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1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Protein merupakan salah satu zat makanan yang diperlukan oleh manusia agar 

bisa bertumbuh kembang dan tetap sehat. Fungsi protein antara lain untuk membuat 

dan memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Manusia memerlukan kandungan asam 

amino yang tidak dapat diproduksi oleh manusia dan dapat dicukupi dalam bentuk 

makanan dari luar, salah satunya adalah dari protein. Kecukupan konsumsi protein 

tidak hanya terkait dengan kesehatan, untuk membangun sumber daya manusia yang 

berkualitas, salah satu yang perlu diperhatikan adalah pemenuhan kebutuhan akan 

protein. 

Terdapat 2 (dua) macam protein yang biasa dikonsumsi oleh manusia, yaitu 

protein nabati yang dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan. Harga dari protein nabati 

relatif murah, namun kandungan asam aminonya kurang lengkap. Sedangkan sumber 

protein lainnya yaitu protein hewani yang berasal dari hewan ternak dan hasil 

perikanan, harganya lebih mahal dari protein nabati, namun memiliki kandungan 

asam amino yang lebih lengkap daripada protein nabati. Salah satu protein hewani 

yang seringkali diminati untuk dikonsumsi adalah daging ayam. Daging ayam 

memiliki tingkat protein yang tinggi setelah daging sapi. Selain itu, harganya pun 

lebih murah daripada daging sapi.  

Daging ayam menyumbang 64% dari konsumsi daging Indonesia dalam 2010, 

jauh di atas daging sapi yang berada pada posisi kedua yang paling sering dikonsumsi 

oleh masyarakat Indonesia dengan persentase sebesar 19%. Konsumsi daging ayam 

di Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya 

pendapatan per kapita Negara yang diiringi dengan meningkatnya produksi ayam 

broiler di Indonesia (Gambar 1). Bersamaan dengan hal tersebut, tingkat konsumsi 

ayam di Indonesia menempati urutan kedua terendah di Asia Tenggara yaitu sebesar 

5,1 kg/kap/th, masih  tertinggal jauh dibandingkan dengan tingkat konsumsi Malaysia 

yang mencapai 38 kg/kap/th. (Wicaksono 2011).  
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Gambar 1.Perbandingan Peningkatan Konsumsi Daging Ayam dengan Pendapatan 

per Kapita Masyarakat Indonesia (Wicaksono,2011) 

Tingkat permintaan konsumsi ayam masih akan terus tumbuh dan meningkat, 

hal tersebut dicerminkan oleh tren yang meningkat dari tahun ke tahun yang dapat 

dilihat dari meningkatnya populasi penduduk Indonesia dari tahun 2005 hingga tahun 

2010 sebanyak 31.376.731 jiwa (www.bps.go.id 2012). Menurut Green (1980) dalam 

Notoatmodjo (2007),  perilaku kesehatan seseorang dipengaruhi salah satunya oleh 

faktor predisposisi yang meliputi tingkatan ekonominya. Semakin tinggi status 

ekonomi keluarga akan lebih mudah tercukupi konsumsi makanan sehatnya 

dibandingkan dengan status ekonomi rendah. Jumlah penduduk Indonesia berjumlah  

kurang lebih 237 juta jiwa, 61.73% diantaranya merupakan masyarakat kelas 

menengah (www.thejakartapost.com, 2011). Kelompok masyarakat menengah ini 

meningkat sebanyak 40 juta jiwa sejak tahun 2003. Pengklasifikasian dari kelas 

menengah menurut Bank Dunia adalah mereka yang membelanjakan uang sebanyak 

2 US$ sampai 20 US$ per harinya.  

Banyaknya kelompok masyarakat kelas menengah memicu tingkat kesibukan 

dan mobilitas yang tinggi, hal tersebut menjadikan setiap individu cenderung untuk 

mengonsumsi makanan yang praktis namun tetap memenuhi kadar nutrisi yang baik. 

Selain itu pola hidup manusia dalam penyediaan pangan pun berubah. Wanita yang 

biasanya memasak, dewasa ini banyak yang bekerja untuk membantu pendapatan 

rumah tangga. Dari 105 juta pekerja di Indonesia, sebanyak 42 juta adalah perempuan 

(Jamsostek, 2011). Hal tersebut dapat terlihat dari berkembangnya restoran-restoran 

http://www.bps.go.id/
http://www.worldbank.org/
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fast food yang ada di kota-kota besar. Namun sayangnya, produk-produk yang 

dihasilkan dari restoran-restoran tersebut tidak baik apabila dikonsumsi secara terus 

menerus bagi kesehatan individu. 

Adanya kebutuhan akan makanan siap saji yang tidak terpenuhi oleh restoran-

restoran fast food dapat disiasati dengan penyediaan makanan daging ayam olahan 

beku (frozen food). Dengan mengkonsumsi frozen food, konsumen dapat 

mendapatkan makanan praktis yang tetap sarat akan nutrisi. Makanan olahan beku 

berbasis daging ayam diantaranya adalah chicken nugget, chicken wing, chicken 

karage, chicken stick, dan sosis ayam.  

