
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perilaku konsumen senantiasa bembah-ubah sesuai dengan tuntutan 

kebutuhan mereka yang semakin hari semakin berkembang. Pemasar yang baik 

hams dapat mengarnati pembahan kebutuhan dan tuntutan tersebut, siap 

mengadakan pembahan serta menerapkan dan mengetahui kesempatan- 

kesempatan baru yang berasal dari belum terpenuhinya kebutuhan tersebut. 

Bagi konsumen, suatu produk tidak hanya dilihat dari wujud fisiknya saja, 

tetapi produk mempakan suatu kumpulan kepuasan baik dalam pengertian fisik 

maupun psikologis. Di mata konsumen, mutu produk tidak hanya menyangkut 

bentuk, rasa, wangi, aroma dan tekstur tetapi juga menyangkut bentuk 

pengepakan, penyajian dan kemudahan penanganan. 

Oleh karena itu apabila suatu pemsahaan ingin mengembangkan suatu 

produk baru maka pemsahaan harus mengembangkannya sesuai dengan 

kebutuhan d m  keinginan konsumen. Karena produk seperti juga konsumen 

melalui suatu daur hidup, sehingga perusahaan harus betul-betul memikirkan 

secara matang rencana pemasaran yang akan dilakukan. Suatu pengembangan 

produk dapat menghasilkan produk yang sama sekali baru bagi perusaham dan 

masyarakat atau dapat juga produk yang sudah ada tetapi mengalami perbaikan, 

modifikasi dan merek baru yang dikembangkan oleh pemsahaan (Kotler, 1995). 

Di samping itu pengembangan suatu produk mengharuskan pemsaham 

menetapkan manfaat-manfaat apa yang akan diberikan oleh produk itu. Manfaat- 

manfaat itu dikomkikasikan dan hendaknya dipenuhi oleh atribut produk. Untuk 
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produk barang, atributnya bisa bempa mutu, ciri d m  disain. Mutu produk 

menunjukkan kemampuan sebuah produk untuk menjalankan fungsinya, ciri 

produk mempakan sarana kompetitif untuk membedakan produk pemsahaan 

dengan produk pesaing, sedangkan disain dapat menyumbangkan kegunaan atau 

manfaat produk serta coraknya (Umar, 2000). 

Di Indonesia roti IEe~pFtkan makanan tambahan yang bisa diterima oleh 

seluruh lapisan masyarakat. Roti digernari karena memiliki cita rasa dan tekstur 

yang khas dan mudah dikombiiikan dengan bahan makanan lain serta memiliki 

daya sirnpan yang relatif lebii l a m  Bahkan bagi sebagian masyarakat Indonesia, 

roti sudah menjadi suatu kebutuhan pokok yang harus selalu tersedia 

Meskipun sebagai makanan tambahan, permintaan roti terus meningkat 

seiring dengan peningkatan daya beli konsumen, pembahan gaya hidup dan 

kemajuan teknologi sehingga diperlukan usaha untuk menghasilkan roti dengan 

cita rasa yang lezat dan penampilan yang menarik minat konsumen. 

Perkembangan roti sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat, selera dan harga 

dari produk tersebut. 

BPS telah mengelompokkan industri roti ke dalam kelompok industri roti, 

kue kering dm sejenisnya (Bakery products). Industri ini termasuk ke dalam 

industri makanan, minuman dan tembakau (BPS, 2000). Berdasarkan data dari 

BPS, maka berikut ini dapat dilihat nilai produksi roti pada tahun 1998 : 
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Tabel 1. Nilai Produksi Roti tahun 1998 di Indonesia 

Sumber : BPS, 1998 

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa produksi roti dan sejenisnya 

memang cukup memberikan variasi bagi ragam makanan penduduk Indonesia. 

Dengan demikian maka penduduk Indonesia yang memiliki jumlah cukup besar 

memang menjanjikan potensi pasar bagi produk roti dan sejenisnya Walaupun 

belum dapat menggantikan nasi, tetapi roti sudah menjadi kebutuhan yang cukup 

mendasar bagi penduduk Indonesia khususnya wilayah perkotaan. Dan ini 

merupakan peluang yang cukup bagus bagi PT. Pangan Rahmat Buana untuk ikut 

serta dalam persaingan bisnis roti yang cukup ketat ini. 

Pada Tabel 2 disajikan data mengenai potensi pasar untuk produk roti 

berdasarkan hasil penelitian terdahulu di kawasan Jabotabek yang merupakan 

pasar yang cukup berpeluang bagi pemasaran produk roti. 

Tabel 2. Potensi Pasar Produk Roti di Jabotabek Pada Tahun 1999 

Sumber : PT. Fajar Taurus 

PT. Pangan Rahmat Buana mempakan perusahaan roti yang baru akan 

berproduksi awal tahun 2002. Produksi pada tahun pertama diperkirakan sebesar 

25.000pcs/dny. PT. Pangan Rahmat Buana tergabung di dalam satu grup dengan 
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PT. Fajar Taurus yang memproduksi susu dan berlokasi di Jakarta Timur, 

PT. Sriboga Ratu Raya yang merupakan penghasil terigu dan berlokasi di 

Semarang Jawa Tengah, serta PT Yummy Food yang menghasilkan keju segar 

lunak dan berlokasi sama dengan PT. Fajar Taurus. 

