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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidaklah lepas dari perkembangan dunia 

bisnis yang sangat cepat. Banyak sekali faktor yang menyebabkan pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia salah satunya adalah karena perkembangan dalam dunia 

bisnis. Salah satu bisnis yang berkontribusi tinggi dalam meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah bisnis kuliner. Hal tersebut berdasarkan 

data Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Republik Indonesia mencatat bahwa, 

subsektor kuliner berkontribusi 41,4% dari total kontribusi perekonomian kreatif 

sejumlah Rp 922 triliun pada tahun 2016. Jumlah tersebut merupakan yang 

paling tinggi dibandingkan 16 subsektor lain di Bekraf. Deputi Riset, Edukasi, 

dan Pengembangan Bekraf RI AR Boy Berawi mengatakan “kuliner merupakan 

salah satu penopang di industri kreatif. Dari unit 8,2 juta unit indutri kreatif, 68% 

bergerak di industri kuliner”.
1
 

Badan Ekonomi Kreatif menilai usaha kuliner Indonesia saat ini lebih 

berkembang dari sebelumnya. Bekraf pun terus mendorong berbagai usaha 

kuliner di berbagai daerah untuk berkembang agar dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Hanifah Maskarim Kasubdit Dana Masyarakat 

Direktorat Akses Nonperbankan Badan Ekonomi Kreatif di Semarang 

mengatakan “usaha kuliner di Indonesia yang pasti lebih berkembang dari tahun-

                                                
1 Silvita Agmasari, “Industri Kuliner, Penopang Tertinggi Perekonomian Kreatif di Indonesia 

(Kompas.com, 6 Februari 2018) 
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tahun sebelumnya. Hal itu bisa dilihat dari adanya usaha kuliner baru, restoran 

baru hingga makanan baru sehingga menggembirakan”.
2
 

Perkembangan bisnis kuliner yang sangat cepat juga terjadi di Kota 

Tasikmalaya. Industri di kota Tasikmalaya terus menggeliat, hal tersebut terbukti 

dengan banyaknya usaha-usaha kuliner baru yang hadir di kota Tasikmalaya. 

Menggeliatnya industri kuliner itulah yang menjadikan potensi untuk terus 

dikembangkan dan menjadi sektor perekonomian unggulan di kota Tasikmalaya. 

Dalam acara Bimbingan Teknis Pengembangan Destinasi Wisata Kuliner Kota 

Tasikmalaya yang digelar di Ballroom Hotel Horison Tasikmalaya Deputi 

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata RI Dadang Rizki Ratman 

menuturkan tujuan digelarnya Bimtek adalah untuk memberikan spirit kepada 

para penggiat kuliner di Kota Tasikmalaya untuk terus mengembangkan wisata 

kuliner sehingga dapat menjadi sektor wisata andalan kota Tasikmalaya.
3
 

Dari data diatas jelas kita ketahui bahwa perkembangan bisnis kuliner di 

kota Tasikmalaya berkembang dengan cepat. Perkembangan yang cepat tersebut 

dibuktikan dengan terkenalnya beberapa bisnis kuliner di kota Tasikmalaya 

seperti Bubur Ayam H. Zenal, Soto Ayam Pataruman, Mie Bakso Laksana, 

Bakso Firman, TO Rahmat dan masih banyak lagi.
4
 Munculnya bisnis kuliner 

yang terkenal tersebut tentunya tidak lepas dari proses pemasaran dalam menjual 

                                                
2 Yudha Manggala P Putra, „‟Usaha Kuliner di indonesia dinilai Lebih Berkembang”, (Republika 

.co.id, 1 Maret 2018) 
3 Clara Aditia, “Wisata Kuliner Kota Tasikmalaya Layak Dikembangkan”, (trend.koropak.co.id, 9 

Maret 2018) 
4 https://cintaihidup.com/15-kuliner-tasikmalaya-yang-enak-dan-wajib-dikunjungi/ 
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produknya. Namun, terkadang proses pemasaran tersebut dilakukan hanya 

berdasarkan kebiasaan saja. Sehingga sering terjadi keadaan dimana seorang 

penjual kalah bersaing dengan penjual yang lain. Seorang penjual yang mampu 

bertahan dalam persaingan usaha adalah mereka yang merencanakan proses 

penjualannya menggunakan dasar–dasar pemasaran yang baik. 

