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RENCANA USAHA “KUE SRABI KHAS WONG SOLO” 

Oleh : Bhian Rangga J.R 

Prodi Geografi FKIP UNS 

A. Judul Rencana Usaha 

“Kue Srabi Khas Wong Solo” 

B. Pendahuluan 

Kue srabi sudah banyak dikenal orang, baik di desa maupun di kota. Kue ini 

termasuk jenis makanan kecil yang sangat digemari karena rasanya enak dan gurih. 

Pada umumnya pembuatan dan penjualannya dilakukan pada pagi hari. Namun 

seiring perkembangan zaman, masyarakat mulai mengkonsumsi ini baik pada 

waktu pagi, siang, ataupun sore hari. Sehingga tidak heran jika kue ini disajikan 

ketika waktu – waktu santai ( misalnya waktu sore hari ) dan dapat juga disajikan 

dengan kombinasi teh hangat ataupun secangkir kopi hangat. Tidak kalah 

pentingnya, masyarakat biasanya mengkonsumsi kue srabi untuk oleh – oleh bagi 

mereka yang berpergian jauh. 

 Pada saat ini keberadaan penjualan srabi di pasaran sangat banyak. Namun 

diantara kue srabi yang dijual tersebut pasti memiliki kekhasan tersendiri, baik 

kekhasan rasa maupun kekhasan dalam penyajian. Dengan adanya kekhasan 

tersendiri dalam kue srabi, tentu saja orang akan memilih kue srabi yang benar – 

benar memiliki cita rasa yang tinggi. Salah satu kota yang terkenal dalam 

pembuatan kue srabi di Jawa Tengah adalah kota Solo. Kekhasan pembuatan kue 

srabi di kota solo memiliki cita rasa yang tinggi dibandingkan daerah – daerah lain. 

 Dalam sistem pembuatan, cara pembuatan kue ini tidaklah begitu sulit, setiap 

orang dengan mudah dapat mempraktekannya. Alat yang digunakan sangat 

sederhana, demikian pula bahannya pun mudah didapat. Dan yang paling penting 

hasilnya / keuntungan yang diperoleh cukup lumayan sehingga dapat digunakan 

untuk sebuah bisnis usaha.  

 

C. Detail Usaha 

1. Analisis produk 

a. Jenis dan nama produk, dan karakteristik produk 

Jenis : Jenis produk ini adalah berbentuk makanan.  
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Nama produk : “Kue srabi khas Solo”. Penggunaan nama produk dilakukan 

agar masyarakat / konsumen mudah mengenali produk kita 

dan akan tertarik untuk mengkonsumsinya. Kekhasan kue 

srabi di kota Solo dapat dijadikan barometer dalam 

pemilihan nama produk karena kue srabi merupakan 

makanan khas kota Solo, meskipun wilayah – wilayah lain 

juga memiliki nama yang serupa. 

Karakteristik produk: karakteristik produk ini merupakan makanan yang 

gurih, dan enak untuk dikonsumsi 

b. Keunggulan produk : 

Keunggulan produk ini antara lain : memiliki cita rasa kekhasan tersendiri 

bagi penikmatnya, tanpa bahan pengawet karena kue srabi dapat bertahan 

hingga 24 jam, harganya terjangkau 

 

D. Pemasaran 

Pemasaran pada intinya merupakan suatu kegiatan mendistribusikan, melayani 

pembeli. Oleh karena itu dalam rencana suatu bisnis kue srabi khas solo perlu 

adanya pertimbangan – pertimbangan yang erat kaitannya dengan pemasaran, 

antara lain : 

1. Pasar sasaran ( target market ) 

Pasar sasaran merupakan sekelompok konsumen yang secara khusus menjadi 

sasaran usaha pemasaran. Adapun pasar sasaran dalam bisnis kue srabi khas 

Solo antara lain sebagai berikut : 

a. Segmentasi pasar, merupakan kegiatan membagi –bagi pasar ( segmen pasar 

) yang bersifat homogen. Berdasarkan pengertian tersebut, dalam 

mensegmentasikan bisnis usaha kue srabi khas solo dapat dilakukan 

berdasarkan hal sebagai berikut: 