Salah satu ragam dari daging ayam olahan beku adalah chicken nugget. 

Chicken nugget merupakan varian dari daging ayam olahan yang paling popular 

karena produk tersebut merupakan olahan daging ayam pertama dibandingkan 

dengan chicken karage, chicken wings, sosis ayam, serta daging ayam olahan lainnya. 

Selain sebagai lauk, chicken nugget juga dapat dikonsumsi sebagai cemilan.  Bahan 

baku utama dalam pembuatan chicken nugget adalah daging ayam (bagian dada dan 

paha, tanpa tulang dan kulit) serta bumbu (spices) yang umumnya terdiri dari garam 

dan rempah-rempah. 

Secara umum, produk chicken nugget didistribusikan melalui pasar modern/ 

supermarket seperti Carrefour, Giant, Hypermart, serta berbagai retail lainnya seperti 

Alfamart juga Indomart; dan sebagian kecil melalui pasar tradisional (wet market). 

Tercatat 25 produsen tergabung dalam National Meat Producer Association 

(www.nampa-ind.com). Dari jumlah tersebut, terdapat tiga pemain besar dalam 

industri daging olahan, yaitu: PT So Good Food yang berafiliasi dengan PT Japfa 

Comfeed Indonesia, tbk., PT Charoen Phokpand Indonesia, tbk., dan PT Belfoods 

Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari PT Sierad Produce, tbk.  

Tiga perusahaan yang disebutkan di atas merupakan perusahaan yang 

memiliki market share terbesar di Indonesia baik pakan, Day Old Chick (DOC), dan 

produk olahan (frozen food).  Berdasarkan Best Brand Survey yang dilakukan secara 

tahunan oleh Majalah SWA yang bekerjasama dengan PT MARS Indonesia, produk-

produk yang dihasilkan oleh PT Belfoods Indonesia memiliki nilai brand share yang 

http://www.nampa-ind.com/
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terendah dibandingkan dengan PT Japfa Comfeed Indonesia, tbk. dan PT Charoen 

Phokpand Indonesia, tbk. (Tabel 1). Tercatat bahwa produk chicken nugget dengan 

merek Nugget 222 yang diproduksi oleh PT Belfoods Indonesia, pada tahun 2008 

memiliki nilai brand share sebesar 0.9%, kalah jauh apabila dibandingkan dengan 

brand share merek Champ (14.3%) dan Fiesta (17.6%) yang diproduksi oleh PT 

Charoen Phokpand Indonesia, sedangkan brand share merek So Good yang 

diproduksi oleh PT So Good Food menempati brand share terbesar, yaitu 62.5%. 

Brand share dari merek Nugget 222 (sekarang berganti merek menjadi Belfoods 

Favorite) yang diproduksi oleh PT Belfoods Indonesia memiliki brand share yang 

paling kecil, yaitu sebesar 0.9%. pada tahun 2009, PT Belfoods Indonesia hanya 

memiliki brand share untuk produk Belfoods sebesar 0.4%, jauh lebih kecil apabila 

dibandingkan dengan nilai brand share dari produk PT Charoen Phokpand, tbk 

(Champ, dan Fiesta) yaitu sebesar 38.4%, sementara itu PT So Good Food masih 

memimpin dengan nilai brand share sebesar 57%, Pada tahun 2010 dan 2011, produk 

chicken nugget yang diproduksi oleh PT Belfoods Indonesia bahkan tidak masuk 

dalam 5 (lima) besar brand share chicken nugget. 

 

Tabel 1. Brand Share Daging Ayam Olahan Beku dari Ketiga Perusahaan periode 

2008-2011 (Dalam Persen) 

Merek Chicken Nugget        2008         2009          2010         2011 

So Good 62.5 57.0 49.9 27.8 

Champ 14.3 20.9 27.2 35.0 

Fiesta 17.6 17.5 17.4 27.8 

Belfoods  0.4   

Nugget 222 0.9    

Lainnya 4.7 4.2 5.5 9.4 

(Sumber: Majalah SWA, 2008-2011) 

 

Produk chicken nugget unggulan dari PT Belfoods Indonesia adalah merek 

Belfoods Royal (Chicken nugget Stick, Chicken nugget Hot and Spicy, Chicken 

nugget „S‟, dan Chicken nugget Drummies) merek lainnya adalah Belfoods Favorite 

dan Belfoods Uenaak. PT Charoen Phokpand Indonesia, tbk dengan produk Golden 

Fiesta dan Champ, seiring dengan perkembangan usahanya, merek Golden Fiesta 
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dijadikan unggulan. PT Japfa Comfeed Indonesia, tbk. mempunyai merek unggulan 

So Good. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

PT Belfoods Indonesia merupakan produsen chicken nugget pertama. Dari 

Tabel 1. dapat terlihat bahwa walaupun sebagai produsen chicken nugget pertama, PT 

Belfoods masih kalah dalam nilai brand share dengan PT Charoen Phokpand 

Indonesia, tbk. dan PT So Good Food. Hal tersebut cukup berpengaruh pada kondisi 

perusahaan, karena hampir 70% daging ayam olahan yang diproduksi oleh PT 

Belfoods Indonesia adalah chicken nugget.  

