
I.  PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perubahan gaya hidup masyarakat mempengaruhi pola konsumsinya. Pada 

kurun waktu terakhir ini, makanan instan kian digemari sebagai substitusi 

makanan pokok, salah satunya mi instan. Saat ini produk-produk mi instan seperti 

Indomie, Mie Sedaap, Mi ABC, Pop Mie ataupun Supermie sudah dapat dinikmati 

oleh hampir seluruh kalangan masyarakat. Pertimbangannya adalah faktor 

kepraktisan, harga yang terjangkau dan cukup mengenyangkan. Faktor-faktor 

tersebut ternyata mendorong peningkatan konsumsi mi instan dari tahun ke tahun. 

Adanya peningkatan permintaan ini ternyata juga diikuti dengan peningkatan 

produksi mi instan dari para produsen. Hal tersebut dapat dilihat dari 

perkembangan volume produksi. Jika pada tahun 2004 volume produksi baru 

975.000 ton, pada tahun 2005 meningkat 30 persen menjadi 1.272.000 ton, seperti 

terlihat pada Gambar 1. 
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 Sumber: www.wartaekonomi.com 2007 

Gambar 1. Jumlah Volume Produksi Mi Instan Indonesia (Ribu Ton) 
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Peningkatan volume produksi mi instan juga ditopang oleh bertambahnya 

perusahaan yang menggarap bisnis ini. Jika pada tahun 2001 baru ada 57 

perusahaan yang terjun ke bisnis ini, setahun kemudian naik menjadi 59 dan untuk 

tahun 2005 sudah ada 84 perusahaan. Pada Gambar 3 terlihat bahwa pangsa pasar 

mi instan didominasi oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk. dengan 

mengeluarkan beberapa merek sekaligus antara lain: Indomie, Sarimi, Supermi, 

Pop Mie, Top Mie, Anakmas, dan sebagainya.  

Jika dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, penguasaan pasar Indofood 

mengalami penurunan. Pada kurun waktu sebelum tahun 2005 Indofood menjadi 

penguasa pasar dengan pangsa pasar di atas 80 persen. Namun, beberapa tahun 

terakhir pangsa pasar Indofood menurun hingga menjadi 70 persen, hal ini 

disebabkan aktifnya penetrasi pasar yang dilakukan para pesaingnya, terutama 

dari Wingsfood, yang merupakan kelompok usaha makanan yang dimiliki oleh 

Grup Wings. 
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Sumber: www.wartaekonomi.com 2007 

Gambar 2. Jumlah Perusahaan Mi Instan pada tahun 2001 sampai dengan 2005 
 

Indofood saat ini masih merupakan produsen mi instan terbesar di 

Indonesia yang kini menguasai pangsa pasar mi instan di dalam negeri. Sejumlah 
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industri serupa semakin ketat berusaha menyaingi Indofood. Tercatat pada tahun 

2001, Indofood mampu memproduksi delapan miliar bungkus mi instan dan 

sebanyak sembilan miliar bungkus pada tahun 2002.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber: www.wartaekonomi.com 2007 

Gambar 3. Pangsa Pasar Mi Instan Pada Tahun 2005 
 

Peningkatan produksi ini, bertolak dari potensi pasar yang masih sangat 

besar. Pada tahun 2001, tingkat konsumsi mi instan per kapita per tahun 

berjumlah sekitar 50 bungkus (www.wartaekonomi.com, 2007), itu artinya 

peluang pasar masih terbuka lebar. Apalagi, ada segmen pasar yang belum 

digarap, seperti pasar kelas menengah ke atas. 

Sebagai produsen mi instan terbesar, Indofood berhasil menguasai pasar 

sampai dengan saat ini. Kemunculan berbagai merek lain, tak mampu 

menggantikan kedudukan Indofood sebagai produsen terbesar. Group ABC 

misalnya, berusaha menyaingi Indofood dengan meluncurkan mi Selera Rakyat. 

Nielsen Media Research mencatat, periode Januari-April 2003, Group ABC telah 

mengeluarkan Rp.5,83 miliar untuk mempromosikan produknya. Namun, Group 

ABC sepertinya menyadari kekuatan pasar Indofood, sehingga Selera Rakyat 

hanya ditujukan untuk segmen bawah, bukan untuk bersaing dengan Indomie.  
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Berbeda dengan Mie Sedaap dari Wings yang langsung mencapai sukses 

dari awal peluncurannya. Belum genap setahun Mie Sedaap sudah berhasil 

mengambil 12 persen pangsa pasar Indofood. Menurut Bonardy dalam 

www.swa.co.id (2007 ), strategi awal Mie Sedaap antara lain berada di harga 

pasaran yang sangat ekonomis namun bumbu mi yang diberikan kelas premium. 

