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PT. lndofood Frito-Lay adalah salah satu anak perusahaan PT. 
lndofod Sukses Makrnur yang bergerak dalam bidang usaha produksi 
makanan ringan dengan berbagai macam merek dan rasa yang ditujukkan 
untuk target konsumen yang berbeda. Salah satu merek makanan ringan 
yang dihasilkan oleh PT. lndofood Frito-Lay yaitu Chitato yang 
rnerupakan makanan ringan dari jenis non ekstruksi karena 
pembuatannya tidak mengalami proses penguraian. Bahan baku utama 
dalam pembuatan makanan ringan ini adalah kentang (Solanurn 
tuberosum sp.) yang berkualitas tinggi. 

Perilaku konsumen bersifat dinamis, selalu berubah dari waktu 
kewaktu. Sernentara itu persaingan yang semakin meningkat dalam 
industri makanan ringan modern ditunjang oleh adanya perubahan gaya 
hidup masyarakat terhadap konsumsi makanan ringan yang serba instant. 
Berbagai strategi promosi digunakan sebagai alat untuk 
mengkomunikasikan keunggulan produk makanan ringan. Berdasarkan 
ha1 tersebut, PT. lndofood Frito-Lay memerlukan strategi bauran promosi 
yang tepat dengan berlandaskan kepada analisis perilaku konsumen 
makanan ringan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis 
perilaku konsumen produk rnakanan ringan merek Chitato, faktor - faktor 
yang menjadi keunggulan makanan ringan Chitato dibandingkan dengan 
pesaingnya serta pengaruh adanya produk makanan ringan lain terhadap 
perilaku konsumen makanan ringan Chitato. Hasil dari analisis terhadap 
perilaku konsurnen ini digunakan untuk rnemformulasikan strategi bauran 
promosi. Penelitian ini menggunakan metode s u ~ e i  dengan teknik 
pengambilan sampel purposive sampling. Responden dalam penelitian ini 
adalah konsumen makanan ringan baik modern maupun tradisional dan 
berumur minimal 17 tahun. Jurnlah keseluruhan responden adalah 140 
orang yang berada di wilayah DKI Jakarta. Data primer diperoleh dengan 
menyebarkan kuesioner yang selanjutnya diolah dengan menggunakan 
metode analisis rnultiatribut Fishbein dan analisis Biolot untuk menaetahui 
atribut - atribut tertentu yang rnernpunyai keungguian dari atributmerek 
lainnya. 
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Hasil kajian terhadap perilaku konsumen makanan ringan 
menunjukkan bahwa Chitato memiliki citra yang cukup baik, karena 
memiliki nilai Fisihbein di atas rata - rata untuk semua atribut khususnya 
untuk atribut kemudahan memperoleh dan harga. Namun citra produk ini 
masih kalah dibandingkan dengan makanan ringan merek Pringles. 
Penelitian ini menunjukkan adanya pengelompokan produk - produk yang 
menjadi pesaing Chitato menjadi tiga kelompok yakni kelompok produk 
merek Mister Potato dan Hottest serta kelompok produk merek Pringles 
dan Chitato yang masing - masing terpisah satu sama lain. 
Pengelompokkan ini juga diikuti dengan pengelompokkan atribut - atribut 
produk sesuai dengan hasil analisis sikap konsumennya. Chitato memiliki 
keunggulan dalam atribut harga dan kemudahan memperoleh sementara 
Pringles memiliki keunggulan dalarn atribut variasi rasa, kerenyahan, 
kuaitas, bentuk dan kemasan yang lebih menarik. Sementara untuk merek 
produk pesaing lainnya, yakni Hottest dan Mister Potato atribut produknya 
tidak mempunyai keunggulan apapun dibandingkan dengan Chitato dan 
Pringles. 

Penelitian ini rnenunjukkan bahwa bauran promosi (iklan) Chitato 
cukup efektif dalam meningkatkan awareness terhadap produk Chitato 
yakni sebesar 98,9%. Meskipun demikian ketertarikan responden 
terhadap iklan Chitato cukup rendah yang ditunjukkan oleh sikap biasa 
saja terhadap iklan tersebut (73%). Formulasi strategi bauran promosi 
makanan ringan Chitato yang didasarkan kepada analisis perilaku 
konsumennya menunjukkan bahwa penggunaan bauran promosi 
periklanan harus ditunjang oleh adanya promosi penjualan dalam bentuk 
diskon atau pemberian hadiah untuk rnenimbulkan rninat terhadap 
pembelian Chitato serta mendorong konsumen melakukan volume 
pembelian yang lebih banyak lagi. Disarnping itu mengingat perilaku 
pembelian konsumen makanan ringan dilakukan secara impulse buying, 
display produk yang menarik diperlukan untuk menarik minat konsumen 
agar melakukan tindakan pernbelian makanan ringan Chitato. Hasil 
penelitian ini juga menunjukkan bahwa diperlukan adanya peningkatan 
publisitas sebagai bagian dari bauran promosi Chitato untuk lebih 
memperkuat loyalitas terhadap merek Chitato. 



PERNYATAAN 

Dengan ini saya menyatakan bahwa Laporan Geladikarya yang 

berjudul : 

"ANALISIS PERILAKU KONSUMEN 

TERHADAP PRODUK MAKANAN RINGAN DALAM RANGKA 

FORMULAS1 STRATEGI BAURAN PROMOSI 

PT. INDOFOOD FRITO-LAY" 

adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah 

dipublikasikan. Semua sumber data dan informasi yang digunakan telah 

dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya. 

Demi kepentingan perusahaan, maka seluruh data dan informasi 

yang terdapat dalam laporan ini akan saya jaga kerahasiaannya dari pihak 

lain diluar perusahaan dan Magister Manajemen Agribisnis, lnstitut 

Pertanian Bogor. 
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