
I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut proyeksi penduduk oleh Badan Pusat Statistika (2001), diietahui 

bahwa penduduk Indonesia pada tahun 2001 mencapai 213 juta jiwa, dan pada 

tahun 2010 diperkirakan &an mencapai 2053 juta jiwa. Masyarakat tersebut 

masih terbiasa mengkonsumsi beras sebagai makanan pokoknya. Kebiasaan 

tersebut akan berakibat buruk karena permintaan akan beras semakin besar, 

sehingga perlu dilakukan impor beras. Pada tahun 2001, Badan Urusan Logistik 

(Bulog) akan menambah stok beras sebanyak 500.000 ton, sehingga seluruh stok 

beras Bulog &an meningkat dari 1,3 juta ton menjadi '1,s juta ton beras. 

Disamping itu telah dilakukan impor beras secara besar-besaran, yaitu mencapai 

1,5 juta ton pada tahun 2001 (Anonim, 2001) 

Kondisi diatas tidak &an terjadi bila sebagian besar masyarakat mulai 

sadar untuk mengkonsumsi jenis makanan lainnya sebagai makanan pokoknya. 

Tepung terigu dapat dijadikan salah satu altematif bagi masyarakat. Tepung terigu 

dapat diolah menjadi bermacam-macam makanan yang memiliki kandungan 

protein tinggi. Disamping itu bila dikaji dari kondisi perdagangan tepung terigu, 

ternyata kebutuhan tepung terigu nasional mampu dipenuhi oleh empat industri 

penggilingan terigu yang ada di dalam negeri, yaitu PT Bogasari, PT Berdikari 

Sari Utama, PT Sriboga Raturaya dan PT Panganmas Inti Persada. Kebutuhan 

nasional akan tepung terigu pada tahun 2001 diperkirakan mencapai 3 juta ton, 
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sedangkan total kapasitas giling keempat perusahaan tersebut mencapai 4,7 juta 

ton per tahun (Anjar.et a1 2001). Oleh karena itu sangat tepat apabila masyarakat 

mulai diperkenalkan pada berbagai jenis makanan berbahan dasar tepung terigu, 

seperti roti sehingga mulai te rjadi pergeseran pola konsumsi masyarakat dari beras 

ke tepung terigu. 

Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam ciri masyarakat dan 

budaya yang berirnplementasi pada bervariasinya perilaku konsumen. Menurut 

Engel et al. (1994), perilaku konsumen mempakan tindakan yang langsung 

terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi dan menghabiskan produk dan jasa , 

termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusul tindakan ini. Pengaruh 

yang mendasari perilaku konsumen adalah 1) lingkungan yang 

mencakup budaya dan kelas sosial; 2) pengamh pribadi, yang mencakup keluarga 

dan situasi; 3) perbedaan individu yang mencakup sumberdaya konsumen; 4) 

motivasi dan keterlibatan yang meliputi klasiaasi motif konsumen dan era 

penelitian motivasi; 5) pengetahuan; 6 )  kepribadian, gaya hidup dan demografi. 

Era globalisasi membawa dampak pada perubahan perilaku dan pola 

konsumsi masyarakat menuju ke arah modernisasi. Masyarakat yang semakin 

dinamis menjadi salah salah satu penyebab pembahan pola konsumsi. Banyak 

masyarakat yang menginginkan kepraktisan dalam mengkonsumsi makanan. Oleh 

karena itu roti menjadi salah satu makanan yang dijadikan konsumsi sebagian 

besar masyarakat, karena kepraktisan dalam penyajiannya. Di samping itu roti 

dengan bahan baku utama tepung terigu telah diietahui masyarakat memiliki 

kandungan protein yang cukup tinggi (Tabel 1). 
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Tabel 1.  Komposisi Bahan Makanan Per 100 gram 

I Bahan Makanan Tiap 100 1 Kadar Enerei I Kadar Protein I 

I Cantel 332 1,o I 
Sumber : Neraca Bahan Makanan 1995 (BPS ,1996) 

Kentang 

Potensi pasar produk bakeri di Indonesia masih tinggi dengan tingkat 

konsumsi yang meningkat sekitar 15% setiap tahun. Hasil survei Sara Lee pada 

tahun 1994 menyatakan bahwa penduduk Jabotabek mengkonsurnsi 305 juta 

produk bakeri tiap tahun senilai US$ 104 juta (F'alupi, 1998). Pada tahun 1999, 

jurnlah konsumsi tersebut meningkat menjadi 3,601 milyar produk bakeri dengan 

nilai Rp 2,091 milyar (Tabel 2). 