1). Segmentasi atas dasar geografis 

 Dalam pemasaran kue srabi khas Solo, wilayah yang dituju untuk 

pemasaran kue srabi antara lain di daerah kota Surakarta, kabupaten 

Boyolali dan kabupaten di sekitar kota Surakarta. Namun dalam 

pemasaran kue srabi khas solo lebih difokuskan di daerah kota 
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Surakarta dengan pertimbangan bahwa kota Surakarta merupakan kota 

khas srabi, sehingga diharapkan dengan adanya pemasaran di kota 

Surakarta, masyarakat / konsumen dari daerah luar ataupun konsumen 

yang berasal dari dalam kota Surakarta akan tertarik dan berbondong – 

bondong mencari dan mengkonsumsi kue srabi yang merupakan kue 

khas kota Surakarta. Daya beli masyarakat di kota Surakarta 

diperkirakan memiliki tingkat daya beli yang tinggi dikarenakan 

pendapatan masyarakat di daerah tersebut lebih tinggi dibandingkan 

dengan daerah – daerah lain di sekitarnya. Sehingga diharapkan dengan 

melihat situasi tersebut diharapkan pemasaran kue srabi khas Solo di 

kota Surakarta dan daya beli masyarakat diperkirakan meningkat. 

Sedangkan untuk daerah lainnya seperti Kabupaten Boyolali ataupun 

daerah – daerah di sekitar kota Surakarta merupakan daerah tujuan 

kedua dalam pemasaran kue srabi. Hal ini dikarenakan kemungkinan 

besar masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut lebih tertarik dengan 

kue srabi kekhasan kota mereka masing – masing. Namun tidak 

menutup kemungkinan ada masyarakat / konsumen yang tertarik untuk 

mengkonsumsi kue srabi di kota Surakarta. Sehingga disimpulkan 

bahwa fokus pemasaran kue srabi adalah kota Surakarta terlebih dahulu, 

sedangkan kota  / kabupaten lainnya menjadi kota  tujuan kedua 

pemasaran setelah kota Surakarta. 

2). Segmentasi atas dasar demografi. 

  Dalam pemasaran kue srabi khas solo, konsumen yang dituju berjenis 

kelamin laki – laki dan konsumen  berjenis kelamin perempuan. Umur 

konsumen bervariasi, mulai anak – anak yang berumur 7 tahun sampai 

dewasa yang berumur 50-an tahaun. Pendidikan mereka mulai SD 

sampai jenjang perguruan tinggi. Pekerjaan mereka bervariasi mulai 

dari seorang pelajar, karyawan, mahasiswa, pegawai negeri, bahkan ibu 

rumah tangga. Agama yang dianut oleh konsumen bervariasi mulai dari 

agama islam.kristen, katholik, hindu dan budha. Penghasilan rata – rata 

konsumen antara Rp. 100.000  perbulan sampai dengan Rp 3.000.000 

perbulan. 
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3). Segmentasi atas dasar psychografis 

  Umumnya pembeli berasal dari kelas menengah ke bawah. Namun 

tidak menutup kemungkinan pembeli berasal dari kelas menengah 

keatas. Sehingga dalam segmentasi pemasaran produk ini, kelas sosial 

pembeli bervariasi. 

b. Penetapan Pasar sasaran ( Target market ) 

Merupakan kegiatan yang berisi dan menilai serta memilih satu atau lebih 

segmen pasar yang akan dimasuki. Seperti pembahasan awal, pemasaran 

kue srabi khas Solo lebih difokuskan di daerah kota Surakarta. Oleh karena 

itu pemasarannya dapat dilakukan di kota Surakarta meliputi seluruh 

kecamatan di kota Surakarta. Hal tersebut dilakukan dengan adanya 

pemasaran yang mencakup setiap kecamatan diharapkan masyarakat kota 

Surakarta baik yang berasal dari kawasan kecamatan Laweyan, Banjarsari, 

Jebres, Pasar Kliwon dan Serengan dapat membeli produk – produk tersebut 

lewat penjual di pasar ataupun lewat di warung – warung kecil yang 

merupakan distributor dalam pemasaran kue srabi tersebut. Dengan 

demikian diharapkan pembeli akan mudah memperoleh kue srabi khas Solo 

di tempat – tempat yang sudah disediakan tersebut. 