Selain itu diberlakukan pula strategi klasik dengan memberi hadiah berupa piring 

dan gelas. Faktor lain yang memberikan kontribusi dalam menguasai pasar adalah 

distribusi, proses distribusi produk diusahakan merata dari tingkat grosir sampai 

tim motor yang menjelajahi warung-warung kecil. Strategi tersebut juga didukung 

iklan yang cukup gencar, baik tematik, iklan produk, maupun versi testimoni. 

Bonardy lebih lanjut menjelaskan, ada satu hal yang belum pernah 

dilakukan oleh kompetitor. Misalnya, mengundang orang dalam jumlah besar 

untuk mencoba Mie Sedaap yang dilakukan di mal, tempat wisata, kampus secara 

gratis. Tujuannya adalah untuk memperoleh umpan balik secara langsung berupa 

kritik, saran, dan pujian. Dana yang dikeluarkan perusahaan untuk promosi Mie 

Sedaap cukup besar, dana tersebut dialokasikan untuk iklan di delapan stasiun 

televisi, papan iklan (billboard) di halte-halte sepanjang Jawa-Bali, serta kegiatan 

below the line. 

Dengan strategi promosi yang agresif dan kampanye iklan provokatif, 

permintaan terhadap Mie Sedaap terus meningkat, sehingga Wings harus 

menambah kapasitas produksi di dua pabriknya Gresik dan Seroja. Dari segi 

produk, Mie Sedaap mengeluarkan lima varian produk yaitu Mie Sedaap Rasa 

Kaldu Ayam, Mie Sedaap Rasa Soto Ayam, Mie Sedaap Rasa Kari Ayam, Mie 

Sedaap Rasa Sambal Goreng dan Mie Sedaap Goreng. Reaksi pesaing Indofood 
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bisa diduga, dengan mengeluarkan tiga fighting brand sekaligus yaitu Mie 

Sayaap, Sarimi dan Supermie Sedaaap.   

Bila dilihat dari pangsa pasar mi instan yang masih  besar serta kesuksesan 

awal Mie Sedaap merebut pasar mi instan, seharusnya Mie Sedaap memiliki 

peluang untuk menguasai pasar yang lebih besar lagi. Dengan masih besarnya 

peluang pasar mi instan, persaingan untuk merebut pasar pun semakin ketat. 

Persaingan antar-produsen yang semakin ketat ini tentu saja membuat produsen 

berharap untuk mendapatkan suatu keunggulan kompetitif. Salah satu pendekatan 

yang secara langsung dapat mempengaruhi sikap konsumen terhadap produk 

adalah melalui iklan.  

Iklan merupakan salah satu instrumen pemasaran modern yang 

aktivitasnya didasarkan pada konsep komunikasi. Karena merupakan bentuk 

komunikasi maka keberhasilannya dalam mendukung program pemasaran 

merupakan pencerminan dari keberhasilan komunikasi. Bagi sebagian perusahaan, 

iklan melalui media elektronik seperti televisi menjadi alternatif pilihan yang 

menarik, disamping jangkauannya luas, juga adanya unsur hiburan sangat 

mendukung pembentukan persepsi konsumen terhadap suatu produk.  

Keberadaan iklan dalam kehidupan sehari-hari sangatlah terasa. Siaran 

televisi rata-rata menayangkan iklan setiap 15 menit sekali, baik di dalam program 

berita, sinetron, atau film. Begitu juga dengan iklan radio, serta surat-surat kabar 

yang halamannya dipenuhi oleh iklan. Iklan juga mudah terlihat di jalan raya 

dengan adanya papan iklan, spanduk, dan lain-lain. Selain media tersebut masih 

banyak bentuk-bentuk media yang dapat digunakan sebagai alat promosi. Para 

perancang iklan di luar negeri sudah memanfaatkan berbagai bentuk media untuk 



 6

menempatkan realisasi kreativitasnya. Media tersebut dapat berbentuk tiang 

bangunan, pagar, atau melalui internet.  

Berkembangnya iklim persaingan yang sangat ketat menuntut para 

perancang iklan, media, dan pelaku usaha media untuk berusaha keras merancang 

strategi promosi periklanan agar tampil lebih unggul dari pesaingnya. Sehingga 

iklan menjadi elemen yang penting karena iklan mempunyai fungsi memberikan 

informasi tentang produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat.  