83 

PT Pangan Rahmat Buana merupakan perusahaan baru yang akan ikut 

serta meramaikan pertumbuhan pasar roti di Indonesia. Perusahaan tersebut 

2,0 
Gaplek 

tergabung dalam prisma group bersama-sama dengan PT Sriboga Raturaya 

sebagai produsen tepung terigu, PT Fajar Taurus dan PT Yummy Food yang 

masing-masing memproduksi susu segar dan keju. Masih tingginya potensi pasar 

bekeri di Indonesia dapat dijadikan peluang bagi pengembangan produk roti. 

Kondisi tersebut juga menimbulkan banyaknya pesaing yang muncul. Oleh karena 

338 

itu diperlukan perencanaan strategi pemasaran yang dapat dijadikan alat untuk 

memenangkan suatu persaingan. 

1,s 
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Tabel 2. Potensi Pasar Produk Bakeri di Jabotabek pada tahun 1999 

Jenis I Volume (Milyar) 1 Nilai (Rp) ( Persentase (%) 

I Roti manis (pack) I 0,56 1 141 Milyar I 7% I 

Roti tawar (slice) 

Roti isi (pack) 

Pendiian pabrik roti oleh PT Pangan Rahmat Buana bertujuan untuk ikut 

serta meningkatkan gizi masyarakat dan membantu program pemerintah, dalam 

ha1 meningkatkan ketahanan pangan serta menciptakan lapangan kerja baru. Di 

samping itu perusahaan juga memperhatikan peluang dan kekuatan yang 

dirnilikinya untuk dapat bersaing di bisnis bakeri. Dengan pendirian pabrik roti di 

dalam negeri maka royalti yang dihasilkan akan dinikrnati oleh masyarakat 

Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan riset yang dikaitkan 

dengan pola perilaku konsumen dalam mengkonsumsi roti, mulai dari 

menentukan karakteristik produk yang akan diproduksi hingga pada cara 

memasarkan yang disesuaikan dengan sinyal pasar. 

Fungsi distribusi sangat penting dalam pemasaran. Peran mendasar dari 

distribusi adalah memastikan bahwa produk yang tepat tersedia pada saat yang 

tepat. Hal ini juga berlaku bagi proses distribusi roti ke tangan konsumen. Dalam 

kondisi persaingan yang semakin ketat, perlu dilakukan penelitian untuk 

menghasilkan strategi distribusi yang tepat agar tingkat layanan konsumen dapat 

terpuaskan. 

Strategi penetapan harga sangat penting karena selain dapat 

mempengaruhi marjin keuntungan juga mempengaruhi jumlah barang yang 

1 9  

1,7 

Total 

483 Milyar 

1,467 Milyar 

Sumber : PT Fajar Taurus (1999) 

3,601 

23% 

70% 

2,091 Milyar 100% 
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te rjual. Menurut Mc Donald & Keegan (1999), terdapat dua batas yang hams tetap 

diingat dalam proses penetapan harga, yaitu persaingan sebagai batas atas dan 

biaya sebagai batas bawah. Harga yang ditawarkan tidak boleh lebih besar 

daripada tawaran yang diberikan oleh pesaing dan tidak boleh lebih rendah dari 

biaya. Oleh karena itu perlu dilakukan penetapan harga yang tepat untuk produk 

roti yang akan diluncurkan oleh perusahaan. 

1.2 Identifikasi Masalah 

PT Pangan Rahmat Buana merupakan pemain baru dalam bisnis roti. 

Perusahaan tersebut merupakan satu kelompok perusahaan yang tergabung dalam 

prisma group bersama-sama dengan PT Fajar Taurus yani memproduksi susu 

segar, PT Yummy Food sebagai produsen keju dan PT Sriboga Raturaya yang 

memproduksi tepung terigu. Kondisi tersebut sangat menguntungkan terutama 

untuk menekan biaya produksi dan memperlancar pasokan bahan baku. 

Disamping itu perusahaan telah memiliki teknologi sponge end dough yang 

merupakan mesin untuk membuat roti supaya mempunyai tekstur yang lembut, 

seperti yang telah d i m i l i  oleh Sari Roti untuk pengolahan rotinya dan Mc 

Donald untuk membuat hamburger. 