c. Penempatan produk ( product positioning ) 

Merupakan tindakan merancang produk dan bauran pemasaran agar tercipta 

kesan tertentu diingat konsumen. Salah satu langkah yang perlu diambil 

adalah dengan melakukan sebuah promosi / branding. Promosi kue srabi 

khas solo dapat dilakukan dengan menyebarkan brosur – brosur ataupun 

leaflet yang dititipkan di warung, toko, tempat keramaian ( seperti terminal, 

stasiun ), dan lain sebagainya serta dapat juga melakukan pasang iklan di 

media cetak ( di surat kabar ). Sehingga diharapkan dengan adanya promosi 

tersebut maka seorang calon pembeli akan tertarik  untuk membeli serta 

akan mengingat keunikan dan kekhasan cita rasa kue srabi khas wong Solo. 

Dengan demikian maka pembeli akan merasa tertarik serta di mata pembeli 

kekhasan tersebut akan mendapat nilai tersendiri, sehingga kepercayaan 

konsumen akan produk tersebut lama kelamaan akan diminati oleh banyak 

orang. 
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2. Bauran pemasaran 

Dalam menyusun suatu rencana bisnis perlu adanya pertimbangan bauran 

pemasaran. Bauran emasaran merupakan strategi yang dijalankan seorang 

wirausahawan / produsen yang berkaitan dengan penentuan bagaimana 

wirausahawan / produsen menyajikan penawaran produk pada satu segmen 

tertentu, yang merupakan sasaran pasarannya. 

a. Price (  harga ) 

Dalam menentukan harga pokok penjualan produk kue srabi khas wong 

Solo perlu adanya pertimbangan – pertimbangan. Pertimbangan – 

pertimbangan tersebut antara lain berdasarkan besarnya biaya yang 

diproduksi serta harga produk yang sama / sejenis. Hal tersebut dilakukan 

agar harga pokok penjualan kue srabi khas solo yang diproduksi tidak 

terlalu mahal sehingga harga akan terjangkau oleh konsumen. Selain itu, 

adanya produk sejenis yang diproduksi oleh produsen lain juga ikut 

berpengaruh dalam penentuan harga penjualan kue srabi tersebut. Oleh 

karena itu dalam menentukan harga penjualan kue srabi perlu 

dipertimbangkan berapa harga produk yang sama / sejenis yang diproduksi 

oleh produsen lain, dengan demikian jika misalkan produk kita terlalu 

mahal dibandingkan dengan harga produk lain maka tidak menutup 

kemungkinan konsumen akan tertarik dengan produk lain dan konsumen 

akan meninggalkan produk kita. Namun sebaliknya jika harga produk kita 

dapat terjangkau oleh konsumen dan lebih murah dengan produk lain, maka 

konsumen akan merasa tertarik untuk memilih membeli produk kita 

tersebut.  

b. Place ( tempat ) 

Dalam penentuan pemasaran perlu adanya pertimbangan tempat. Tempat 

disini berpengaruh terhadap pemasaran produk tersebut. Dimana barang 

tersebut berada maka harganya juga berbeda. Misalkan saja jika setiap kue 

srabi dijual di pasar di kota Surakarta sekitar Rp. 1500,00 maka jika kita 

memasarkan produk tersebut di luar kota Surakarta tentu saja harganya akan 

lebih sedikit tinggi dibandingkan dengan harga di pasar kota Surakarta. 
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Adapun pertimbangannya adalah adanya adanya biaya untuk pemasaran 

serta daya beli masyarakat itu sendiri dalam menerima produk tersebut.  

c. Product( produk ) 

Produk kue srabi wong solo merupakan produk makanan. Oleh karena itu 

dalam pemasaran produk tersebut perlu adanya kegigihan seorang produsen 

agar dalam waktu satu hari produk tersebut dapat terjual, mengingat daya 

tahan produk tersebut hanya 24 jam saja. Jika produk tersebut gagal ( tidak 

laku terjual ), maka produsen akan rugi dan tentu saja produk tersebut akan 

mudah basi mengingat daya tahan produk tersebut hanya 24 jam.  

d. Promotion ( promosi ) 