Konsumen jarang sekali bersedia menyediakan waktu yang cukup lama 

untuk memperhatikan sebuah iklan. Biasanya konsumen melihat, mendengar atau 

menyaksikan iklan secara sekilas saja. Karena itu salah satu fungsi penting sebuah 

iklan adalah dapat menarik perhatian konsumen dalam waktu seketika.  

Sebuah iklan terkadang begitu uniknya, sehingga senantiasa selalu diingat 

oleh masyarakat. Tidak semua iklan akan diingat oleh konsumen, sehingga jika 

konsumen bisa mengingat sebagian dari tanda-tandanya, seperti gambar yang 

menarik atau hiasan yang unik dapat dikatakan sudah cukup efektif. Karena pada 

akhirnya, jika seseorang mengingat ciri khas dari suatu iklan maka akan terdorong 

untuk mengingat dan mengidentifikasi hal-hal penting lainnya yang tertera pada 

iklan tersebut. Misalnya Mie Sedaap pada awal kemunculannya dalam suatu iklan 

televisi, menampilkan banyaknya orang yang sedang makan Mie Sedaap pada 

sebuah acara dan mengakui bahwa rasa Mie Sedaap memang lezat, kemudian 

diikuti dengan khas tagline iklannya yang berbunyi “Jelas Terasa Sedapnya!” 

Iklan tersebut memiliki makna bagi konsumen, salah satunya memberitahukan 

konsumen ada suatu produk baru yang patut untuk dicoba.  
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Iklan merupakan salah satu bentuk khusus komunikasi untuk memenuhi 

tujuan pemasaran. Untuk dapat menjalankan tujuan pemasaran, maka apa yang 

disampaikan melalui iklan tentunya harus lebih dari sekedar memberikan 

informasi kepada masyarakat. Iklan harus mampu membujuk masyarakat agar 

berperilaku sedemikian rupa sesuai dengan apa yang diharapkan, serta dapat 

mempengaruhi sikap konsumen agar mau membeli produknya, bukan produk 

pesaing. Berdasarkan hal-hal di atas, maka perlunya dilakukan penelitian untuk 

mengetahui efektivitas iklan untuk produk Mie Sedaap serta sejauh mana 

pengaruh iklan Mie Sedaap terhadap niat pembelian konsumen. Sehingga dari 

hasil analisis tersebut dapat dirumuskan suatu alternatif strategi periklanan Mie 

Sedaap. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana segmentasi konsumen Mie Sedaap dilihat dari aspek 

demografis dan psikografisnya?  

2. Bagaimana pengaruh iklan Mie Sedaap terhadap niat pembelian 

konsumen, serta efektivitas iklan Mie Sedaap? 

3. Bagaimana strategi iklan yang paling efektif dalam menghadapi 

persaingan mi instan?  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Melakukan segmentasi konsumen Mie Sedaap berdasarkan aspek 

demografi dan psikografi. 
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2. Menganalisis pengaruh iklan terhadap niat pembelian, dan mengevaluasi 

efektivitas iklan yang dilakukan oleh produsen Mie Sedaap. 

3. Merumuskan alternatif strategi periklanan Mie Sedaap berdasarkan riset 

konsumen dan evaluasi konsep iklan.  

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dengan mengetahui faktor-faktor penting pengaruh iklan terhadap sikap 

konsumen Mie Sedaap, diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak manajemen 

perusahaan untuk merencanakan, merumuskan, menerapkan dan mengevaluasi 

strategi pemasaran yang telah dan sedang dilaksanakan.  

Penelitian ini juga bermanfaat bagi penelitian selanjutnya karena dapat 

menjadi bahan masukan untuk memahami penggunaan teori efektivitas iklan. 

Serta bagi peneliti sendiri, penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan 

wawasan serta pengalaman praktis dalam mengaplikasikan konsep pemasaran 

khususnya periklanan.   

 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini diarahkan untuk melakukan pengkajian mengenai pengaruh 

pesan iklan Mie Sedaap serta mengevaluasi efektivitas iklan tersebut. Produk 

yang diteliti adalah Mie Sedaap dari Wingsfood.  

Penelitian ini hanya terbatas dalam menganalisis pengaruh pesan iklan 

terhadap niat beli konsumen melalui pengenalan merek, sikap dan keyakinan 

konsumen. Dari analisis tersebut maka dapat dinilai efektivitas iklan Mie Sedaap, 

dilihat dari kesadaran konsumen atas iklan Mie Sedaap. 




