
 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1.   Latar Belakang 

Sambal botol merupakan produk makanan hasil olahan dari produk 

agribisnis yang makin berkembang. Konsumsi produk sambal botol dari tahun 

ketahun mengalami peningkatan sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi 

penduduk. 

Pada era globalisasi, Indonesia tidak terlepas dari pengaruh informasi, budaya 

dan teknologi dari negara-negara maju sehingga berakibat pada perubahan pola 

konsumsi masyarakat, terutama dikota besar. Dengan makin meningkatnya 

pertumbuhan ekonomi maka secara umum tingkat pendapatan masyarakat juga 

meningkat. Hal ini akan berpengaruh pada daya beli masyarakat terhadap produk-

produk barang konsumsi yang memiliki manfat dan kepuasan yang lebih tinggi. 

Kesadaran masyarakat saat ini juga meningkat, terutama yang berkaitan dengan 

isu gizi dan kesehatan, sehingga masyarakat lebih memilih hidup sehat dengan 

mengkonsumsi makanan yang tidak mengandung bahan yang tidak merugikan 

kesehatan. 

Produk sambal olahan termasuk merupakan salahsatu pilihan masyarakat yang 

lebih bersifat selektif menyangkut citarasa, harga, kemasan dan promosi dari 

produk yang ditampilkan. 

Melihat potensi pasar yang cukup besar, industri sambel botol ini perlu 

menyusun strategi pengembangan produk dan pemasaran yang handal karena 

produk ini memiliki peluang bisnis yang cukup besar baik dalam jenis maupun 

bentuk produk akhirnya. Untuk menghadapi pesaing dan kemungkinan 



 

mengembangkan produk tersebut, maka perusahaan yang bergerak dibidang 

industri pengolahan sambel botol ini perlu mengetahui prilaku dari konsumen 

produk tersebut. 

Apabila dilihat dari keunikan rasa dari produk yang dihasilkan, maka produk-

produk yang dapat memenuhi keinginan konsumen akan mendapatkan porsi 

tertinggi dalam meraih pasar. Kehadiran produk yang dapat menarik konsumen 

ditunjukan dengan kesetiaan konsumen akan jenis produk dan merk yang 

menyertainya. Kesetiaan akan produk biasanya diikuti dengan merk yang 

memberi kepuasan, sehingga dalam menghadapi berbagai merk yang menawarkan 

produk sejenis, konsumen cenderung memilih yang sudah dikenalnya. Selain itu 

faktor lain yang juga merupakan penentu pilihan konsumen adalah kepraktisan 

sediaan. Jenis produk yang siap untuk dikonsumsi dengan ukuran yang tepat akan 

lebih disukai bagi konsumen yang mementingkan kepraktisan dalam 

mengkonsumsi. Hal ini bisa diantisipasi dengan cara mengetahui prilaku 

konsumsi dari konsumen. 

 

1.2.   Identifikasi Masalah 

       Masalah ketidakmampuan produk dari perusahaan yang berskala kecil atau 

industri rumahan menembus pangsa pasar yang lebih besar lagi dari sebelumnya  

secara tidak langsung berhubungan dengan tingkat persaingan didalam pasar 

industri sambal botol yang cukup ketat, dimana dalam hal ini didominasi oleh 

pemain-pemain besar yang berasal dari industri dan merk yang sudah terkenal 

oleh konsumen rumahan maupun konsumen makanan siap saji sebagai tambahan 

penyedap makanan dari restoran-restoran terkenal siap saji yang ada dikota besar.  
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1.3.   Rumusan Masalah 

Permasalahan jangka panjang yang akan dihadapi oleh perusahaan pada 

situasi yang berkembang ini adalah :  

1. Dapatkah industri rumahan  bersaing didalam pasar ?  

2. Bagaimana persepsi dan perilaku konsumen dalam mengkonsumsi produk 

sambal botol?  

3. Bagaimana menyusun strategi pemasaran yang kompetitif berdasarkan 

peluang pasar yang ada bagi pemain baru atau industri yang lebih kecil 

skalanya ?   

 

1.4.   Tujuan Penelitian 

Kegiatan penelitian bertujuan untuk : 

1. Menganalisis persaingan di bisnis sambal botol 

2. Menganalisis persepsi dan perilaku konsumen terhadap atribut produk 

sambel botol yang ada di pasar. 

3. Menganalisis hubungan diantara variabel-variabel yang berpengaruh 

terhadap perilaku konsumen. 

4. Memberikan rekomendasi strategi pemasaran sambal botol. 
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UNTUK SELENGKAPNYA TERSEDIA DI 
PERPUSTAKAAN MB IPB 
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