
I. PENDAHULUAN 

I Latar Belakang 

lndonesia merupakan pasar yang memiliki potensi besar dalam 

industri makanan dan minuman termasuk didalamnya industri makanan 

ringan modern. Besarnya potensi pasar yang dimiliki ditunjukkan dengan 

semakin be~ariasinya produk makanan ringan dengan beragam merek 

yang beredar dipasaran. Salah satu jenis makanan ringan modern 

tersebut adalah makanan ringan merek Chitato yang diproduksi oleh 

PT. lndofood Frito-Lay. 

Potensi pasar yang cukup besar tersebut menyebabkan banyak 

investor yang berminat untuk ikut masuk kedalam bisnis makanan ringan, 

baik investor yang membangun dari awal pabrik makanan ringan maupun 

investor yang melakukan kegiatan dengan mengimpor langsung makanan 

ringan yang sudah jadi dan dapat langsung dijual ke pasar. Data dari 

Capricorn lndonesia Consult (CIC) yang dikutip dari Ditjen Pengawasan 

Obat dan Makanan (POM) Departemen Kesehatan menunjukkan bahwa 

pada tahun 1995 jumlah industri di lndonesia yang melakukan usaha 

dalam bidang pembuatan makanan ringan telah mencapai jumlah 

sebanyak 191 buah. Seluruh industri tersebut tersebar lokasinya 

diberbagai wilayah di lndonesia dan mayoritas berada di pulau Jawa 

sebagaimana terlihat pada Tabel 1 berikut ini . 



Tabel 1. Sebagran lndustri Makanan Ringan di Indonesia 

Sumber : PT. Capriwrn Indonesia Consult Inc. 1996 

Makanan ringan merupakan makanan selingan siap makan 

sehingga bukan tergolong dalam makanan utama atau lauk pauk. 

Makanan ringan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah makanan 

ringan modern yang diproduksi dalam skala besar serta diproses dan 

dikemas dengan menggunakan peralatan modern dan tergolong dalam 

jenis makanan ringan non ekstrusi. 

PT. lndofood Frito-Lay adalah salah satu anak perusahaan PT. 

lndofood Sukses Makmur yang bergerak dalam bidang usaha produksi 

makanan ringan dengan berbagai macam merek dan rasa yang ditujukan 

untuk berbagai target konsumen yang berbeda. Salah satu merek 

makanan ringan yang dihasilkan oleh PT. lndofood Frito-Lay yaitu Chitato 

yang merupakan makanan ringan dari jenis non ekstrusi karena 



pembuatannya tidak mengalami proses penguraian. Bahan baku utama 

dalam pembuatan makanan ringan ini adalah kentang (Solanurn 

tuberosum. sp) berkualitas tinggi. 

Daya tarik industri makanan ringan modern ini ditunjang pula oleh 

perubahan gaya hidup masyarakat, terutama dikota-kota besar akibat 

semakin sibuknya aktivitas yang harus dijalani sehingga konsumen tidak 

mempunyai waktu yang cukup untuk membuat dan menyiapkan sendiri 

kebutuhan makanan ringannya. Sementara itu konsumen semakin efektif 

dan efisien dalam memanfaatkan waktu sehingga dalam memenuhi 

keinginan terhadap makanan ringan, konsumen memerlukan adanya 

makanan ringan yang sifatnya instant. Oleh produsen makanan ringan, ha1 

tersebut dipandang sebagai peluang usaha yang sangat besar sehingga 

menarik pendatang baru untuk masuk dalam industri makanan ringan. 

Perilaku konsumen pada hakekatnya bersifat dinamis, selalu 

berubah dari waktu ke waktu. Sementara itu strategi promosi yang efektif 

harus dapat mempengaruhi perilaku konsumennya untuk membuat 

keputusan pembelian terhadap produk yang ditawarkan. Dalam penelitian 

ini analisis terhadap perilaku konsumen makanan ringan digunakan untuk 

memformulasikan strategi bauran promosi yang tepat bagi produlc 

tersebut. 

