

dimiliki  oleh  kewirausahawan  dan

menarik  yang  dapat  menggungah

konsumen.  pemasaran  memang

dengan  menciptakan  ide-ide  yang

bagus  serta  menarik.  Kemudian  di

praktekan  langsung  atau  dicoba

untuk  direalisasikan  melalui

promosi-promosi yang dilakukan di

sosial media.

Pengembangan Produk 

Pengembangan  produk  dan  inovasi

merupakan  yang  sangat  dibutuhkan

sekali  oleh  perusahaan  begitupun  juga

kewirausahawan. Adanya pesaing diluar

perusahan yang menjadikan satu alasan

perusahaan yang didirikannya. Menurut

para  ahli:  Kotler  dan  Amstrong

(2008;309)  pengembangan  produk

adalah mengembangkan konsep produk

yang dijadikan produk nyata untuk dapat

dirubah  menjadi  produk  yang  siap

digunakan  dan  siap  dikerjakan.

Perkembangan  produk  sendiri  :  untuk

riset pemasaran, rekayasa, desain. 

Pengertian Promosi

Dari  pengertian  promosi  sendiri

adalah  alat  komunikasi  yang  efektif

dalam  mengubah  sikap  dan  perilaku

konsumen. peran sebagai promosi dalam

pemasaran  yaitu  untuk  membangun

kesadaran  terhadap  produk  yang

ditawarkan,  dan  untuk  menambah

pengetahuan  konsumen  untuk

membujuk  para  konsumen  agar  dapat

membeli  produk  yang  kita  tawarkan.

Dan untuk membedakan diri dari usaha

lainnya. 

KERANGKA KONSEPTUAL

Inovasi  sendiri  bagian  yang  paling

penting  dalam  berwirausahaan  dan

inovasi  harus  ditumbuhkan  dalam jiwa

para wirausahawan yaitu dengan bekerja

keras,  dan memperbaiki  terus menerus.

Kerja  keras  itu  sangat  penting

diperlukan  sekali  oleh  wirausahawan

dalam  usahanya  yang  merintis  atau

usaha  yang  tidak  mudah.  Dan  mereka

harus  mengorbankan  banyak  hal  yang

dapat  mewujudkan  bisnisnya.  Agar

pertumbuhannya  baik.  Orang-orang

diluar yang sudah banyak terjun di dunia

usaha bisnis harus mempunyai niat yang

semangat  untuk  mendukung

keberhasilan  bisnisnya.  Maka  dari  itu

diperlukan inovasi pemikirannya  Dalam

mencapai  keberhasilan  orang-orang

sangat  diperlukan  sekali  kemampuan

berfikir  efektif  dan  efisien  agar  efektif

mencapai sesuai yang direncanakan, dan
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efisien dengan pebandingan antara usaha

dan hasilnya. 

Orang-orang  diluar  yang  sudah

banyak  terjun  di  dunia  usaha  bisnis

harus  mempunyai  jiwa  yang  semangat

untuk  mendukung  keberhasilan

bisnisnya.  Maka  dari  itu  diperlukan

inovasi pemikirannya  Dalam mencapai

keberhasilan  orang-orang  sangat

diperlukan  sekali  kemampuan  berfikir

efektif dan efisien agar efektif mencapai

sesuai  yang  direncanakan,  dan  efisien

dengan  pebandingan  antara  usaha  dan

hasilnya

Berdasarkan Kerangka Konseptual :

METODE PENELITIAN

Penelitian  ini  dipilih

menggunakan metode kualitatif dalam

bentuk  deskriptif.  Penelitian  ini

dimaksudkan  untuk  memberikan

inovasi  dalam  meningkatkan,
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Inovasi dalam pemasaran

 Menciptakan  sebuah
produk yang baru

 Menjadikan  semua
anggota  tim  sebagai
orang yang penting 

 Mengukur
keberhasilan
pemasaran  dengan
inovasi

 Berpikir  dengan  cara
yang baru.

