
 
RINGKASAN EKSEKUTIF 

 
EDWIN RACHMAT. Analisis Preferensi Konsumen terhadap Atribut 
Produk Susu Bubuk untuk Anak Usia 3 – 6 Tahun  – Kasus 
Reformulasi Atribut Produk di PT. Mead Johnson Indonesia. Di bawah 
bimbingan HENY K. DARYANTO dan M.D. DJAMALUDIN. 
 
 

Susu dianggap sebagai makanan alami paling sempurna karena 
mengandung hampir semua zat esensial untuk nutrisi manusia. Susu telah 
menjadi komoditi yang merupakan standar hidup yang layak dengan 
permintaan yang terus meningkat dan pasar yang terus berkembang. 
Perkembangan ini merupakan implikasi dari semakin membaiknya kondisi 
perekonomian Indonesia dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan.  

Susu bubuk merupakan jenis yang paling banyak dikonsumsi karena 
kemudahan dalam proses penyajian, secara fisik terdapat penambahan 
unsur-unsur gizi yang dibutuhkan serta tingkat keawetannya yang 
menjamin proses distribusi sejauh mungkin. Industri susu bubuk 
mengklasifikasi pasarnya menjadi tujuh segmen berdasarkan usia 
pemakainya, dimana hampir semua segmen pasarnya meningkat. Dengan 
pasar yang sedemikian terbagi menjadi golongan yang lebih kecil 
membuat para produsen susu menjadi lebih fokus dalam hal 
pengembangan produknya, sehingga pada akhirnya setiap produsen 
bersaing di dalam lingkaran batasan konsumen yang jelas.  

Sustagen Kid oleh PT. Mead Johnson Indonesia diluncurkan sekitar 
semester kedua  tahun 2001. Pada tahun pertama angka pertumbuhan 
pangsa pasar meningkat secara nyata, namun sejalan dengan semakin 
banyaknya perusahaan yang juga turut meluncurkan produk di segmen 
tahap 4 (usia 3 – 6 tahun) dalam waktu yang sangat pendek, pertumbuhan 
pangsa pasarnya sedikit menurun. Untuk itu perusahaan mengambil 
keputusan strategis dengan mereformulasi produk sebagai upaya untuk 
memacu kembali pertumbuhannya serta mempertegas positioningnya. 
Reformulasi tersebut meliputi pemenuhan kandungan nutrisi yang lebih 
lengkap dan lebih disesuaikan dengan kebutuhan anak usia tiga sampai 
enam tahun. 
Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk Mengevaluasi 
penerimaan konsumen terhadap atribut aroma, rasa, warna, tingkat 
kemanisan, kekentalan dan rasa yang tertinggal setelah dikonsumsi 
(aftertaste), cara pencampuran dan penyajian prototipe formula tahap 4 
dengan formula baru dibandingkan dengan Sustagen yang ada serta 
menganalisis implikasi dari evaluasi penerimaan konsumen tersebut di 
atas terhadap strategi pemasaran produk susu bubuk. 

Metode penelitian dilakukan melalui suatu survei konsumen dengan 
menggunakan kuisioner. Sampling unitnya adalah wanita dengan kriteria 
sebagai berikut usia 21 – 39 tahun dan memiliki anak usia 3 - 6 tahun, 
pengeluaran rutin lebih besar dari pada Rp 1.000.000, pengambil 
keputusan atau dapat mempengaruhi keputusan konsumsi harian. Ukuran 
sampel 200 orang yang terdiri dari 100 orang pengguna Sustagen Kid dan 



 
100 orang bukan pengguna. Responden dibagi menjadi dua kelompok 
dimana masing-masing kelompok responden terdiri dari 50 orang 
pengguna Sustagen Kid dan 50 orang bukan pengguna Sustagen Kid. 
Metode pengumpulan data menggunakan metode in home placement, 
yaitu dimana survei dilakukan dengan memberikan produk susu untuk 
anak usia 3 – 6 tahun kepada konsumen untuk digunakan dan dinilai 
selama tiga hari berturut-turut. Atribut yang dinilai adalah aroma, warna, 
kemanisan, kegurihan, kekentalan, rasa yang tertinggal setelah 
dikonsumsi (aftertaste). Data lainnya adalah kebiasaan penggunaan yaitu 
kebiasaan mencampur, volume konsumsi/hari dan penggunaan sendok 
takar serta data keinginan untuk membeli Data dianalisis melalui variabel-
variabel  yang mempengaruhinya baik secara deskriptif maupun pengujian 
hipotesis yang mendasari penelitian. Metode yang akan digunakan adalah 
uji U Mann-Whitney.  

