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BAB I 

RINGKASAN EKSKLUSIF 

1.1 Pendahuluan 

 Purin Moo merupakan sebuah usaha dalam industri makanan dan 

minuman yang menyediakan puding khas jepang. Purin Moo sendiri memiliki arti 

“Puding Kamu” yang kaya akan susu sapi. Pembuatan puding Purin Moo 

terinspirasi dari custard pudding khas Jepang. Namun ketika proses percobaan 

pembuatan, pemilik menemukan resep tersendiri dengan dominan rasa susu. Maka 

dari itu varian rasa yang ditawarkan Purin Moo yaitu original milky pudding 

dengan saus karamel dibawahnya.  

 Pemilik memilih usaha puding Purin Moo dikarenakan dalam membangun 

usaha ini tidak memerlukan modal yang banyak, karena Purin Moo sendiri 

berjualan secara online. Selain itu, pemilik melihat peluang bahwa jarang sekali 

menemukan penjual puding Jepang terutama di daerah Tangerang dengan cita rasa 

klasik. Purin Moo menghindari membuat puding dengan varian rasa yang sangat 

mainstream. Karena Purin Moo lebih memilih untuk menjaga originalitas rasa 

dari puding Jepang. Purin Moo akan meluncurkan dua varian rasa yaitu, nattou 

(susu kedelai) dan azuki (kacang merah) dalam jangka waktu dekat ini. Selain cita 

rasa yang enak, Purin Moo memiliki kemasan menarik yang berbeda dengan 

puding Jepang lainnya.  

 Purin Moo memilih segmentasi usia beriksar antara umur 5 – 45 tahun. 

Dari segmentasi usia tersebut, target spesifik pasar dari Purin Moo sendiri 
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berumur antara 15 – 35 tahun yang dimana Purin Moo melihat bahwa target 

tersebut sebagian besar terdiri dari siswa atau siswi SMA, mahasiswa atau 

mahasiswi perguruan tinggi, dan juga pekerja profesional.  Hal ini mengingat 

karena Purin Moo menetapkan segmentasi geografis di wilayah Tangerang yang 

memiliki banyak Sekolah Menengah Atas (SMA), perguruan tinggi, dan 

perkantoran.  

1.2 Deskripsi Perusahaan 

 Purin Moo berdiri pada 22 Februari 2019 dan mulai mengomersialkan 

produknya pada 12 Maret 2019 dengan jumlah karyawan sebanyak tiga orang di 

tahun pertama, yang dimana karyawan tersebut merupakan pemilik dari usaha 

Purin Moo. Namun, ditahun kedua dan ketiga Purin Moo akan menambahkan dua 

orang karyawan baru yang bertugas untuk membantu kegiatan operasional Purin 

Moo, mulai dari proses pembuatan hingga pengantaran puding. Karena ditahun ke 

2 dan ke 3 Purin Moo akan meningkat saluran distribusinya.  

 Purin Moo beroperasi secara online melalui platform media sosial 

Instagram dan beroperasi secara offline melalui konsinyasi bersama coffee shop 

yang berada di Universitas Pelita Harapan pada 1 Oktober 2019 hingga saat ini. 

Lokas produksi Purin Moo sendiri berada di Jl. Gading Serpong Boulevard, 

Pakulonan Barat, Kec. Kelapa Dua, Tangerang, Banten.  

 Status kepemilikan Purin Moo untuk saat ini belum berbadan hukum, 

namun untuk kedepannya Purin Moo akan mendaftar sebagai usaha yang berbeda 

hukum. Selain itu, Purin Moo memiliki tagline yang berbunyi “classic taste of 
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pudding” yang bertujuan agar Purin Moo bisa menjadi top mind pada pelanggan 

mengenai cita rasa puding klasik.  

1.3 Analisis Industri 

 Industri makanan dan minuman pada kuartal I 2019 mengalami 

pertumbuhan sebesar 6,77%, dimana pertumbuhan tersebut berada diatas 

pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I sebesar 5,07%. Pertumbuhan industri 

makanan dan minuman juga diikuti dengan kenaikan pengeluaran konsumsi 

rumah tangga yang tumbuh 5,29% pada kuartal I 2019. Pertumbuhan tersebut 

mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan dengan kuartal I tahun 2016, 

2017, dan 2018 yang sedang dalam tren perlambatan pertumbuhan dengan 

masing-masing sebesar 5,25%, 5,24%, dan 5,14%. Hal tersebut dapat menjadi 

peluang bagi Purin Moo yang memulai usahanya pada tahun 2019, disaat industri 

makanan dan minuman pada kuartal I 2019 yang mengalami pertumbuhan yang 

cukup tinggi dan juga kenaikan pengeluaran konsumsi rumah tangga yang tumbuh 

lebih cepat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya 

1.4 Analisis Pasar 

 Dalam menganalisis pasar, Purin Moo melakukan survei terhadap 100 

responden dalam rentang usia 15-35  tahun, baik pria maupun wanita yang sesuai 

dengan sasaran pasar perusahaan. Sebanyak 93 responden menyatakan bahwa 

mereka gemar mengonsumsi dessert. Selain itu,  kesadaran responden akan 

adanya puding Jepang (milky pudding) cukup tinggi, sebanyak 82 responden 

menyatakan mengetahui puding Jepang (milky pudding) dan sebanyak 81 
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responden menyatakan pernah mengonsumsi puding Jepang (milky pudding). 