Berpikir efektif 
& efisien

Mengembangkan usaha/prodak

 Tingkatkan promosi
 Tingkatkan sumber daya
 Utamakan  pelayanan

konsumen
 Lakukan inovasi produk
 Meminimalisi  biaya

operasional
 Atur keuangan dengan baik

Mempertahankan usaha/prodak

 Berinovasi ikuti perkembangan pasar
 Upgrade kualitas SDM
 Jaga selalu loyalitas pelanggan
 Waspada dengan pergerakan pesaing
 Tetap cermat kelola keuangan



mengembangkan  dan  juga

mempertahankan  suatu  produk  Stick

Mozarella dalam memasarkan dengan

berbagai cara agar efisien dan efektif.

Tujuan penelitian kualitatif ini  untuk

menjelaskan  fenomena  secara

mendalam yang melalui pengumpulan

data,  yang  diperoleh  dari  kata-kata,

maupun  gambar  dan  bukan  angka-

angka.  Data  yang  diambil  dari

penelitian  kami  berasal  dari

wawancara atau catatan lapangan, dan

dokumen lainnya. Untuk menganalisa

data  dalam penelitian ini menerapkan

untuk  bertujuan  membuat  deskripsi

yang  mempunyai  konsep  dan

kerangka konseptual melalui kerangka

konseptual (landasan teori).

HASIL & PEMBAHASAN

Stick  mozarella  merupakan

makanan ringan berisi keju molor (keju

moza)  dengan selimut  tepung roti  agar

rasa  makin  nikmat,  mozzarella  sendiri

adalah  keju  Italia  yang  dibuat  dengan

cara diputar dan dipotong, karena dalam

bahasa  Italia,  mozzare  berarti

memotong.  Keju  ini  dibuat  dari  susu

sapi ataupun susu kerbau. Mozzarella itu

sendiri ada beberapa jenis. Mozarella di

bufala  dibuat  dari  susu  kerbau,

sementara mozzarella fior di latte dibuat

dari  susu  sapi  yang  di  pasteurisasi.

Mozzarella  segar  umumnya  berwarna

putih,  namun  dapat  berwarna  kuning

terang  tergantung  makanan sapi/kerbau

yang diambil susunya.

Tekstur  keju  yang  lembut  dengan

berkadar air tinggi. Pada umumnya, keju

yang dibuat pada hari itu, dimakan juga

dihari yang sama.  Sehingga, keju dapat

bertahan  hingga  satu  minggu  jika

direndam dengan air garam. Mozzarella

dengan  kadar  air  yang  rendah  dapat

disimpan di lemari es hingga satu bulan,

dan dapat bertahan lebih lama jika dijual

dalam  kemasan  yang  lebih  efisien.

Mozzarella  berkadar  air  rendah  yang

sudah diparut  dapat  disimpan hingga 6

bulan.  stick  Mozarella  merupakan

potongan-potongan  mozzarella  yang

dilapisi  adonan encer  atau  tepung roti.

Stik  mozzarella  disajikan  dengan

berbagai saus yaitu : saus mayonise saus

tomat, saus keju, saus coklat, saus pedas.

KESIMPULAN 

Inovasi  sangat diperlukan  dalam

pemasaran  karena  dengan  adanya

inovasi maka kinerja merk suatu produk

dipertahankan  dan  dikembangkan.

Mempertahankan  kinerja  merk melalui

pemasaran  dapat  dilakukan melalui

promosi-promosi  yang  dapat  dilakukan

oleh  organisasi  bisnis terus-menerus

dengan  tujuan sekurangnya  konsumen

dapat  mengetahui  bahwa  produk  itu

masih ada atau terus meningkat kinerja
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merknya. Inovasi pemasaran juga harus

terus  dijaga  agar  meningkatkan

hubungan dengan pelanggan karena jika

terjadi perbedaan harga sedikit saja dari

pesaing  maka  tidak  terlampau  penting,

bila  pasar  bisa  membuktikan  pembeli

secara  keseluruhan  masih  mendapat

benefit dari kualitas produk.

SARAN

 Organisasi  bisnis  harus  terus

melakukan pemasaran melalui  promosi

yang  perlu  dilakukan  terhadap  kerja

merk  produknya, supaya  konsumen

selalu ingat  dengan produk kita.  Untuk

ini lakukan terus pemasaran atas produk

kita  agar  kinerja  merknya  dapat

meningkat dan lebih baik.
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