Beberapa cara agar produk kue srabi khas wong Solo dapat dikenal dan 

diminati oleh konsumen antara lain melakukan promosi lewat media cetak ( 

seperti melalui leaflet, brosur,pemasangan iklan usaha kue srabi khas wong 

solo di koran / majalah dan lain sebagainya ), lewat media elektronik ( 

misalnya melalui iklan promosi di website / blog ), ataupun media lainnya ( 

misalnya melakukan free sample / taster pada event – event kuliner di kota 

Surakarta ), dan lain – lainnya. Sehingga diharapkan dengan adanya 

promosi tersebut calon konsumen akan tertarik untuk mencicipi kue srabi 

tersebut. 

 

E. Analisis Keuangan Kue Srabi Khas Wong Solo 

Dalam menyusun analisis keuangan tersebut,meliputi biaya – biaya yang 

diproduksi, penentuan HPP, serta neraca keuangan 

1. Biaya tetap ( FC )---- meliputi biaya peralatan dan biaya penyusutan 

No Peralatan Nilai Awal  
Umur                 

( Tahun ) 

Penyusutan                  

(per tahun ) 

Penyusutan                

( perbulan ) 

Penyusutan 

(perhari ) 

1 Lumpang dan alu  Rp     30,000.00  5  Rp          6,000.00   Rp  2,500.00   Rp          83.33  

2 Panci  Rp     30,000.00  2  Rp        15,000.00   Rp  1,250.00   Rp          41.67  

3 Parut  Rp     15,000.00  1  Rp        15,000.00   Rp  1,250.00   Rp          41.67  

4 Pisau   Rp     20,000.00  1  Rp        20,000.00   Rp  1,666.67   Rp          55.56  

5 Wajan Kecil  Rp     30,000.00  2  Rp        15,000.00   Rp  1,250.00   Rp          41.67  

6 Kuas kecil  Rp       5,000.00  1  Rp          5,000.00   Rp     416.67   Rp          13.89  

7 Mangkok  Rp     10,000.00  2  Rp          5,000.00   Rp     416.67   Rp          13.89  

8 

Sendok besar dan 

bulat  Rp       4,000.00  1  Rp          4,000.00   Rp     333.33  
 Rp          11.11  
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9 Solet  Rp       5,000.00  1  Rp          5,000.00   Rp     416.67   Rp          13.89  

10 Nyiru / tampah  Rp       5,000.00  1  Rp          5,000.00   Rp     416.67   Rp          13.89  

11 Ember  Rp     10,000.00  1  Rp        10,000.00   Rp     833.33   Rp          27.78  

12 Kompor Gas  Rp   300,000.00  4  Rp        75,000.00   Rp  6,250.00   Rp        208.33  

13 
Tabung Gas( 3 

kg )  Rp     60,000.00  4 
 Rp        15,000.00   Rp  1,250.00   Rp          41.67  

  Jumlah  Rp   524,000.00     Rp      195,000.00   Rp18,250.00   Rp        608.33  

 

Biaya tetap ( FC ) = biaya penyusutan per hari 

   = Rp  608.33 

 

2. Biaya tidak tetap ( VC ) 

a. Biaya bahan baku ( dalam sehari ) 

No Nama Bahan Satuan 

Banyaknya 

bahan Harga Satuan Jumlah 

1 Beras putih kg 3  Rp  7,000.00   Rp   21,000.00  

2 kelapa butir 2  Rp  3,000.00   Rp     6,000.00  

3 Gula Merah kg 1  Rp  4,000.00   Rp     4,000.00  

4 Minyak kelapa ons 1  Rp  5,000.00   Rp     5,000.00  

5 Garam dapur batang 1  Rp  1,000.00   Rp     1,000.00  

6 Plastik,kardus    

 

 Rp  4,000.00   Rp     4,000.00  

  Jumlah      Rp 24,000.00   Rp     41,000.00  

 

b. Biaya operasional ( dalam sehari ) 

No Biaya operasional Jumlah 

1 PDAM  Rp           20,000.00  

2 Tenaga kerja 2 x @ 30.000  Rp           60,000.00  

3 Transportasi   Rp           30,000.00  

4 Listrik  Rp           20,000.00  

  Jumlah Rp              130,000.00 

 

