
I. PENDAHULUAN 

1 .I Latar Belakang 

Pangan merupakan kebutuhan pokok setiap rnanusia yang 

menyediakan berbagai macam zat gizi yang berguna bagi pembentukan 

kualitas sumber daya manusia yang baik dan berdaya saing tinggi. Di 

Indonesia beras merupakan bahan pangan pokok sebagian besar penduduk. 

Meskipun beras bukan merupakan satu-satunya komoditi pangan akan tetapi 

beras merupakan komoditas pangan utama dibandingkan komoditas pangan 

lainnya, seperti gandum, jagung dan sagu. 

Beras yang umumnya dijual di pasar mutunya beragam. Salah satu 

penyebab rendahnya kualitas beras dalam negeri adalah teknologi pasca 

panen yang belum sempurna. Secara sederhana mutu beras dicerminKan 

dari sifat kepulenan dan aroma nasi yang dihasilkannya. Beras dengan sifat 

unggul umumnya jarang dikonsurnsi oleh masyarakat secara rutin karena 
I 

disamping harganya mahal, juga suli diperoleh. Seiring dengan krisis 

moneter yang berkepanjangan dimana harga-harga barang konsumsi 

cenderung meningkat, maka daya beli masyarakat akan beras berkualitas 

tinggi cenderung menurun. Adanya teknologi berupa bahan tambahan 

makanan yang dapat menjadikan beras pera ketika dirnasak dan dapat 

menghasilkan beras yang lebih pulen dan wangi bergizi tinggi, dengan 

biayanya lebih murah akan sangat banyak berguna bagi masyarakat . 

PT. Bina Tani Nusantara merupakan perusahaan baru yang produksi 

utamanya beras Jepang, bekerjasama dengan LMAA-IPB (Lernbaga 

Manajemen Agribisnis dan Agroindustri lnstitut Pertanian Bogor) 

mengembangkan ide baru dengan membuat semacam suplemen untuk 

beras dengan merek Raos, perusahaan memposisikan Raos sebagai produk 
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tambahan untuk membuat nasi lebih pulen, wangi dan bergizi. Kandungan 

yang terdapat dalam suplemen beras Raos adalah Arnilopektin, aroma 

pandan dengan diperkaya oleh vitamin 01, 56, BIZ, Kalsium dan Zat Besi. 

Suplemen beras Raos dibuat dengan menggunakan bahan alami dan proses 

penggunaanya cukup dicampurkan manakala beras ditanak. 

Suplemen makanan merupakan makanan yang mengandung zat-zat 

gizi dan non-gizi; bisa dalam bentuk kapsul, kapsul lunak, tablet, bubuk, atau 

cairan yang fungsinya sebagai pelengkap kekurangan zat gizi yang 

dibutuhkan untuk menjaga agar vlalias tubuh tetap prima. Sebagai 

pelengkap, suplemen makanan bukan diartikan sebagai pengganti 

(substitusi) makanan kita sehari-hari. Bentuk suplemen makanan sangat 

beraneka ragam seperti terlampir dalam Surat Keputusan Dirjen 

Pengawasan Obat dan Makanan, yaitu bentuk tablet, tablet hisap, tablet 

kunyah, tablet efewesen, serbuk, kapsul, kapsul lunak, granula, pastiles atau 

produk cair berupa sirup dan larutan. 

Suplemen makanan digolongkan sebagai nutraceutical, sedangkan 

obat-obatan masuk golongan pharmaceutical. Berbeda dengan obat-obatan 

yang harus diuji efektivitasnya secara klinis mengikuti serangkaian prosedur, 

suplemen makanan ini khasiatnya tidak perlu dibuktikan melalui uji klinis. 

Sampai saat ini jenis nufraceutical boleh dijual secara bebas tapi tidak boleh 

diklaim memiliki khasiat untuk mengobati penyaki seperti halnya obat- 

obatan. Di Indonesia suplemen makanan dimasukkan dalam golongan 

makanan, bukan obat. Peraturan Menteri Kesehatan No. 

329/Menkes/Per/Xll/76 menyatakan, makanan sebagai barang yang uMuk 

dimakan dan diminum tetapi bukan sebagai obat. 

