
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

lndonesia adalah salah satu negara yang dapat mempertahankan 

laju pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran nasional. Hal ini ditunjukkan 

dengan adanya kenaikan produk domestik bruto (PDB) dari tahun 1991 

sampai 1996 rata-rata sebesar 6,95% sampai dengan 7,2%, sementara 

pertumbuhan ekonomi pada tahun 1996 mencapai 7,4% (Damanhuri, 1996). 

Kondisi ini merupakan salah satu indikator kemajuan ekonomi lndonesia dan 

berpengaruh multiplier. 

Sisi lain, majunya teknologi informasi dan transportasi telah me- 

ngantarkan percepatan arus globalisasi dunia, sehingga tatanan dari seluruh 

belahan bumi menjadi transparan. Arus ini berpengaruh cukup banyak 

terhadap perubahan tingkah laku manusia lndonesia dalam menyikapi gejala 

perubahan dan juga berpengaruh pada tatanan kehidupan yang bersifat 

regional dan nasional menjadi global dan transnasional (Syahrir, 1990). 

Kedua kondisi yang dihadapi lndonesia ini, mengakibatkan situasi 

sebagian masyarakat menjadi berkemampuan membelilmempunyai daya beli 

lebih besar dari kedaan sebelumnya dan bebas memilih alternatif pemenuh- 

an kebutuhannya. Sebagai konsumen, masyarakat dapat memilih pola 

konsumsi yang akan dilakukan, baik dalam batasan jumlah, jenis, kualitas, 

waktu dan tempat pembeliannya. 
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Dari sekian banyak ragam dan jenis kebutuhan manusia, kebutuhan 

barang dan jasa konvinien seperti kebutuhan makan dan minum yang dibeli 

di tempat khususlrestoran (kondisi pada saat konsumen berada di luar 

rumah) merupakan salah satu dari situasi yang terpengaruhi kondisi global 

dan peningkatan daya beli tersebut. Diantara industri makanan dan minuman 

(restoran) yang menjadi pilihan dari konsumen adalah restoran ayam goreng 

baik menu tradisional maupun non tradisional. 

lndustrilrestoran ayam goreng di Indonesia yang menyajikan menu 

tradisional sangat banyak jumlahnya dan biasanya mencirikan asal daeraN 

suku di lndonesia, antara lain: ayam goreng menu Sunda, Jawa Tengah, 

Yogyakarta, dan Padang. Biasanya restoran ayam goreng ini dikelola secara 

individual dan belum memiliki jaringan kuat (Sumarwan, 1997). Namun 

diantara beberapa restoran yang menyajikan menu utama ayam goreng 

dengan menu tradisional dan telah membuka beberapa cabang di kota besar 

di lndonesia adalah Restoran Ayam Goreng Mbok Berek, Ny.Suharti dan 

Kalasan. Sebelum masuknya industri waralaba ayam goreng non tradisional 

atau restoran makanan dengan menu asing lainnya ke lndonesia kondisi 

pangsa pasar untuk ayam goreng tradisional ini masih terbagi diantara 

industri lokal saja. Namun, setelah masuknya industrilrestoran ayam goreng 

waralaba non tradisional dan menu makanan asing lain, maka pangsa pasar 

http://www.mb.ipb.ac.id



ayam goreng menjadi terbagi lebih banyak lagi, Karamoy dalam (Harian 

Republika, 6 September, 1995). 

Dilain pihak, gencarnya program bauran pemasaran oleh waralaba 

ayam goreng asinglnon tradisional yang menawarkan bukan hanya tangible 

goods tapi juga intangible goods berupa gaya hidupl life style Amerika, citra 

modern secara terus menerus telah mempengaruhi para pembeli potensial 

untuk tidak hanya membeli ayam goreng saja tapi life style yang ditawarkan 

(Harian Republika, 6 September, 1995). 

Sementara, industri ayam goreng tradisional masih tetap memper- 

tahankan diri untuk tidak merubah konsep pengembangan bisnisnya dan 

tidak berupaya untuk melakukan stimulus-stimulus terhadap pembeli poten- 

sial melalui program promosi dan bauran pemasaran lainnya. Dari kondisi 

tersebut maka banyak restoran yang menyajikan menu tradisional juga 

termasuk restoran ayam goreng kehilangan pangsa pasar dan outletnya, 

Karamoy dalam (Harian Republika,G September, 1995). 

