
RINGKASAN EKSEKUTIF 

MELLY HARMEN. Persepsi Konsumen Terhadap Suplemen Beras Merek Raos 
PT. Bina Tani Nusantara dan lmplikasinya Pada Bauran Pemasaran. Dibawah 
bimbingan AGUS MAULANA dan E. GUMBIRA-SA'ID. 

Beras merupakan bahan pangan populer bagi masyarakat lndonesia-dan 
pola konsumsi utama beras adalah dalam bentuk nasi sehingga perbaikan mutu 
konsumsi beras lebih kepada perbaikan mutu tanak dan cita rasa nasi. PT. Bina 
Tani Nusantara bekerja sama dangan LMAA IPB (Lembaga Manajemen 
Agribisnis dan Agroindustri) memproduksi suatu produk baru yaitu suplemen 
beras merek Raos. Sebagai produk baru, suplemen beras Raos perlu dievaluasi 
strategi pemasarannya melalui riset konsumen. Karena perusahaan yang dapat 
bertahan hidup atau unggul adalah perusahaan yang dapat memberikan nilai 
kepuasan kepada pelanggannya 

Berdasarkan ha1 tersebut diatas maka timbul permasalahan ; (1) 
Bagaimana persepsi konsumen terhadap berbagai atribut produk suplemen 
beras Raos 7, (2) Apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan produk 
suplemen beras merek Raos yang diproduksi PT. Bina Tani Nusantara 
berdasarkan persepsi konsumen? dan (3) Bagaimana bauran pemasaran yang 
tepat bagi produk suplemen beras merek Raos berdasarkan persepsi 
konsumen?. Oleh karena itu maka dilakukan riset konsumen yang bertujuan 
untuk (1) Menganalisis persepsi konsumen atas berbanai atribut produk 
suplern&i beras-merek ~ a o s ,  (2) .~en~kaj i  kelebihan dan kekurangan suplemen 
beras merek Raos berdasarkan persepsi konsumen dan (3) Mengkonsep bauran 
pemasaran yang tepat bagi produk suplemen beras meiek ~ a o s  berdasarkan 
persepsi konsumen. Ruang lingkup penelitian ini adalah manajemen pemasaran 
dalam menganalisis persepsi konsumen terhadap berbagai atribut produk 
suplemen beras merek Raos dan implikasinya terhadap bauran pemasaran. 

Risat konsumen dilakukan pada bulan September hingga Desember 2001 
dengan mengambil lokasi di wilayah Bogor. Pengambilan contoh dilakukan 
dengan random sampling dengan populasi wanita dewasa. Survei dilakukan 
dengan metode wawancara langsung dengan responden hingga berjumlah 100 
orang. Analisis persepsi konsumen dilakukan menggunakan model sikap 
multiatribut Fishbein dimana atribut-atribut yang dievaluasi mencakup harga, 
aroma pandan, kandungan zat gizi, kepulenan, promosi, distribusi dan 
kepraktisan. Beberapa alat analisis yang dig;nakan ddam mengkonsep bauran 
pemasaran adalah tabulasi silang, chi-square dan price sensitivity mefer 
(sensitivitas harga) yang spesifik digunakan untuk penetapan harga suatu 
produk. 

Profil responden yang disorot dalam penelitian ini mencakup variabel 
demografi yaitu usia, pendidikan, pekerjaan, tingkat pengeluaran untuk konsumsi 
per bulan, jumlah anggota keluarga dan status pernikahan. Variabel perilaku 
konsumsi beras mencakup jumlah konsumsi beras per hari dan harga beras yang 
biasa dikonsurnsi. 

Hasil analisis persepsi konsumen menunjukkan sikap konsumen yang 
negatif terhadap produk dengan nilai sikap Ao sebesar - 0,7. Urutan hasil 
penilaian tingkat kepentingan atribut suplemen beras berturut-turut dari paling 
penting berikut nilai kepentingannya adalah :zat gizi (1,37), kepulenan (1,34), 
aroma pandan (1,27), distribusi (1,27), kepraktisan (1,26), harga (1,08) dan 
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promosi (1,07). Tingkat kepuasan konsumen akan produk suplemen beras Raos 
terlihat dalam urutan tingkat kepercayaan konsumen terhadap atribut-atribut 
tersebut. Berturut-turut nilai tingkat kepercayaan tersebut adalah: kepraktisan 
(1,07), zat gizi (0,67), kepulenan (0,59), aroma pandan (-0,02), harga (-0,16), 
distribusi (-1,47) dan promosi (-1,68). 

Berdasarkan hasil analisis persepsi konsumen tersebut maka dapat 
diidentifikasi atribut apa yang dianggap konsumen sebagai kelebihan suplemen 
beras Raos dan atribut apa yang dianggap sebagai kekurangan produk tersebut. 
Atribut-atribut yang dianggap kelebihan suplemen beras Raos adalah 
kepraktisan, zat gizi dan kepulenan, sedangkan atribut aroma pandan, harga, 
distribusi dan promosi adalah kekurangan yang harus ditanggapi oleh 
perusahaan dengan memperbaiki bauran pemasarannya. 

Hasil kajian ulang bagi strategi pemasaran suplemen beras Raos adalah 
merubah segmentasi, targetting dan positioning saat ini. Segmentasi dipilih 
berdasarkan variabel segmentasi demografi yang mencakup status pernikahan, 
pekerjaan, pendidikan dan tingkat pengeluaran. Targetting dengan membidik 
segmen wanita menikah, memiliki pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, memiliki 
tingkat pendidikan SMP, dan merupakan dari golongan dengan tingkat 
pengeluaran untuk konsumsi kurang dari Rp. 500.000 per bulan. Positioning 
dengan mengangkat tiga atribut yang menjadi kekuatan suplemen beras Raos, 
yaitu kepraktisan, kepulenan nasi yang dihasilkan, dan kandungan zat gizi yang 
dapat dituangkan dalam suatu positioning statement berupa kalimat 'membuat 
nasi menjadi pulen dan bergizi secara praktis'. 

Hasil riset konsumen menunjukkan indikasi dari pasar sasaran untuk 
perusahaan agar memperbaiki bauran pemasaran saat ini. Alternatif yang dapat 
dilakukan perusahaan berupa perbaikan pada elemen produk dengan 
memodifikasi aroma pandan, menetapkan strategi harga baru dengan kisaran 
Rp. 200,- hingga Rp. 300,-, memperluas jangkauan distribusi dengan 
menempatkan produk disekitar pemukiman pasar sasaran dan menambah porsi 
promosi dengan salah satu alternatifnya melalui periklanan. Media periklanan 
yang dapat dijadikan alternatif adalah media televisi pada stasiun RCTl dan 
Indosiar, pada acara sinetron dan kuis dengan waktu penayangan malam hari. 

Urutan perancangan bauran pemasaran sebaiknya mendahulukan program 
promosi dilanjutkan dengan merancang program distribusi, kemudian perbaikan 
produk dan terakhir adalah penetapan harga. Untuk evaluasi strategi penetapan 
harga lebih lanjut disarankan agar perusahaan melakukan riset konsumen 
dengan fokus responden berupa target market suplemen beras Raos dengan 
menggunakan alat analisis sensitivitas harga. 
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