Persaingan antar perusahaan dalam industri roti terjadi semakin ketat, 

sebab semakip banyak pemain yang berkontribusi dalam bisnis ini. Oleh karena 

itu diperlukan strategi yang tepat untuk memenangkan persaingan. Strategi 

pemasaran yang dapat diterapkan meliputi strategi harga, produk, distribusi dan 

promosi. Penetapan strategi pemasaran yang tepat dapat memuaskan konsumen, 

sehingga perusahaan dapat memperoleh keuntungan jangka panjang. 
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Strategi produk dapat dianalisa melaiui preferensi konsumen, sehingga 

produk roti dapat yang diproduksi sesuai dengan selera konsumen. Strategi 

promosi untuk produk roti mengikuti saluran distribusinya. 

Distribusi produk yang efektif dapat mencegah para konsumen beralih ke 

produk pesaing bahkan menambah konsumen baru. Roti yang merupakan barang 

konsumsi yang mudah rusak (perishable) memerlukan saluran distribusi yang 

tepat. Sistem distribusi yang tepat dapat memaksimumkan marjin perusahaan dan 

volume penjualan produk sehingga tingkat keuntungan juga akan terpengaruh. 

Strategi penetapan harga juga dapat mempengaruhi keuntungan yang 

diperoleh perusahaan. Terdapat beberapa perusahaan yang telah berkontribusi di 

bisnis roti dengan segmen konsumen menengah atas, seperti &a Lee, Buana, Sari 

Roti dan lain-1ain.Untuk dapat bersaing, maka PT Pangan Rahmat Buana selaku 

pemain baru perlu melakukan strategi penetapan harga. Harga memiliki peran 

penentu dalam pilihan pembeli. Disamping itu harga dapat menentukan pangsa 

pasar dan profitabilitas perusahaan 

1.3 Perumusan Masalah 

1. Faktor - faktor apakah yang marnpu mempengaruhi strategi pemasaran produk 

roti PT Pangan Rahmat Buana. 

2. Bagaimana cara menentukan harga yang tepat berdasarkan harga pesaing 

untuk produk roti yang akan diproduksi oleh PT Pangan Rahmat Buana. 

3. Bagaimana jalur distribusi yang tepat bagi produk roti yang diproduksi oleh 

PT Pangan Rahmat Buana, diiaji dari lingkungan ekstemal dan internal yang 
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&an dihadapi, sehingga produk tersebut dapat diterima, terjangkau dan 

tersedia bagi konsumen. 

4. Bagaimana rencana strategi pemasaran yang sesuai dan bermanfaat bagi PT 

Pangan Rahmat Buana. 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.  Menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam persaingan 

bisnis roti 

2. Memberikan solusi harga yang tepat untuk produk roti yang &an diluncurkan 

melalui metode peramalan firecasting) 

3 .  Memberikan alternatif saluran distribusi yang tepat bagi pemasaran roti yang 

diproduksi oleh perusahaan. 

4. Memberikan rekomendasi alternatif strategi pemasaran yang sesuai dan 

bermanfaat bagi perusahaan dalam merencanakan pemasaran produknya. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh melalui geladikarya ini adalah sebagai berikut. 

1 Bagi PT' Pangan Rahmat Buana, sebagai bahan pertimbangan dalam 

perumusan strategi pemasaran produk roti untuk menghadapi pesaing, 

khususnya pada penetapan harga dan saluran distribusi 

2. Bagi peneliti, sebagai sarana dalam pengaplikasian teori pemasaran, 

khususnya yang berkaitan dengan penyusunan strategi pemasaran roti sesuai 

dengan pendalaman minat peneliti terhadap kajian manajemen pemasaran 
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1.6 Ruang Lingkup 

Dalam penelitian ini target pasar secara geografi dibatasi pada daerah 

Jakarta dan Bogor, dengan mempertimbangkan kondisi persaingan produk roti 

golongan menengah-atas. Penetapan golongan menengah-atas untuk produk roti 

didasarkan pada harga roti yang diproduksi oleh pesaing . Penelitian ini dilakukan 

hanya sampai pada tahap rekomendasi penunusan strategi pemasaran khususnya 

yang berkaitan dengan penetapan harga dan saluran distribusi yang akan 

diterapkan pada PT Pangan Rahmat Buana, sedangkan implementasinya 

diserahkan pada perusahaan. 
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