
1. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Jumlah penduduk lndonesia pada saat ini sekitar 210 juta 

rnerupakan pasar potensial untuk produk makanan. Narnun demikian 

ternyata konsumsi per kapita mie instant di lndonesia rnasih rendah. 

Sementara tingkat pertumbuhan konsumsi di lndonesia terus rneningkat 

diiringi dengan semakin rneningkatnya kesadaran konsurnen terhadap 

rnakanan yang sehat dan bergizi. 

Keadaan ini disadari oleh PT, lndofood Sukses Makrnur (ISM) 

untuk dapat rnenangkap peluang pasar tersebut dengan rnernproduksi 

dan menawarkan produk-produk rnie instant dalarn berbagai rasa dan 

ukuran yang disukai oleh rnasyarakat lndonesia. Berbagai produk mie 

instant yang diproduksi oleh PT. ISM diantaranya ialah lndornie, Supermi, 

Sarirni, dan lain-lain. 

Munculnya pesaing-pesaing baru dalarn industri mie instant yang 

bertujuan untuk menawarkan produk-produknya di pasaran akan 

rnenjadikan persaingan sernakin ketat. 

Perusahaan dan kelompok usaha yang terjun dalarn bisnis rnie 

instant dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Grup Yang Terjun Ke Bisnis Mie Instant 

KETERANGAN * belurn berproduksi 
SUMBER Bank Data Eksekutif 1996 

Myojo Prima Lest 

Saritarna Tunggal (Salam, Mister 

Hal ini rnerupakan tantangan bagi PT. ISM untuk dapat tetap 

rnernpertahankan atau bahkan memperluas pangsa pasarnya. Untuk 

rnenjawab tantangan tersebut diperlukan strategi pernasaran yang tepat 

khususnya dalarn promosi untuk memasarkan produk rnie instant agar 

tetap unggul dalarn pasar. 

Mayora 

Nestle 

Sekar 

Mie) 

Delly food (Miduo) 

Nestle Indonesia (Maggi) 

Nong Shim Sekar * 

14 

I0 

14 
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Pada saat terjadinya krisis moneter tahun 1997, pasar mie instant 

merek lndomie agak mengalami penurunan sekitar 9 % tetapi produk PT. 

ISM masih tetap unggul di pasaran jika dibandingkan dengan mie instant 

merek lainnya. Walaupun demikian nilai penjualan divisi ini meningkat 

menjadi Rp 3 trilyun. Kenaikan nilai penjualan ini lebih disebabkan oleh 

kenaikan harga jual lndomie yang tidak dapat dicegah guna mengimbangi 

kenaikan harga bahan baku sebagai akibat merosotnya rupiah. 

Dari tahun ke tahun telah terjadi perubahan pola konsumsi 

masyarakat, yang mana pada akhir-akhir ini cenderung memilih sesuatu 

ha1 yang serba praktis. Dalam ha1 ini, mie instant merek lndomie 

merupakan makanan yang menawarkan kepraktisan penyajiannya. Tetapi 

harus diperhatikan pula akan adanya perbedaan preferensi konsumen 

terhadap produk mie instant itu sendiri, dan ha1 ini tidak boleh ditinggalkan 

begitu saja. Oleh karena itu dilakukan survey konsumen (melalui 

wawancara dengan konsumen atau dengan menyebarkan kuesioner) 

untuk mengetahui preferensi konsumen dalam mengkonsumsi produk mie 

instant. 

Sementara itu kemampuan mengenal, mengingat dan menyimpan 

merek produk mie instant dalam ingatan I memori konsumen terbatas. 

Melalui survey konsumen tersebut, maka PT. ISM bisa menyusun strategi 

promosi yang tepat dalam rangka meningkatkan awareness dan loyalitas 

konsumen terhadap produk mie instant merek lndomie. 
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B. Perurnusan Masalah 

Produk mie instant banyak tersebar di pasaran dengan berbagai 

merek, rasa dan kemasan. Perkembangan variasi produk mie instant 

disesuaikan dengan perkembangan pola hidup dan seiera konsumen yang 

meningkat pesat (yang disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan 

serta pertumbuhan ekonomi). 

Dengan berubahnya pola konsumsi masyarakat yang mengarah 

pada kepraktisan, rnaka rnie instant khususnya merek lndornie 

rnenawarkan ha1 tersebut dalam memasak lebih cepat dan siap saji di 

rnanapun berada. Untuk mengetahui hal-ha1 apa saja yang disukai dan 

tidak disukai oleh konsumen individu mengenai produk mie instant secara 

umum dan juga dikaitkan dengan rnerek lndornie maka diperlukanlah 

survey mengenai konsumen. lnformasi konsumen ini merupakan ha1 yang 

sangat penting bagi perusahaan untuk mengetahui kesukaan, keinginan, 

kebutuhan konsurnen dan juga untuk mengontrol dan mempertahankan 

posisi mie instant di benak konsumen melalui berbagai bauran promosi 

yang dilakukan oleh perusahaan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis 

rnerurnuskan rnasalah sebagai berikut : 

1. Bagairnana preferensi konsurnen terhadap suatu produk mie instant ? 

2. Sejauh mana tingkat kepuasan konsumen terhadap rnie instant rnerek 

lndornie produksi PT ISM ? 
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3. Strategi promosi yang bagaimana sebaiknya diterapkan dalarn 

memasarkan produk rnie instant rnerek lndornie ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian Geladikarya ini adalah : 

1. Mengetahui preferensi konsurnen terhadap produk rnie instant rnerek 

lndornie produksi PT. ISM. 

2. Bagairnana tingkat kepuasan konsurnen terhadap produk rnie instant 

merek lndornie yang diproduksi oleh PT. ISM. 

3. Memberikan alternatif strategi promosi untuk produk rnie instant rnerek 

Indomie. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah diketahuinya preferensi 

konsurnen terhadap produk mie instant merek lndornie dalarn rangka 

rnenyusun strategi prornosi, juga untuk rnengaplikasikan ilmu dan 

pengembangan wawasan penulis dalam bidang manajernen pemasaran. 

E. Ruang Lingkup 

Penelitian hanya sampai pada tahap analisa preferensi konsurnen 

terhadap produk rnie instant serta hubungannya dengan loyalitas 

konsurnen terhadap produk mie instant rnerek lndornie yang diproduksi 

oleh PT. ISM. 
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