Suplemen beras mungkin merupakan produk yang asing di benak 

konsumen, sebab produk ini termasuk dalam kategori produk baru sehingga 
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penting bagi PT. Bina Tani Nusantara sebagai produsen untuk menemukan 

rencana dan strategi yang tepat guna menarik minat konsumen untuk 

mencoba produk suplemen beras tersebut. 

Dalam upaya memperkenalkan produknya kepada konsumen, salah 

satu cara yang baik adalah dengan memberikan image produk atau 

gambaran yang menarik pada benak mereka mengenai karakteristik produk. 

Salah satu penunjang dari produk image adalah melalui kemasan yang selain 

sebagai penampung dan pelindung produk juga dapat dijadikan sebagai 

sarana untuk pemasaran. Menurut E.P. Danger (1992) pengemasan adalah 

I 
seni atau keterampilan menggunakan sebuah kemasan semaksimal mungkin 

pada setiap tingkat proses pemasaran. Untuk memahami hubungan antara 

pengemasan dan pemasaran, pertama-tama yang perlu diyakini adalah 

makna pemasaran. Pemasaran sering digunakan sebagai persamaan kata 

penjualan, tetapi sebenarnya jauh dari itu. Terdapat banyak definisi 

pemasaran, dan semuanya mengarah pada pemasaran adalah strategi yang 

bertolak dari konsep produk dan berakhir dengan penjualan produk tersebut 

kepada pemakai akhir dan sebab itu mencakup produksi, pengemasan, 

penjualan, pemajangan dan kegiatan akhir di tempat penjualan. Secara 

keseluruhan penampilan kemasan harus menarik setta memiliki daya tarik. 

Kemasan yang menarik bagi konsumen adalah kemasan yang memiliki 

daya tarik, menurut Witya (1999) daya tarik dapat digolongkan menjadi dua, 

yaitu daya tank visual dan daya tank praktis. Daya tank visual merupakan 

unsur-unsur grafis seperti warna, bentuk sedangkan daya tarik praktis 

merupakan efektifitas dan efisiensi yang terdapat pada suatu kemasan, 

misalnya berbagai kemudahan, seperti kemasan yang mudah dipajang, 

dibawa, dibuka dan lain sebagainya. 
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Daya tarik kemasan inilah yang nantinya akan menimbulkan 

rangsangan pada konsumen untuk setidaknya membaca informasi 

mengenai produk dan diharapkan mengarah pada proses pembelian. 

Dengan semakin sibuk dan pandainya konsumen, pemanfaatan ruang 

kemasan sebagai media pemasaran menempati posisi yang semakin kritis 

artinya produsen harus benar-benar tepat dalam penggunaan kemasan 

dalam menyokong usaha yang ditangani. Label pada kemasan juga 

sekaligus bermanfaat sebagai media pembelajaran bagi konsumen sebab 

konsumen dapat mengetahui manfaat serta komponen zat yang ada pada 

produk tersebut. 

1.2. Perurnusan rnasalah. 

Fungsi kemasan adalah sebagai penampung dan pelindung isi produk 

1 dari kemungkinan kerusakan yang disebabkan oleh lingkungan luar atau 

I 
I pada saat proses pendistribusian. Seiring dengan perubahan waktu, terjadi 

penambahan nilai-nilai fungsional kemasan terutama dalam termin waktu 

beberapa tahun belakangan ini dimana persaingan usaha semakin keras. 

Fungsi kemasan yang pada awalnya hanya sebagai penampung dan 

pelindung isi produk, kini mulai diarahkan untuk menjalankan fungsinya 

sebagai alat pemasaran. 

Perubahan dan penambahan fungsi kemasan sebagai bagian dari 

elemen pemasaran dapat diimplikasikan melalui desain kemasan yang 

dibuat secara baik dan kreatif untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan 

konsumen (consumer wants) serta apa yang menjadi kebutuhan konsumen 

(consumer needs). Kemasan yang dibuat dengan warna menarik akan 

membantu dalam mengidentifikasi produk berbeda dengan produk pesaing, 

menimbulkan pengaruh psikologis misalnya menimbulkan selera makan, 
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menciptakan suatu citra akan keadaan produk misalnya putih menberikan 

citra bersih. Bentuk kemasan yang dibuat dengan baik dengan pertimbangan 

kondisi penjualan (pada pasar swalayan) dan pemajangan merupakan 

pendukung utama guna memaksimalkan kemasan untuk menarik minat 

calon konsumen. Label pada yang memuat informasi bagi konsumen untuk 

mengetahui manfaat dan keunggulan produk merupakan alat promosi yang 

baik. 

