
I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikaruniai sumberdaya hortikultura tropika yang berlimpah

dengan keanekaragaman jenis yang tinggi. Demikian pula keanekaragaman

sumber daya lahan, iklim, dan cuaca yang dapat dijadikan suatu kekuatan untuk

menghadapi persaingan yang makin ketat dalam agribisnis hortikultura di masa

depan (Kusbini, 2000). Produk-produk hortikultura yang terdiri dari buah-buahan,

sayuran, tanaman hias, dan tanaman obat merupakan salah satu andalan Indonesia

di pasar domestik, regional maupun internasional.

Lidah buaya (Aloe vera) merupakan salah satu tanaman hortikultura yang

sejenis dengan kaktus yang berasal dari kepulauan Canary di sebelah barat Afrika

Utara (Intisari, 1993), dan di Cina dikenal sejak zaman Dinasti Tang (Lewis &

Lewis, 1977). Tanaman ini termasuk keluarga liliaceae, yang mempunyai lebih

dari 300 jenis, dimana hanya tiga jenis yang dapat dikomersialkan yaitu Aloe vera

(Aloe barbadensis), Aloe perryi. Aloe ferox (Meadows, 1980). Tanaman lidah

buaya memiliki manfaat bagi kehidupan manusia, baik sebagai tanaman hias

maupun sebagai tanaman obat. Sebagai tanaman hiasan, tumbuhan ini hanya dapat

dinikmati keindahan dan keunikan daunnya yang tebal, berair dan berduri, karena

bunganya yang berwarna merah mudah sekali gugur. Sebagai tanaman obat, lidah

buaya mengandung cairan yang berwarna kuning yang terdapat di bagian dalam

daunnya, dan bermanfaat sebagai bahan obat maupun kosmetik.
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Berdasarkan hasil riset yang dirilis Dmgs and Cosmetics Journal America,

dipastikan dari 3 jenis lidah buaya yang dapat dikonsumsi manusia yang terbaik

adalah Aloe vera (Aloe barbadeniss miller) yang berasal dari Pulau Barbados,

Amerika Tengah. Lidah buaya jenis ini dapat hidup di daerah tandus dan bercurah

hujan minim. Aloe barbadeniss miller mempunyai sejumlah keunggulan, antara

lain; tahan hama, ukurannya lebih panjang, (bisa mencapai 121 cm) berat batang

dapat mencapai 4 kg, dan mengandung 75 macam nutrisi, serta dipastikan aman

untuk dikonsumsi.

Lidah buaya mengandung banyak zat yang dibutuhkan bagi tubuh seperti :

Vitamin A, Bl, B2, B6, C dan E, Chaline, Inositol, Folic Acid, Mineral Calsium

Magnesium, Potasium, Sadium, Iron, Manganese, Copper, Chloride, Zinc,

Chiomium, Carboxy phenolase, Enzim Lipase, Alinase, Cellulase, Carboxy,

peptidase. Semua itu bermanfaat bagi tubuh untuk meningkatkan sistem

kekebalan, menghilangkan keletihan, menstabilkan kadar kolesterol darah,

menguatkan sel dan jaringan tubuh, memperlambat penuaan dini, meningkatkan

metabolisme tubuh.

Banyaknya kegunaan atau nilai lebih dari lidah buaya telah mendorong

munculnya ide untuk menjadikan makanan ataupun minuman kesehatan seperti

koktail, yoghurt, es krim ataupun salad. Pemanfaatan lidah buaya di luar negeri

khususnya di Amerika sudah semakin berkembang. Salah satu group perusahaan

makanan kesehatan alami di Texas, Amerika serikat, "Forever Living Product"

telah membuat Aloe Vera Gel, sebagai minuman kesehatan yang mempunyai nilai

ekonomis cukup tinggi karena dijual dengan harga yang relatif mahal.
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Di Indonesia sendiri pemanfaatan lidah buaya sebagai obat dan produk

makanan belum banyak dikenal masyarakat, karena umumnya tanaman ini

dijadikan tanaman pekarangan dan dimanfaatkan sebagai penyubur rambut, tanpa

mengetahui manfaatnya lebih jauh. Namun ada beberapa perusahaan yang

berhasil mengolah lidah buaya menjadi koktail ataupun juice sebagai makanan

kesehatan seperti PT Niramas Utama Indonesia dengan merek Inaco, PT Keong

Nusantara Abadi dengan merek Wongcoco, PT. Nata Decoco Utama Food

Industry dengan merek Decoco, ketiga perusahaan tersebut memiliki skala usaha

pabrikan. Sedangkan PT Jopray Globalindo Indonesia dan PD Pancoran Mas

Depok masih berupa home industry. Kelima perusahaan tersebut merupakan

perusahaan yang berorientasi ekspor.

