
I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Perrnasalahan 

Untuk sebagian besar masyarakat lndonesia khususnya bagi 

mereka yang tinggal sekaligus bekerja di kota besar biasanya sebelum 

memulai aktivitas keseharian, mereka membekali diri dengan ritual yakni 

sarapan pagi. Menurut tradisi yang ada di lndonesia saat sarapan pagi 

umumnya mereka menyantap nasi goreng ataupun dengan roti tawar 

yang umurnnya dilapisi selai ataupun mentega. Sebagai pendamping 

minumannyapun biasanya dihidangkan teh panas, kopi ataupun susu. 

Ritual ini galibnya berlaku untuk seluruh anggota keluarga terutama yang 

mempunyai kegiatan harian. 

Saat ini kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan serta 

adanya usaha untuk selalu mengkonsumsi makanan sehat pada sebagian 

masyarakat umum sudah tampak semakin tinggi, terutama yang tinggal di 

perkotaan. Konsumen secara perlahan beralih mengkonsumsi keju 

sebagai pelengkap makanan untuk bekal sarapan. Logika yang mereka 

dapat pahami adalah bahwa secara medis kalsium yang dihasilkan keju 

dapat membantu perkembangan gizi. 

Fungsi ataupun peran keju disini adalah sebagai bread fillerdimana 

irisan yang dihasilkan dari bagian keju diisikan langsung ke dalam roti 

yang kemudian dapat dikonsumsi secara insfant tanpa perlu lagi 

meminum susu. Dalam posisi seperti ini keju berperan penting untuk 

menggantikan fungsi selai maupun mentega serta sekaligus juga menjadi 



pilihan alternatif bergizi untuk sarapan utamanya untuk anak-anak 

sebelum mereka berangkat sekolah. 

Keju apabila dilihat dari pola konsumsinya tidaklah hanya dapat 

dinikmati secara langsung oleh target konsumen utamanya yakni anak- 

anak dalam masa pertumbuhan yaitu saat mereka berusia 1 - 10 tahun. 

Kenyataannya keju secara lebih luas sudah banyak dipergunakan 

terutama oleh bakery untuk berbagai keperluan dan kepentingan 

pembuatan kue. Biasanya keju dipergunakan sebagai pencarnpur segala 

macam jenis kue-kue baik kue kering maupun kue basah baik langsung 

maupun tidak. 

PT. Kraft Food lndonesia (KFI) merupakan salah satu perusahaan 

yang memproduksi makanan yang terdiri dari lima jenis produk yaitu 

biskuit, keju, kopi, confectinery dan refresment beverages. Produk keju 

merupakan salah satu produk andalan dari perusahaan ini. 

Berikut perkembangan produksi dan konsumsi keju di lndonesia 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Konsurnsi Keju di lndonesia, Tahun 2000 - 2003 

Berdasarkan Tabel 1 tarnpak adanya perturnbuhan pernakaian keju 

produksi. PT. Kraft Foods lndonesia sarnpai dengan 2002 cukup membaik 

Tahun 

2000 
2001 
2002 
2003 
Sumber : Annual Report PT. Kraft Foods lndonesia 2003 

Produksi 
(Ton) 

4.334.23 
5.025.44 
5.038.12 
4.674.65 

Konsurnsi 
(Ton) 

4.315.25 
4.837.1 8 
5.127.58 
4.596.99 

Pertumbuhan 
Konsurnsi (%) 

- 
12.09 
5.99 

-1 0.41 



sebelum akhirnya pada tahun 2003 terjadi penurunan konsumsi yang 

diikuti dengan penurunan produksi. 

Keju Loaf 2 K merupakan salah satu produk keju dari PT KFI. Keju 

Loaf 2 K adalah keju yang diproduksi dengan ukuran besar yaitu 2 kg. 

Latar belakang dibuatnya produk ini berawal dari perilaku perusahaan 

penyedia makanan membeli bahan baku keju dalam jumlah relatif besar 

tapi dengan ukuran yang kecil-kecil. Berdasarkan perilaku ini, maka 

manajemen menciptakan produk keju dengan ukuran lebih besar yaitu 

dengan ukuran 2 kg sehingga perusahaan penyedia jenis makanan dapat 

mengkalkulasikan penggunaan keju dengan lebih cermat. 

Tabel 2. Konsumsi Keju Loaf 2 K di Indonesia, Tahun 2000 - 2003 

Karena konsumsi produk keju Loaf 2 K semakin besar maka 

Tahun 

2000 
2001 
2002 
2003 

kapasitas mesin untuk memproduksi produk ini juga semakin besar. Ciri 

khas keju Loaf 2 K terletak pada tampilan produk terutama kemasan luar 

Sumber : Annual Report PT. Kraft Foods lndonesia 2003 

Total Produksi 
Keju 
(Ton) 

4.334.23 
5.025.44 
5.038.12 
4.674.65 

yang dibuat berbeda serta pack size pun dibedakan dengan jenis keju 

yang biasa dijual di pasaran. Keju Loaf 2 K bila dilihat dari product 

Konsumsi Loaf 
2K 

(Ton) 
1.383.85 
I .628.41 
1.694.87 
1.554.04 

content tidak jauh .berbeda. Hal ini disebabkan karena keberadaanya 

sebagai campuran atau pencampur bahan olahan bahan utama untuk 

Kontribusi Loaf 
2K Terhadap 
Total keju (%) 

31.9 
32.4 
33.6 
33.2 

Perturnbuhan 
Konsurnsi Loaf 

2K (%) - 
17.7 
4.01 
-8.40 



membuat kue basah sepert~ martabak dan donat yang sebagai additional 

flavor menu . 