Hingga saat ini, menurut observasi yang dilakukan internal Purin Moo, terdapat 

empat pesaing langsung yang dimiliki oleh Purin Moo yaitu yaitu Gyu-Kaku, La 

Mouette, Papa Purin, dan Maqui’s. Akan tetapi hanya Gyu-Kaku yang berlokasi 

di wilayah Tangerang. 

1.5 Rencana Pemasaran 

 Purin Moo dalam memasarkan produknya menggunakan strategi bauran 

promosi (promotion mix) yang terdiri dari sales promotion, personal selling, 

advertising, dan direct marketing, dan public relations. Strategi bauran promosi 

(promotion mix) yang sudah dilaksanakan Purin Moo yaitu sales promotion, 

personal selling, advertising, dan direct marketing. Akan tetapi, untuk sales 

promotion ada beberapa rencana pemasaran yang belum dijalankan seperti 

“giveaway”, kupon dan promosi “pay as you like”. Sedangkan bauran promosi 

yang meliputi public relations seperti membuka bazaar akan Purin Moo lakukan 

di tahun ke dua.  

1.6 Tim Manajemen dan Struktur Perusahaan  

 Tim manajemen Purin Moo terbagi menjadi tiga bagian utama yaitu, 

manajemen operasional, meanajemen pemasaran, dan manajemen keuangan. Tim 

manajemen tersebut dikelola oleh pemilik dari usaha Purin Moo ini sendiri 

dikarenakan usaha Purin Moo untuk saat ini belum memiliki karyawan. Selain itu, 

Purin Moo memiliki struktur perusahaan untuk mengetahui fungsi, 

menggambarkan kedudukan, hak dan kewajiban . Struktur perusahaan Purin Moo 
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terdiri dari owner, chief operating officer (COO), chief marketing officer (CMO), 

dan chief financing officer (CFO).  

1.7 Perencanaan Operasional 

 Purin Moo telah menjalankan kegiatan operasinya selama kurang lebih 

lima bulan.  Dalam lima bulan tersebut banyak tantangan yang dihadapi Purin 

Moo, baik dalam proses produksi maupun proses distribusi. Sehingga Purin Moo 

terus melakukan perbaikan serta pembaruan dalam kegiatan operasionalnya. Purin 

Moo juga membuat standar operasional prosedur (SOP) sebagai acuan dalam 

kegiatan operasionalnya sehari-hari. Saat ini, Purin Moo memiliki dua jadwal 

produksi dalam seminggu untuk memenuhi permintaan pelanggan, yaitu hari 

Minggu dan hari Rabu. Sedangkan untuk proses distribusi, Purin Moo 

menggunakan jasa GrabExpress serta GoSend untuk mendistribusikan puding 

sampai ketangan pelanggan. 

1.8 Rencana Pengembangan Produk dan Jasa 

Purin Moo pada tahun 2020 dan juga tahun 2021 mempunyai rencana 

untuk mengembangkan usahanya, baik dari segi perluasan saluran distribusi 

penjualan maupun inovasi produk khususnya varian rasa baru. Pada tahun 2020 

Purin Moo berencana untuk meningkatkan kerja sama konsinyasi dengan target 

minimal delapan store dalam satu tahunnya. Sedangkan pada tahun 2021, jika 

penjualan dan keuntungan tahun 2020 sesuai dengan rencana, Purin Moo 

berencana untuk melakukan penjualan di salah satu mal di Jakarta dengan 

menggunakan vending machine, yang memerlukan biaya investasi sebesar Rp. 
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68.000.000. Jika rencana tersebut berhasil di implementasikan dengan baik, dalam 

dua sampai tiga tahun kedepan Purin Moo akan memiliki pertumbuhan usaha 

yang cukup signifikan, seiring dengan meningkatnya saluran distribusi penjualan 

tersebut. 

1.9 Proyeksi Keuangan 

 Jika strategi penjualan Purin Moo sesuai dengan rencana, setiap tahunnya 

Purin Moo akan mengalami kenaikan baik dari segi sales, net profit, ataupun total 

assets. Kenaikan tersebut seiring dengan ekspansi yang dilakukan Purin Moo, 

dimana pada tahun 2020 ditargetkan akan meningkatkan kerja sama konsinyasi 

dengan delapan store baru dan membeli vending machine yang akan ditempatkan 

di salah satu mal di Jakarta pada tahun 2021. Sehingga interest rate of return 

(IRR) dari Purin Moo selama tiga tahun sebesar 653%, dan net present value 

(NPV) dalam tiga tahun sebesar Rp. 214.266.946. 

 

  