Dalam konsep pemasaran, tujuan sebuah organisasi adalah untuk mencapai 

tujuan dan untuk mencapai tujuan tersebut suatu organisasi harus memahami 

konsep lingkungan organisasi atau perusahaan (business environment). Secara 

umum lingkungan perusahaan dibagi menjadi dua yaitu lingkungan eksternal dan 

lingkungan internal.
5
 

Dengan memahami lingkungan eksternal dan internal, maka perusahaan 

dapat mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman dari usaha yang 

dijalankannya. Kelemahan dan kekuatan suatu usaha dapat diketahui melalui 

analisis lingkungan internal.
6
 Jika pengusaha dapat melakukan perbaikan dari 

kelemahan serta memanfaatkan kekuatan dari usaha yang dijalankannya maka 

usaha tersebut dapat tumbuh dan berkembang. Namun, apabila lingkungan 

perusahaan bertambah kompleks, khususnya lingkungan internalnya, maka 

perusahaan harus meningkatkan kinerja organisasinya agar mampu menghadapi 

atau mengimbangi perubahan tersebut. Setiap elemen dari lingkungan perlu 

dihadapi oleh suatu bagian khusus dari perusahaan. Karena itu organisasi yang 

                                                
5 Ismail Solihin, Pengantar Manajemen, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm.37 
6 Ibid., hlm. 41 
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terdapat pada lingkungan yang kompleks memiliki lebih banyak bagian maupun 

jenis tugas. Oleh karena itu, sebuah perusahaan perlu melakukan penyesuaian 

struktur internal organisasi, pola kerja dan perencanaan yang matang mulai dari 

pembuat keputusan sampai pelaksana keputusan. 

Dari proses pengambilan keputusan yang baik, maka sebuah usaha dapat 

tumbuh dan berkembang. Salah satu ciri usaha  yang tumbuh dan berkembang 

adalah munculnya usaha yang terkenal. Namun, usaha yang terkenal belum tentu 

lingkungan internalnya sudah sempurna. Salah satu contoh usaha terkenal dan 

melegenda yang sudah ada sejak 50 tahun lebih di kota Tasikmalaya yaitu Bubur 

Ayam H. Zenal. Bubur ayam yang berdiri sejak tahun 1969 ini merupakan usaha 

yang dikelola keluarga yang mana saat ini sudah dikelola oleh generasi kedua 

yaitu Bapak Didi Cahyadi. 

Bubur Ayam H. Zenal sendiri merupakan kuliner Kota Tasikmalaya yang 

sudah terkenal hingga luar kota, walaupun tidak sedikit warga kota Tasikmalaya 

yang belum mengetahui keberadaan bubur ayam H. Zenal ini. Hal tersebut 

membuktikan bahwa kegiatan pemasaran yang terkait dengan promosi masih 

kurang. Namun, meski dengan promosi yang masih kurang bubur ayam H. Zenal 

ini tidak pernah sepi pembeli setiap harinya khususnya di akhir pekan. 

Ketertarikan konsumen terhadap bubur ayam H. Zenal adalah dengan alasan 

sejarah panjang usaha bubur ayam ini. Selain karena alasahn historis atau sejarah 

konsumen yang sudah lama mengenal pendiri bubur ayam H. Zenal serta 
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intensitas pembelian yang dilakukan menimbulkan rasa percaya dan loyal 