PT. Niramas Utama Indonesia telah merintis membuat lidah buaya sebagai

makanan kesehatan yang biasa disebut Aloe vera Dessert pada Mei 1999. Sebagai

perusahaan yang sejak awal memproduksi Nata de Coco dan Jelly, dalam

memulai memproduksi Aloe vera Dessert tidaklah begitu sulit sebab teknologi

untuk membuat Nata de Coco bisa diterapkan pada lidah buaya.

Dalam memasarkan Aloe vera Dessert, PT Niramas Utama Indonesia

menghadapi banyak kesulitan, disebabkan konsumen melihat produk Aloe vera

Dessert sebagai produk shampo ataupun produk kecantikan, hingga konsumen

enggan untuk mengkonsumsi produk tersebut.
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1.2 Identifikasi Permasalahan

Dilihat dan latar belakang penelitian ini maka, identifikasi permasalahan

sebagai berikut :

1. Tanaman lidah buaya dapat diolah menjadi bermacam-macam produk,

seperti produk kosmetik dan produk shampoo Inovasi terbaru menjadikan

tanaman lidah buaya sebagai bahan makanan kesehatan, Aloe vera

Dessert, tetapi masih banyak konsumen yang belum mengetahui.

2. Banyak konsumen masih merasa enggan untuk mengkonsumsi Aloe vera

Dessert karena mereka berpersepsi bahwa lidah buaya digunakan sebagai

bahan produk shampo ataupun produk kosmetik.

3. Umumnya konsumen memposisikan lidah buaya sangat kuat sebagai

produk perawatan rambut ataupun perawatan kulit (perawatan kecantikan).

1.2 Rumusan Masalah

Secara ringkas perumusan masalah, yang akan dibahas dalam penelitian ini

adalah:

1. Bagaimana perilaku konsumen dalam tahapan keputusan pembelian

produk Aloe vera Dessert?

2. Bagaimana positioning produk Aloe vera Dessert pada saat ini ?

3. Apa yang harus dilakukan oleh PT Niramas Utama Indonesia untuk

menghadapi berbagai kendala dalam pemasaran produknya ?

4. Bagaimana formulasi strategi pemasaran PT Niramas Utama Indonesia

dalam memposisikan produknya ?
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1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan

penelitian ini adalah :

1. Menganaiisis perilaku konsumen dalam tahapan keputusan pembelian

produk Aloe vera Dessert.

2. Menganalisis positioning produk Aloe vera Dessert berdasarkan persepsi

konsumen.

3. Menganaiisis strategi pemasaran PT Niramas Utama Indonesia dalam

memposisikan produknya di benak konsumen.

4. Merekomendasikan suatu konsep strategi pemasaran, yaitu positioning

produk Aloe vera Dessert yang sesuai dan bermanfaat bagi pengembangan

usaha PT. Niramas Utama Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak

sebagai berikut :

1. Peneliti adalah sebagai wahana aplikasi teori dan menambah wawasan

tentang positioning produk, manajemen pemasaran, dan strategi

pemasaran Aloe vera Dessert.

2. PT. Niramas Utama Indonesia adalah sebagai bahan pertimbangan dalam

merumuskan strategi pemasaran produk Aloe vera Dessert yang

berorientasi pasar.
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1.6 Ruang Lingkup

Penelitian analisis positioning produk Aloe vera Dessert dilakukan dengan

pendekatan analisis konsumen. Langkah-langkah dalam. penelitian ini dilakukan

melalui kegiatan riset produk yang meliputi analisis terhadap :

1. Perilaku konsumen dalam keputusan pembelian dan mengkonsumsi Aloe

vera Dessert.

2. Penilaian konsumen tentang produk-produk Aloe vera Dessert yang ada

dipasar dan posisi masing-masing produk.

3. Serta perumusan alternatif strategi pemasaran produk tersebut bagi

pengembangan usaha PT Niramas Utama Indonesia.
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