PT. lndofood Frito-Lay selaku produsen makanan ringan modern 

merek Chitato berupaya melakukan promosi yang efektif dalam rangka 

memperkenalkan produk makanan ringan yang diproduksinya kepada 
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konsumen rnelalui program promosi yang ditujukan untuk rnenyampaikan 

informasi keunggulan produknya. 

Promosi yang dilakukan oleh PT. lndofood Frito-Lay pada 

hakekatnya merupakan bentuk komunikasi antara produsen dan 

konsumen dengan rnenggunakan bauran promosi (promotion mix) 

sebagai sarana atau cara dalarn rnenyampaikan pesan komunikasi 

tentang produknya. Bauran prornosi dapat mempengaruhi perilaku 

konsumen dalarn pembelian suatu produk. Pengaruh tersebut ditimbulkan 

oleh isi pesan promosi, cara menyampaikan, subyek yang menyampaikan 

pesan promosi ataupun lingkungan ternpat promosi dilakukan. Sementara 

itu konsumen sebagai obyek yang rnenjadi tujuan promosi perusahaan 

mempunyai berbagai masalah keterbatasan dalam merespon promosi 

tersebut sehingga akan terjadi kesenjangan serta ketidaktepatan hasil 

sebagaimana yang diharapkan perusahaan. 

Masalah yang dapat mempengaruhi keberhasilan promosi yang 

dilakukan oleh perusahaan adalah adanya faktor keragaman perilaku 

konsumen. Hal ini rnenyebabkan perlunya penelitian untuk mengetahui 

perilaku konsumen terhadap jenis produk makanan ringan. 

Dengan banyaknya investor yang menanamkan modalnya dalam 

industri makanan ringan disatu sisi akan sangat menguntungkan bagi 

konsumen, karena konsumen akan dapat memiliki pilihan makanan ringan 

yang semakin bervariasi yang sesuai dengan preferensi yang diinginkan. 

Akan tetapi dipihak lain bagi produsen, dengan semakin banyaknya 
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investor yang ikut rnasuk dalarn bisnis rnakanan ringan tersebut 

menyebabkan persaingan yang terjadi menjadi sernakin ketat. Hal ini 

diperburuk lagi dengan terjadinya krisis ekonorni yang terjadi di Indonesia 

yang dirnulai pada pertengahan tahu 1997. Produksi rnakanan ringan 

yang rneningkat akibat banyaknya pernain baru yang rnasuk dalarn bisnis 

rnakanan ringan ini rnenjadi over supply karena terjadinya penurunan 

perrnintaan yang disebabkan oleh penurunan daya beli rnasyarakat 

sebagai darnpak langsung dari krisis ekonorni yang terjadi. Hal tersebut 

rnakin diperburuk lagi karena bahan baku kernasan rnakanan ringan 

sebagian besar masih diirnpor. Dengan rnelernahnya nilai tukar rupiah 

terhadap rnata uang asing, terutarna dolar Arnerika rnaka harga bahan 

baku kemasan tersebut rnenjadi rnahal sehingga hal'ini secara langsung 

berpengaruh terhadap harga jual produk dipasaran. 

Dengan kondisi tersebut, rnaka persaingan yang dihadapi PT. 

lndofood Frito-Lay rnenjadi semakin ketat sehingga PT. lndofood Frito-Lay 

sendiri mengalarni penurunan penjualan produk-produk buatannya, 

tei-rnasuk dalam ha1 ini adalah produk rnakanan ringan Chitato, akibat 

sernakin ketatnya tingkat persaingan yang harus dihadapi dan situasi 

perekonornian nasional yang tidak kondusif. 

1.2 ldentifikasi Masalah 

Dengan sernakin banyaknya rnerek dan jenis produk rnakanan 

ringan yang beredar dipasaran dapat rnernpengaruhi perilaku konsurnen 

terhadap rnakanan ringan rnerek Chitato karena adanya alternatif pilihan 
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