terhadap bubur ayam H. Zenal ini.
7
 

Selain rasa percaya, konsumen yang loyal pada bubur ayam H. Zenal karena 

rasa penasaran untuk mencobanya yang kemudian menjadi ketagihan bubur ayam 

H. Zenal ini. Hal tersebut membuat bubur ayam yang sudah ada sejak 50 tahun 

lalu  ini semakin terkenal, walaupun masih ada juga ada konsumen yang tidak 

loyal. Selain dari sisi sejarah panjang bubur ayam H. Zenal konsumen yang loyal 

tertarik dengan bubur ayam ini karena cita rasa dan tekstur bubur ayam H. Zenal 

yang berbeda dengan bubur ayam lain, serta rasa yang khas tersebut masih sama 

hingga saat ini meskipun sudah mengalami perubahan sedikit dari toping dan 

harga yang mahal dibandingkan bubur ayam lain.
8
 

Beberapa konsumen dan pelanggan yang peneliti wawancarai harga bubur 

yang mahal tidak menjadi masalah. Namun, mereka mengeluhkan fasilitas 

tempat parkir yang kurang dan tempat duduk yang kurang ketika lagi banyak 

pengunjung.
9
 Menurut pernyataan Bapak Didi selaku pengelola sekaligus pemilik 

kegiatan operasional serta manajemen keuangan dalam hal pencatatan juga 

belum baik.
10

 Namun, dibalik kekurangan tersebut konsumen puas terhadap rasa 

dari bubur ayam ini. 

                                                
7 Hasil wawancara dengan konsumen pada tanggal 19 Juni 2019 
8 Hasil wawancara dengan konsumen pada tanggal 19 Juni 2019 
9 Hasil wawancara dengan konsumen pada tanggal 9-10 Februari 2019 
10 Hasil wawancara dengan pemilik sekaligus pengelola pada tanggal 4 Maret 2019 
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Dari beberapa permasalahan internal tersebut menyebabkan terhambatnya 

usaha bubur ayam H. Zenal untuk dapat berkembang. Faktor penghambat 

pengembangan usaha ini juga dikarenakan keterbatasan alat produksi bubur ayam 

H. Zenal. Selain keterbatasan alat produksi sebagai pendukung, kurangnya 

sumber daya manusia untuk megelola dan membantu proses produksi 

dikhawatirkan tidak adanya penerus usaha bubur ayam H. Zenal yang kompeten 

dalam mengelola guna mempertahankan cita rasanya yang khas.  

Berdasarkan dengan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk 

mengkajinya dalam judul “Analisisis Faktor-Faktor Internal dalam 

Pengembangan Usaha Bubur Ayam Kalektoran H. Zenal Kota 

Tasikmalaya”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang peneliti lakukan, maka dapat 

dirumuskan bagaimana faktor-faktor internal pada usaha Bubur Ayam 

Kalektoran H. Zenal Kota Tasikmalaya? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-

faktor internal yang ada pada usaha Bubur Ayam kalektoran H. Zenal Kota 

Tasikmalaya. 
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D. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian mengenai “Analisis Faktor-Faktor Internal Pengembangan 

Usaha Bubur Ayam Kalektoran H. Zenal Kota Tasikmalaya” ini akan 

memberikan manfaat praktis yang dapat berguna bagi: 

1. Bagi Pihak Akademisi 

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya 

dan sebagai bahan referensi yang diharapkan dapat menambah wawasan 

pengetahuan bagi pembaca terutama tentang bagaimana cara meningkatkan 

atau menerapkan faktor-faktor internal dalam pengembangan usaha. 

2. Bagi Praktisi 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi 

pemikiran yang bermanfaat dan dapat digunakan sebagai masukan tentang 

faktor-faktor internal dalam pengembangan usaha. 

3. Bagi Umum 

Untuk pihak-pihak lain diharapkan dapat menambah wawasan baru dan 

bahan rujukan atau referensi bagi pihak yang berkepentingan khususnya 

untuk yang mengkaji topik yang berkaitan dengan permasalahan penelitian 

yang diteliti. 

4. Bagi Peneliti 

Diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti dan juga dapat 

memperluas pengetahuan serta dapat mengaplikasikan teori yang diperoleh. 

  