Pengujian atribut produk dalam rangka mengevaluasi penerimaan 
konsumen terhadap perubahan formula dilakukan dengan mengukur 
tingkat kesukaan serta tingkat kekuatan atribut  melalui 5 skala 
pengukuran lama dan uji signifikansi dengan 95  persen tingkat 
kepercayaan. Pengujian tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut:  
a. Atribut aroma dinilai memiliki kekuatan yang pas dengan tidak ada 

perbedaan signifikan antara formula lama dan formula baru (rata-rata 
skor 3,2 dan 3,4). Tingkat kesukaan responden terhadap aroma 
menunjukkan bahwa aroma formula lama (rata-rata skor 4,2) sedikit 
lebih disukai dari pada formula baru (rata-rata skor 4,0). dengan 
terdapat perbedaan signifikan antara kedua formula. 

b. Atribut warna tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan 
antara formula baru dan formula lama dalam hal tingkat suka (rata-rata 
skor 3,9 dan 4,0) dan tingkat intensitas warna (rata-rata skor 3,4 dan 
3,5). Kedua formula disukai secara dan dipersepsikan memiliki 
intensitas warna yang pas. 

c. Atribut rasa manis tidak menunjukkan adanya perbedaan yang 
signifikan antara formula baru dan formula lama dalam hal tingkat suka 
(rata-rata skor 3,9 dan 3,9). Kedua produk sama-sama disukai. 
Sementara untuk tingkat kemanisan terdapat perbedaan secara 
signifikan (rata-rata skor 3,1 dan 3,4). Formula baru dipersepsikan 
memiliki tingkat yang pas, sementara formula lama dinilai sedikit lebih 
manis.  

d. Atribut rasa gurih tidak menunjukkan adanya perbedaan yang 
signifikan antara formula baru dan formula lama dalam hal tingkat suka 
(rata-rata skor 3,9 dan 3,9). Kedua produk sama-sama disukai. 
Sementara untuk tingkat kegurihan terdapat perbedaan secara 
signifikan (rata-rata skor 3,0 dan 3,3). Formula baru dipersepsikan 
memiliki tingkat yang pas, sementara formula lama dinilai sedikit lebih 
gurih. 

e. Atribut kekentalan tidak menunjukkan adanya perbedaan yang 
signifikan antara formula baru dan formula lama dalam hal tingkat suka 
(rata-rata skor 3,9 dan 4,0). Kedua produk sama-sama disukai. 
Sementara untuk tingkat kekentalan  terdapat perbedaan secara 



 
signifikan (rata-rata skor 3,2 dan 3,5). Formula baru dipersepsikan 
memiliki tingkat yang lebih pas, sementara formula lama dinilai sedikit 
lebih kental. 

f. Atribut rasa sisa tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan 
antara formula baru dan formula lama dalam hal tingkat suka (rata-rata 
skor 3,8 dan 3,9). Kedua produk sama-sama disukai. 

g. Pengukuran perilaku responden menunjukkan bahwa kedua produk 
sama-sama disukai baik oleh ibu maupun anak, dengan tidak ada 
perbedaan yang signifikan antara keduanya. Hal yang sama juga 
terjadi pada penilaian umum responden terhadap kedua produk. 
Kedua formula dinilai sama-sama bagus (rata-rata skor 4,0 dan 4,0). 
Sementara dibandingkan dengan merek yang dipakai, kedua formula 
menujukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan (rata-rata skor 3,7 
dan 3,7). Kedua formula sama-sama dinilai sedikit lebih baik dari 
merek yang biasa dipakai.  

h. Untuk pengukuran niat membeli, responden memiliki intensi yang 
sama (rata-rata skor 4,2 dan 4,1). Kedua produk masing-masing 
mampu membangkitkan niat membeli reponden. Responden membuat 
sajian susu lebih banyak tidak mengikuti saran penyajian. 

Proses reformulasi produk Sustagen Kid dapat terus dilanjutkan 
karena formula baru rata-rata tingkat kesukaan dan tingkat atribut yang 
sama dengan formula lama tanpa perlu modifikasi atau penyempurnaan 
labih lanjut. 

Strategi pemasaran yang direkomendasikan adalah dengan 
menggunakan bauran pemasaran promosi sebagai alat. Promosi yang 
disarankan untuk Sustagen Kid adalah promosi ke internal perusahaan 
dan pihak yang terkait agar mendapatkan dukungan penuh dalam 
peluncuran produk Sustagen Kid formula baru, menonjolkan tingkat 
penerimaan konsumen terhadap atribut serta memperkuat keterkaitan 
(linkage) antarproduk Sustagen. Strategi tersebut dapat dilaksanakan 
melalui aktifitas lini atas dan aktifitas lini bawah. Pemilihan alternatif 
promosi harus mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki perusahaan 
dengan analisis rasio biaya-manfaat harus secara cermat dilakukan. 
Selama penambahan manfaat lebih besar dari pada penambahan biaya, 
maka satu alternatif promosi layak untuk dilaksanakan. 
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