 Biaya tidak tetap ( VC ) = biaya bahan baku + biaya operasional 

    = Rp. 41.000.00 + Rp. 130.000.00 

    = Rp. 171.000.00 

 

Sehingga Biaya produksi kue srabi ( dalam sehari ) = Biaya Tetap + biaya tidak tetap 

    = Rp  608.33+ Rp. 171.000.00 

    = Rp         171.608,33  



8 
 

 Penentuan Harga Pokok Penjualan 

 Dalam 1 kali produksi ( per hari )  menghasilkan 150 kue srabi, maka 

Harga Pokok Penjualan kue srabi= 
produksiTotal

TCproduksiBiaya )(
 

     = 
150

33,171608.Rp
 

      =  Rp   1.144,06  

 

 Maka harga jual di pasaran untuk 1 kue srabi sebesar Rp. 1.500,00. Hal ini 

dilakukan agar penjual memperoleh keuntungan Rp. 400,00 meskipun ditaksir 

harga pokok penjualannya hanya sebesar Rp.1.144,06 

 

Neraca Keuangan 

Kue Srabi Khas Wong Solo 

Per 31 Desember 2011 

Aktiva Passiva 

  

  

    

 

  

Kas 

  

 Rp  500,000.00  Modal 

 

 Rp   429,000.00  

Peralatan 

 

 Rp  524,000.00    

Hutang ( pinjaman 

bank ) Rp400,000.00 

( Akumulasi 

Peralatan )  Rp  195,000.00      

 

  

  

  

 Rp  329,000.00    

 

  

Jumlah      Rp  829,000.00  Jumlah    Rp   829,000.00  

 

Prediksi Analisis Keuntungan / Laba bisnis Kue Srabi Khas Wong Solo 

Penjualan  = (Rp 1500 x 150) = Rp 225.000 

Biaya Produksi = Rp  608.33+ Rp. 171.000.00 = Rp   171.608,33  

Keuntungan per hari  = penjualan – biaya produksi 

   =  Rp 225.000 - Rp 171.608,33 = Rp 53.391,67 

Keuntungan per bulan  = Rp Rp 53391,67 x 30 = Rp 1.601.7501,1 

Keuntungan per tahun = Rp 1.601.7501,1x 12 = Rp 19.221.001,2 

 

 



9 
 

F. Pengaplikasian pembuatan dan pemasaran Kue Srabi Khas Wong Solo 

1. Pembuatan kue Srabi Khas Wong Solo 

Bahan – bahan yang dibutuhkan dalam kue srabi biasanya dapat dibeli di 

pasar lokal / pasar tradisional. Adapun pasar terdekat di sekitar lokasi produksi 

adalah Pasar Nusukan Banjarsari. Sedangkan rencana lokasi pembuatan ( 

produksi ) kue srabi khas wong Solo adalah di kampung Sumpingan RT 01 RW 

I Kadipiro Banjarsari Surakarta. Alasan pemilihan lokasi tersebut dikarenakan 

lokasi tersebut merupakan lokasi rumah pribadi produsen dan dimungkinkan 

dengan adanya rencana pemilihan lokasi tersebut tidak perlu mengeluarkan 

biaya sewa rumah / biaya pajak untuk produksi. Sehingga dalam hal ini dapat 

menghemat anggaran untuk biaya pengeluaran. Sebelum meluncurkan produk 

tersebut perlu adanya pembuatan desain logo dan nama. Sehingga dengan 

adanya desain logo dan nama “ Kue Srabi Khas Wong Solo” masyakat pada 

umumnya akan mudah mengenal dan langsung tertuju untuk menikmati kue 

tersebut yang merupakan kue khas kotas Solo. Selain itu untuk melegalkan 

produksi dan penjualan produk ini perlu adanya legalisasi dari departemen 

terkait, misalnya departemen kesehatan kota surakarta dalam hal produk ini 

layak dan aman bagi kesehatan untuk dikonsumsi. Pembuatan kue srabi ini 

direncanakan membutuhkan dua orang personel, yaitu produsen itu sendiri dan 

dibantu satu orang lagi. Dalam memilih personel, perlu adanya kerjasama yang 

baik antara produsen dengan karyawan, sehingga diharapkan semua kegiatan / 

usaha tersebut dapat berjalan lancar. Pengangkatan seorang karyawan perlu 

dipilih berdasarkan keahlian khusus, karena tidak semua orang bisa membuat 

kue srabi dengan cita rasa yang tinggi. 