Semarang, sebagai salah satu kota besar di Indonesia yang merupa- 

kan ibu kota propinsi Jawa Tengah dengan penduduk 29,6 juta jiwa, tingkat 

pendapatan perkapita pada tahun 1996 sebesar Rp 2,62 juta dan rata-rata 

tingkat pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) sejak tahun 

1993 sampai 1996 sebesar 15,47% (Harian Kompas, 1 Mei 1997). Kondisi 

tersebut merupakan salah satu indikasi apa yang terjadi secara nasional juga 
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terjadi di kota ini, iklim persaingan usaha semakin ketat termasuk persaingan 

restoran ayam goreng. 

Awal tahun 1990-an beberapa industri waralaba ayam goreng asing 

rnasuk di kota ini seperti: Kentucky Fried Chicken (KFC), Texas Fried 

Chicken (TFC) dan Mc.Donalds serta California Fried Chicken (CFC, untuk 

restoran ini meskipun bukan waralaba asing tapi menyajikan menu ayam 

goreng non tradisional) {BKPMD-Jateng, 1995), rnaka semakin ketat pula 

persaingan bisnis restoran ayam goreng di kota ini yang semula hanya di- 

dominasi oleh kelompok restoranlindustri ayam goreng tradisional, seperti 

restoran ayam goreng Mbok Berek, Ny.Suharti, Kalasan, dan Nglaras Rasa. 

Sebagaimana yang terjadi dari gejala nasional juga terjadi di kota Semarang, 

konsumen semakin banyak memenuhi kebutuhannya dengan membeli ayam 

goreng waralaba asing ini. 

Konsep pemasaran yang efektif adalah berfikir seperti konsumen, 

berawal dan berakhir pada konsumen baik terhadap sesuatu yang dibutuh- 

kan kini, akan datang, berujud atau tak berujud dari sesuatu yang dapat 

memberikan kepuasan relatif, dilanjutkan dengan melakukan usaha pe- 

masaran terpadu dan terus menerus (Kotler, 1995). Menurut Torsina dalam 

Albari (1996). saat ini pengelolaan restoran telah menjadi usaha dari total 

marketing management. Penanganan yang dilakukan secara tidak metodis, 

tidak memanfaatkan pengetahuan-pengetahuan pemasaran dan manajemen 
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modern, akan dihadapkan pada frustrasi dan resiko lainnya yang tidak kecil. 

Pengetahuan ini menyangkut banyak aspek, seperti pemilihan lokasi, 

lingkungan yang sukses, menciptakan identitas dan citra restoran yang kuat, 

tata letak, rahasia menu, strategi penetapan harga, dan promosi restoran 

yang efektif. Jadi, Ayarn goreng tradisional sebagai industri makananl 

restoran, sebagai menu alternatif yang akan dipilih pada saat konsurnen 

berada diluar rumah adalah perlu melakukan serangkaian program pemasar- 

an secara terpadu dan strategis. Diawali dari aktivitas riset pasar dan 

pemasaran, penetapan Segmenting, Targeting, Positioning dan kemudian 

menetapkan strategi bauran pemasarannya. Diantara yang perlu dilakukan 

dalarn riset pasar dan pemasaran yang secara spesifik adalah melakukan 

riset konsumen untuk mengetahui: apa, mengapa, siapa, bagairnana, 

darirnana, dimana seorang konsumen melalui proses pengambilan keputus- 

an pembelian suatu produk dalarn ha1 ini ayam goreng. Penelitian ini 

berguna bagi industri ayam goreng tradisional dalam mencermati sikap dan 

minat konsurnen terhadap situasi pernbelian kini dan kecenderungan sikap 

dan minat konsumen dirnasa akan datang. Kecenderungan tersebut dapat 

dilihat dari beberapa atribut yang dianggap konsumen penting dalam 

memilih, membeli dan mengkonsumsi serta variabel yang mempengaruhi 

terhadap terjadinya proses pembelian ayam goreng. Atribut-atribut ayam 

goreng tradisional mana yang mempunyai kekuatan dan keunggulan, atribut 
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mana yang perlu dikemas ulang agar rnampu mengantisipasi persaingan 

pasar. Dari hasil tersebut diharapkan rnasukan dan rnenjadi muatan infor- 

rnasi pemasaran bagi pengelola restoran ayarn goreng tradisional. 

B. Perurnusan Masalah 

1. Meningkatnya pendapatan rnasyarakat/konsumen dan pengaruh globali- 

sasi ekonomi meningkatkan daya beli konsumen dan rneningkatnya 

alternatif kebutuhan konsurnen terrnasuk kebutuhan ayarn goreng. 