Pada awal diluncurkan kemasan pada produk suplemen beras Raos 

hanya digunakan sebatas sebagai alat untuk menampung dan melindungi 

isinya. Perusahaan belum memaksimalkan penggunaan kemasan sebagai 

bagian dari alat pemasaran. Dalam menjalankan fungsinya sebagai 

penampung dan pelindung produk, kemasan Raos banyak mendapat 

keluhan dari konsumen. Konsumen mengeluhkan bentuk kemasan Raos 

yang tidak mencerminkan kemasan produk pangan yang baik, terkesan 

seadanya, tidak memiliki daya tarik dan daya jual, mudah robek, label yang 

tidak jelas terbaca, informasi label tidak lengkap dan lain sebagainya. 

Sebagai produk baru seharusnya Raos memiliki kemasan yang dapat 

memberikan informasi yang cukup mengenai manfaat dan kegunaan produk. 

Berdasarkan keluhan konsumen perusahaan berencana memperbaiki 

kemasan suplemen beras Raos, khususnya bahan kernasan, tampilan 

kemasan, label kemasan. Perusahaan telah mendesain 3 (tiga) alternatif 

desain kemasan baru yang nantinya akan menjadi pengganti kemasan Raos 

yang sudah ada. Melalui penelitian ini perusahaan ingin mengetahui 

tanggapan konsumen mengenai ketiga desain tersebut, mana kemasan yang 

paling baik menurut konsumen. Perusahaan ingin kemasan yang baru nanti 

telah benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen, baik 

itu bahannya, penarnpilannya, informasi pada labelnya. Disamping itu 
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perusahaan juga menginginkan kemasan yang baru nanti dapat membantu 

perusahaan memasarkan produk Raos. 

Penelitian ini diarahkan pada pemilihan pada ke 3 (tiga) alternatif 

desain kemasan, khususnya kemasan primer yaitu kemasan yang 

berhubungan langsung dengan produk. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

menjawab permasalahan sebagai berikut. 

1. Apakah atribut-atribut kemasan yang menjadi perhatian konsumen? 

2. Apa saja yang menjadi keunggulan dan kelemahan ketiga atternatif 

desain kemasan Suplemen Beras Raos yang ditawarkan perusahaan 

berdasarkan persepsi konsurnen? 

3. Manakah dari ketiga alternatif desain kemasan suplemen beras Raos 

yang paling baik menurut persepsi konsumen ? 

4. Bagaimana kemasan yang paling baik bagi Suplemen Beras Raos 

berdasarkan persepsi konsumen dan implikasinya pada bauran 

pemasaran perusahaan? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi dan menganalisa atribut kemasan yang menjadi 

perhatian konsumen. 

2. Mengkaji keunggulan dan kelemahan ketiga alternatif desain kemasan 

Suplemen Beras Raos yang ditawarkan perusahaan berdasarkan 

persepsi konsumen. 

3. Menemukan rnanakah dari ketiga alternatif desain Suplemen Beras 

Raos yang paling baik rnenurut persepsi konsumen. 

.- 
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4. Memberikan rekomendasi kemasan yang paling baik bagi Suplemen 

Beras Raos berdasarkan persepsi konsumen dan implikasinya pada 

bauran pemasaran perusahaan? 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan 

bagi perusahaan dalam mengambil keputusan strategi pemasaran 

khususnya mengenai kemasan produk Raos. Bagi penulis, penelitian ini 

berguna sebagai sarana dan media untuk melatih kemampuan dalam 

menganalisis masalah berdasarkan aplikasi teori serta menambah 

wawasan dan pengetahuan penulis mengenai manajemen pemasaran 

yang telah diperoleh selama menimba ilmu di MMA-IPB. 

1.5. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian diarahkan pada persepsi konsumen akan 

atribut kemasan yang mencakup atnbut pada label kemasan dan atribut 

visual pada desain kemasan. Batasan wilayah pengambilan sampel hanya 

pada wilayah Bogor. Hasil penelitian ini hanya sampai pada tahap analisis 

riset konsumen dan rekomendasi alternatif desain kemasan sedangkan 

implementasinya diserahkan sepenuhnya pada PT. Bina Tani Nusantara. 
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