 Peralatan yang dibutuhkan dalam pembuatan kue srabi antara lain : 

lumpang dan alu digunakan untuk menumbuk beras menjadi tepung, panci 

digunakan untuk merendam beras dan menampung adonan, parut digunakan 

untuk meraut kelapa agar menjadi ampas, kompor gas digunakan sebagai alat 

pemanas, wajan kecil digunakan sebagai alat untuk memasak atau membuat kue 

srabi, sendok besar dan bulat digunakan untuk mengukur adonan kedalam 

wajan, kuas kecil digunakan untuk membersihkan wajan dan mengoleskan 

minyak, mangkok digunakan untuk tempat minyak kelapa, solet digunakan 
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untuk menusuk srabi dari wajan, nyiru atau tampah dugunakan untuk 

menampung srabi yang sudah jadi, ember digunakan untuk mencuci beras.  

 Sedangkan bahan – bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan kue srabi 

antara lain 3 kg beras yang putih, 2 butir kelapa, 1 kg gua merah, 1 0ns minyak 

kelapa, garam dapur, dan plastik / kardus. 

Setelah semua bahan – bahan dan peralatan yang telah disebutkan diatas 

telah disiapkan, maka langkah pembuatan kue srabi antara lain meliputi : 

a. Langkah pertama, beras dibersihkan / dicuci hingga bersih pada sebuah 

ember 

b. Langkah kedua, setelah dicuci sampai bersih, kemudian direndamkan dalam 

panci selama 1,5 jam 

c. Langlah ketiga, beras yang telah direndam kemudian ditumbuk dengan alu 

sehingga menjadi tepung 

d. Langkah keemat, kelapa dipecah, diambil dagingnya kemudian dibuang kulit 

arinya. Selanjutnya diparut 

e. Langkah kelima, tepung beras digangsur atau diuleni, kemudian dicampur 

dengan ampas kelapa. Setelah itu diberi air bersih sehingga menjadi  adonan 

yang encer dan berilah garam secukupnya 

f. Langkah keenam, setelah itu adonan dibagi menjadi 2 tempat atau panci 

yang sama banyaknya 

g. Langkah ketujuh, gula merah dilarutkan. Setelah larut didinginkan sebentar, 

kemudian dituangkan kedalam salah satu tempat adonan di atas. Sehingga 

ada 2 adonan yaitu adonan merah dan adonan putih 

h. Langkah kedelapan, wajan kecil diletakkan di atas kompor gas dan 

dipanaskan. Wajan diolesi dengan minyak kelapa agar tidak lengket. 

Tuangkan ke dalam wajan tersebut 1 sendok adonan yang berwarna putih. 

Kemudian disusul dengan sendok adonan yang berwarna merah. Selanjutnya 

ditutup dengan tutup yang telah tersedia. 

i. Langkah kesembilan, setelah masak tusuklah srabi tersebut dengan solet. 

Letakkan di atas nyiru / tampah, dengan demikian kue srabi telah siap 

dipasarkan 
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2. Pemasaran Kue srabi Khas Wong Solo 

Dalam memasarkan sebuah produk hendaknya memperhatikan situasi dan 

kondisi pasar dan masyarakat pada umumnya. Situasi pasar ( lokasi pemasaran ) 

hendaknya pemasaran kue srabi tersebut dipasarkan di tempat – tempat yang 

strategis, misalnya dipasarkan didaerah tempat yang ramai seperti terminal, 

stasiun, dan lain sebagainya. Alasan pemilihan lokasi yang strategis dan tempat 

yang ramai dikarenakan pada masa sekarang, masyarakat membeli kue srabi 

sebagai kue oleh – oleh khas kota Solo, sehingga dapat diperkirakan dengan 

memiliki rasa khas tersendiri yang tiada bandingannya, kekhasan kue srabi khas 

wong solo memiliki keunikan dan mendapat nilai tersendiri bagi calon 

konsumen. Selain lokasi pemasaran di tempat yang ramai, pemasaran kue srabi 

khas wong solo dapat dilakukan dengan cara dijual di warung – warung / toko 

yang strategis di kota Surakarta. Adapun sistem penjualannya dapat dilakukan 

dengan 2 cara. Cara pertama yaitu produsen menjual kue srabi ke warung / toko 

yang benar – benar membutuhkan kue srabi tersebut untuk dijual kepada 

konsumen. Cara kedua yaitu produsen menitipkan barang tersebut ( kue srabi ) 