Untuk bahan baku produksi roti, PT. Pangan Rahmat Buana bekeja sama 

dengan perusahaan yang tergabung di dalam Prisma Group seperti yang telah 

disebutkan di atas sehingga dengan kejasama tersebut maka bisa diharapkan 

bahwa untuk pasokan bahan baku akan diperoleh secara teratur yang akan 

berdampak pada produksi yang berkelanjutan, sehingga perusahaan akan mampu 

bersaing dengan perusahaan sejenis yang telah lebih dahulu te jun di bisnis roti. 

Saat ini pemain utama yang terdapat pada bisnis roti antara lain adalah roti 

dengan merek Sari Roti, Buana, Sara Lee dan Lauw. Pemain utama dalam 

bisnis roti beserta estimasi produksinya disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Pemain Utama dalam Bisnis Roti Beserta Estimasi Produksi 
Estimasi Produksi cd la  

Sara Lee 50.000-60.000 
20.000-25.000 

Lauw 70.000-100.000 
Sumber : PT. Fajar Taurus 

Dengan begitu banyaknya perusahaan roti yang ada saat ini sehingga 

menimbulkan tingkat persaingan yang demikian ketat, maka untuk menghasilkan 

produk roti yang sesuai dengan keinginan dan selera konsumen diperlukan suatu 

strategi yang tepat agar produk yang dihasilkan dapat diterima oleh konsumen. 

Dalam ha1 ini maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui jenis produk 

yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen yaitu dengan mengetahui 

perilaku konsumen terhadap produk roti yang sudah ada Analisis preferensi 
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konsumen merupakan faktor penting bagi perusaham untuk dapat mengetahui dan 

menerapkan strategi pemasaran yang tepat untuk konsumen sasaran, sehiigga 

perusaham akan memiliki kesempatan atau peluang untuk memperoleh 

keuntungan yang lebih besar dari pada pesaingnya. 

B. Pelurnusan Masalah 

Saat ini PT. Pangan Rahmat Buana merencanakan untuk tequn ke bisnis 

roti bermerek. Namun mengingat persaingan produk roti bermerek yang sudah 

demikian ketat, maka perlu dicari altematif roti jenis baru yang sesuai dengan 

selera dan keinginan konsumen sehiigga lebih baik dari produk roti bermerek 

yang sudah ada di pasaran saat ini. 

Produk baru yang ditunjang dengan strategi promosi, harga dan distribusi 

yang baik diharapkan dapat membuat suatu tumpuan produk roti dari PT. Pangan 

Rahmat Buana ini dalam persaingan pasar roti yang begitu ketat. Dengan kata 

lain, produk baru tersebut diharapkan dapat membangun preferensi merek dari roti 

baru ini. Namun untuk dapat memastikan apakah produk baru tersebut dapat 

diminati oleh target konsumen atau tidak maka perlu dilakukan penelitian. 

Pengembangan produk baru merupakan salah satu kegiatan yang 

diperlukan untuk melangsungkan hidupnya Di lain pihak, proses pengembangan 

produk baru juga memiliki resiko kegagalan. Salah satu penyebabnya adalah 

tidak sesuainya konsep produk dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. 

Dengan mengadakan riset konsumen maka diharapkan dapat meminimalkan 

kegagalan dan dapat mengembangkan produk yang mendekati keinginan dan 

kebutuhan konsumen. 
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Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana sebenamya konsep produk roti yang sesuai 

dengan keinginan konsumen. Produsen roti perlu mengetahui hal ini agar 

produhya dapat diterima oleh konsumen. Selain itu karakteristik dari konsumen 

rotipun harm dapat diketahui agar produsen dapat membidik target konsumen 

sesuai dengan karakteristihya Dan masalah lain yang akan dibahas adalah 

bahwa produsen roti hams mengetahui bagaimana sebenamya respon konsumen 

terhadap merek-merek roti yang sudah beredar di pasaran beserta atribut- 

atributnya. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui konsep produk roti yang sesuai dengan keinginan konsumen 

2. Mengetahui karakteristik konsumen yang berhubungan dengan konsumsi 

roti 

3. Mengetahui respon konsumen terhadap merek-merek roti beserta atribut- 

atributnya dan mengetahui minat beli terhadap produk roti 

D. Manfaat Penelitian 

Ha i l  yang diharapkan dari penelitian ini adalah memperoleh masukan 

untuk pengembangan produk fisik roti agar produk lebih menarik dan mendekati 

roti yang ideal bagi konsumen sasaran berdasarkan preferensi konsumen terhadap 

produk roti. Penelitian ini berguna untuk mengurangi kemungkinan terjadinya 

resiko kegagalan produk disamping untuk mengefektikan dan mengefisienkan 

biaya yang dikeluarkan untuk tahap selanjutnya serta pemasaran produk tersebut. 
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E. Ruang Lingkup Penelitiiln 

Kajian ini mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan preferensi 

konsumen terhadap produk yang sudah ada dan produk baru yang diusulkan. 

Produk roti yang akan diteliti adalah jenis roti tawar dan roti manis. Sedangkan 

pada responden akan dilakukan uji organoleptik pada produk roti yang mempakan 

pesaing dari perusahaan. Produk roti yang diarnbil adalah roti merek Sari Roti, 

Simplot, Buana d m  Swanish. Penelitian dilakukan melalui swvei konsumen 

dengan wilayah observasi adalah kota Bogor, Jakarta Timw dan Jakarta Selatan. 

Kota Bogor dan Jakarta dianggap mempakan daerah yang cukup potensial bagi 

pemasaran produk roti dan dianggap mewakili karakteristik konsumen produk 

yang akan diteliti. 
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