Pada awalnya, PT Belfoods Indonesia mempunyai 4 (empat) merek chicken 

nugget, yaitu Delfarm, Belfoods, 222, dan Uenaak. Seiring dengan perkembangan 

usahanya, pada pertengahan tahun 2011, keempat merek tersebut berganti nama 

menjadi: Belfoods Royal (dahulu Delfarm dan Belfoods); Belfoods Favorite (dahulu 

Nugget 222); dan Belfoods Uenaak (dahulu Uenaak). 

Chicken nugget Belfoods Royal diposisikan sebagai produk kelas premium 

dengan target konsumen wanita menengah ke atas yang berumur di atas 25 tahun, dan 

menanamkan citra bahwa Belfoods Royal sebagai chicken nugget yang sehat. Hal ini 

diperlihatkan dengan lambang hati yang terdapat dalam kemasan, lambang tersebut 

diasosiasikan sebagai jantung, juga sebagai rasa cinta terhadap kesehatan. Belfoods 

Royal didistribusikan ke dalam channel-channel modern seperti Hypermart, Giant, 

Carrefour. 

Sebelum berganti nama menjadi Belfoods Royal, penjualan Delfarm dan 

Belfoods mengalami tren kenaikan dari tahun 2008 hingga tahun 2010 (Gambar 2). 

Namun, pada tahun 2011 mengalami penurunan sebanyak kurang lebih 10 miliar 

rupiah. Tujuan PT Belfoods Indonesia, tbk. mengganti namanya adalah untuk 

memperkuat citra dari Belfoods Royal sebagai chicken nugget yang mengedepankan 

kesehatan konsumennya. 
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Gambar 2. Penjualan Chicken Nugget Merek Belfoods Royal (Dalam Miliar Rupiah) 

So Good sebagai kompetitor dari Belfoods Royal diposisikan sebagai chicken 

nugget yang dekat dengan citra sahabat bagi anak, yaitu dengan memberikan bonus 

yang bervariasi dengan setiap periode waktu tertentu, bentuk produk yang bermacam-

macam, serta dengan menampilkan berbagai bintang yang sedang terkenal di 

Indonesia sebagai bintang iklan di televisi swasta nasional. Merek Golden Fiesta 

diposisikan sebagai chicken nugget merek premium dengan harga yang lebih mahal 

dari merek Fiesta dan Champ. Merek Belfoods Royal berhadapan langsung dengan 

Golden Fiesta dan So Good. Secara umum, ketiga merek tersebut memiliki market 

share terbesar dalam peta industri chicken nugget di Indonesia.  

Dari penjabaran di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana segmentasi pasar konsumen chicken nugget merek Belfoods 

Royal? 

2. Bagaimana positioning pasar konsumen chicken nugget merek Belfoods 

Royal dan pesaingnya berdasarkan atribut-atribut yang ada dalam produk? 

3. Bagaimana alternatif rekomendasi strategi pemasaran bagi produk chicken 

nugget merek Belfoods Royal berdasarkan segmentasi, dan positioning? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 
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1. Menganalisis segmentasi pasar konsumen chicken nugget merek Belfoods Royal. 

2. Menganalisis positioning produk chicken nugget merek Belfoods Royal dan 

pesaingnya berdasarkan atribut-atribut yang ada dalam produk. 

3. Merekomendasikan alternatif strategi pemasaran berdasarkan bagi produk chicken 

nugget merek Belfoods Royal segmentasi, dan positioning. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, yaitu: 

1. Sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam menyusun dan merencanakan 

alternatif strategi pemasaran produk chicken nugget PT Belfoods Indonesia 

berdasarkan hasil segmentasi dan positioning produk. 

2. Dapat memberikan pengembangan wawasan bagi peneliti serta civitas akademika 

lainnya, khususnya dalam bidang manajemen pemasaran. 

 

1.5 Ruang Lingkup 

Dengan adanya tujuan penelitian yang lebih terarah, rinci, dan memberi 

gambaran komprehensif, maka peneliti membatasi obyek penelitian ini pada produk 

chicken nugget merek Belfoods Royal di Kota Bogor dengan merek Golden Fiesta 

dan So Good sebagai pembanding. Pendekatan kajian ini dilihat dari pendekatan 

segmentasi dan positioning yang mencakup segmentasi berbasis psikografi, 

selanjutnya akan dilihat demografi dan perilaku dari konsumen; serta persepsi 

konsumen terhadap chicken nugget merek Belfoods Royal. Penelitian ini dibatasi 

hingga pada tahap perumusan alternatif strategi pemasaran produk chicken nugget 

merek Belfoods Royal bagi PT Belfoods Indonesia berdasarkan analisis segmentasi 

dan positioning. 
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