2. Masuknya menu ayam goreng non tradisional melalui waralaba asing 

yang mempunyai seperangkat teknologi, manajemen, jaringan informasi, 

distribusi yang kuat dan terpadu dapat rnenjadi ancarnan bagi produsen 

ayam goreng tradisional. 

3. Konsumen sebagai penentu keputusan mernbeli atau tidak mernbeli suatu 

produk (ayam goreng) merupakan sasaran yang perlu diketahui apa yang 

diinginkan dan dibutuhkannya. Keinginan dan kebutuhan terhadap 

produk ayam goreng akan tertuang dalam harapan-harapan konsumen 

atau disebut sebagai atribut penting bagi konsumen. 

4. Proses keputusan rnernbeli tidak terlepas dari sikap dan rninat konsurnen 

terhadap suatu produk, apakah akan membeli dan rnengkonsumsi ayam 

goreng tradisional atau non tradisional. Sikap dan minat dalam rnernbeli 

ayam goreng ini bergantung pula dari rangsangan-rangsangan dalam diri, 

dan lingkungan luar (strategi bauran pemasaran produsen ayarn goreng). 
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5. Atribut produk (ayam goreng) yang.mempengaruhi sikap dan minat positif 

atau negatif dalam membeli dan mengkonsumsi ayam goreng merupakan 

sumber informasi untuk menyusun program pemasaran strategis bagi 

produsenlpengusaha ayam goreng tradisional. 

C. Ruang Lingkup Perrnasalahan 

1. Kajian ini dibatasi hanya pada atribut penting dari kebiasaan-kebiasaan 

yang dilakukan konsumen dalam memilih dan memutuskan pembelian 

ayam goreng di restoran. 

2. Penelitian akan diarahkan pada respon konsumen terhadap atribut-atribut 

apa yang telah terpenuhi dan belum terpenuhi dari ayam goreng 

tradisional. Sebagai pembanding dilihat juga ayam goreng non tradisional 

yang dikelola waralaba asing atau waralaba nasional. 

3. Kajian ini hanya dalam batasan wilayah tertentu yaitu di kota Semarang 

untuk para pembeli riil yang pada saat penelitian berada dilokasi 

penelitian ldi restoran serta responden yang tidak berada di restoran 

ayam goreng. 

4. Penelitian ini tidak pula memasukkan variabel lingkungan makro ekster- 

nal luas dan jauh, seperti: sosial budaya, nasionalisme sebagai faktor 

yang mempengaruhi perilaku konsumen. Penelitian ini lebih diorien- 

tasikan pada apa yang telah dilakukan oleh produsen ayam goreng 
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tradisional dan non tradisional dalam strategi pemasarannya untuk 

mempengaruhi minat beli konsumen. 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis atribut penting bagi konsumen dalam memilih menu 

ayam goreng. 

2. Untuk menganalisis perbedaan penilaian konsumen antara atribut 

I penting dengan atribut ayam goreng tradisional. 

! 3. Untuk menganalisis perbedaan penilaian konsumen terhadap atribut 
! 

ayam goreng tradisional dengan atribut ayam goreng non tradisional. 

i 
I 

4. Untuk menganalisis apakah yang harus diperbaiki dan dibarukan dari 

ayam goreng tradisional agar harapan atribut penting menurut konsumen 

dapat terpenuhi. 

5. Untuk menganalisis atribut apa yang harus dipenuhi apabila produsen 

ayam goreng tradisional akan menerapkan sistem waralaba dalam 

memperluas pasar sasarannya. 

! 
D. Kegunaan Penelitian 

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada produsenl 

pengusaha ayam goreng tradisional untuk mengetahui apa yang diharap 

kan konsumen dalam membeli I mengkonsumsi ayam goreng. 

http://www.mb.ipb.ac.id



2. Sebagai bahan pertimbangan bagi produsen ayam goreng tradisional bila 

akan merencanakan, mengimplementasikan dan mengembangkan stra- 

tegi produk, strategi harga, strategi promosi dan strategi distribusinya dan 

diharapkan dapat digunakan bagi lembaga-lembaga lain yang mempu- 

nyai komitmen terhadap pengembangan makanan tradisional. 

3. Merupakan suatu kajian empiris dari suatu teori perilaku konsumen yang 

menggunakan multi atribut untuk mengukur sikap dan minat membeli 

konsumen terhadap suatu produk 

4. Sebagai syarat dan tugas akhir untuk menyelesaikan studi di Program 

Pascasajana Program Studi Magister Manajemen Agribisnis, lnstitut 

Pertanian Bogor. 
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