Food service business termasuk pedagang martabak adalah 

sebuah pasar baru sekalig"s unique channel buat perusahaan terutama 

PT. Kraft Foods Indonesia (KFI) karena konsumsi mereka yang cukup 

besar dalam pemakaian keju Loaf 2 K. Artinya bila distribusi produk bisa 

dimaksimalkan maka kehadiran produk keju Loaf 2 K akan mendapatkan 

tempat lebih banyak lagi terutama bila dibandingkan pesaingnya seperti 

Anchor, Diamond dan Cheesy. Bagi perusahaan keju apapun jenisnya 

dapat difungsikan sebagai daily consumer good. 

Selain produk keju Loaf 2 K yang diproduksi oleh Kraft Foods 

Indonesia, produk-produk keju lain yang ditujukan juga untuk melayani 

kepentingan food service business adalah Kraft Bakery Cheese 2 K , 

Dunkin 3 B dan Kraft Special 17. Akan tetapi konsumsi produk keju di luar 

produk keju Loaf 2 K yang diserap food service business tidaklah sebesar 

pemakaian produk keju Loaf 2 K seperti dapat dilihat pada Tabel 3 yang 

memperlihatkan produk - produk keju yang ditujukan sekaligus yang 

dikonsumsi oleh food service business produksi PT.Kraft Foods 

Indonesia. 

Tabel 3. Konsumsi Keju Food Service di Indonesia, Tahun 2000 - 2003 

Konsumsi 
2000 ' 1 2001 1 2002 1 2003 



1.2. ldentifikasi Masalah 

Keberadaan pedagang martabak bagi PT. Kraft Foods Indonesia 

merupakan specific channel yang paling dominan menggunakan produk 

keju Loaf 2 k karena kontribusinya yang besar terhadap total konsurnsi 

keju yang diproduksi. Untuk mempermudah dan memuaskan pelanggan 

terutama food service business, maka perusahaan merasa perlu 

mengetahui keberadaan pelanggannya secara spesifik. Untuk mengetahui 

kepuasan yang diterima pelanggan maka perlu dicarikan atribut manakah 

yang menjadi prioritas pelanggan untuk mengetahui tingkat kepuasan 

terhadap produk. Belum adanya bagian khusus di KFI yang menangani 

masalah keluhan pelanggan menjadikan penelitian ini semakin sangat 

mernbantu perusahaan. 

1.3. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi rnasalah, rnaka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Sejauh manakah tingkat kepuasan pedagang martabak terhadap 

penggunaan produk Keju Loaf 2 K seiring dengan sernakin 

tingginya kesadaran para produsen dalam ha1 ini pedagang 

rnartabak terhadap kepuasan atribut produk Keju Loaf 2 K yang 

dikeluarkan oleh KFI? 

2. Faktor-faktor dan upaya apa yang mempengaruhi tingkat kepuasan 

pedagang martabak terhadap keberadaan produk dan bagaimana 

rneningkatkan kepuasan ? 



3. Pelayanan apa yang sebaiknya dilakukan oleh pihak manajemen 

dalam meningkatkan kepuasan pedagang martabak terhadap 

penggunaan produk Keju Loaf 2 K ? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pedagang martabak terhadap 

pemakaian produk keju Loaf 2 K 

2. Mengidentifikasikan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan 

ketidakpuasan pedagang martabak. 

3. Merekomendasikan sistem pelayanan untuk meningkatkan 

kepuasan food service business terutama untuk pedagang 

martabak di Kota Bogor dan sekitarnya terhadap pemakaian produk 

keju Loaf 2K. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan sekaligus akan memberikan masukan 

manfaat, sebagai berikut : 

1. Melalui penelitian ini perusahaan akan mendapatkan informasi 

mengenai sejauh mana tingkat kepuasan dari pedagang 

martabak dari adanya pemakaian produk keju Loaf 2 k 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

perusahaan terutama untuk mengetahui atribut-atribut yang 

dipergunakan dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan. 



3. Memberikan informasi kepada perusahaan mengenai variabel 

kepuasan pelanggan yang dipergunakan terutama terhadap 

harga, kualitas produk, ketersediaan produk, kemudahan 

rnenggunakan produk, keramahan pelayanan dan distriibusi serta 

kemudahan dalam menangani keluhan serta perlu tidaknya 

penyelenggaraan temu wicara dengan pelaku pedagang 

martabak. 

1.6. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian dibatasi hanya untuk mengetahui analisis 

kepuasan food service business terutama untuk pedagang martabak yang 

berjualan sejak sore hingga malam hari yang ada di kota Bogor dan 

sekitarnya terhadap pemakaian produk keju Loaf 2 K yang diproduksi oleh 

PT. Kraft Foods Indonesia - Jakarta sehingga berguna untuk 

perusahaan. 