ke warung / toko yang dipilih. Sehingga diharapkan dengan adanya dua cara 

tersebut antara produsen dan pihak penjual sama – sama untungnya.  

 Selain itu pemasaran kue srabi khas wong solo dapat dilakukan dengan 

cara produsen menjual langsung kepada pembeli. Adapun sistem penjualannya 

dapat dilakukan melalui sistem delivery order, yaitu jika ada pembeli yang 

memesan, maka produsen segera melayani pembeli tersebut bahkan bisa saja 

produsen mengirimkan pesanan tersebut ke pihak pembeli.  Selain cara – cara 

tersebut di atas, sebenarnya masih banyak lagi cara – cara yang dapat dilakukan 

agar pemasaran kue srabi dapat berjalan lancar dan sukses, salah satunya adalah 

dengan promosi memanfaatkan media informatika maupun melalui media cetak. 

Media informatika dapat dilakukan dengan cara produsen kue srabi membuat 

sebuah situs web iklan di internet yang intinya mempromosikan dan menjual 

produknya kepada khalayak konsumen. Selain itu ada juga melalui media cetak 

yaitu produsen ataupun konsumen dapat juga mengiklankan produknya sehingga 

produk tersebut dapat dikenal dan diminati oleh masyarakat. 
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 Adapun karakteristik masing – masing setiap pembeli satu dengan 

pembeli lainnya berbeda – beda. Namun diharapkan dengan adanya harga 

penjualan kue srabi sekitar Rp. 1500,00 per kue maka diperkirakan pembeli dari 

kalangan apapun, baik laki – laki maupun perempuan, baik usia muda maupun 

dewasa, baik pegawai sampai dengan ibu rumah tangga akan berminat untuk 

membeli kue srabi khas wong solo. Bahan – bahan yang digunakan dalam 

pembuatan kue srabi khas solo berasal dari bahan alami dan merupakan bahan 

yang halal. Sehingga ue srabi khas solo merupakan jenis kue jajanan yang halal 

untuk dikonsumsi untuk berbagai kalangan. Apalagi dalam masa sekarang, kue 

srabi banyak diminati masyarakat sebagai jajanan oleh – oleh khas solo. Dengan 

tafsiran harga penjualan sebesar itu, harganya sangat terjangkau oleh 

masyarakat. Dan yang paling penting adalah mempertahankan kekhasan kue 

srabi wong solo tersebut. Mempertahankan kekhasan kue srabi bukan hanya 

dilihat dari cita rasa kue itu sendiri , namun etika kita dalam mempromosikan 

maupun menjual kue tersebut kepada pembeli perlu diperhatikan. Jangan sampai 

pembeli merasa kecewa dengan sistem pelayanan kita. Pembeli bagaikan 

seorang raja. Oleh karena itu kita harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi 

seorang pembeli dan memberikan citra yang terbaik bagi pembeli. 

 Dalam pemasaran tentu saja tidak lepas dari adanya produk sejenis yang 

diproduksi oleh produsen lain. Oleh karena itu, agar produk kue srabi khas wong 

solo dinikmati dan menjadi produk langganan oleh masyarakat maka kita harus 

bisa memperhatikan kekhasan kue srabi tersebut dan yang paling penting adalah 

memberikan pelayanan yang terbaik bagi pembeli. 

 Keuntungan yang diperoleh dari penjualan kue srabi khas wong solo 

menjanjikan, dalam arti dengan adanya keuntungan tersebut, jika produsen ingin 

mengembangkan usahanya lebih besar lagi maka hasil keuntungan tersebut 

dapat dijadikan modal untuk mengembangkan bisnis tersebut kedepannya. 
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