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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan jaman, gaya hidup dan kebutuhan konsumen 

dalam mengkonsumsi makanan berbeda dari sebelumnya. Kalangan masyarakat 

menengah di Indonesia saat ini mendorong industri pangan untuk dapat 

mendiversifikasi dan mengembangkan produknya menjadi produk yang ekonomis 

dan produk yang premium. Populasi konsumen masyarakat menengah saat ini 

tumbuh dari 37% pada tahun 2004 menjadi 56.7% pada tahun 2013. Yang termasuk 

dalam kalangan masyarakat menengah ini adalah mereka yang memiliki 

pengeluaran per hari sekitar 2-20$ atau setara Rp 25.000 – 250.000,00. Memakan 

makanan yang sehat juga menjadi tren di kalangan konsumen yang teredukasi. Hal 

ini ditemukan pada sebagian besar orang yang pernah tinggal di luar negeri atau 

yang sudah terekspos dengan produk-produk luar negeri melalui majalah, televisi, 

atau internet (Rangkuti dan Wright 2014). 

Kaum milenial merupakan mereka yang lahir pada rentang tahun 1981 sampai 

dengan 2000, atau yang pada saat ini berusia sekitar 18 – 37 tahun. Rentang usia 

tersebut merupakan usia yang produktif yang menjadikan kaum milenial patut 

untuk diperhatikan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2017), 

diperkirakan sekitar 80 juta jiwa atau 34% total penduduk Indonesia merupakan 

generasi milenial. Generasi milenial merupakan generasi yang berbeda dari 

generasi sebelumnya dikarenakan adanya pengaruh dari teknologi dan kecepatan 

informasi dalam bentuk jejaring sosial, smartphone, dan internet (Ali dan Purwandi 

2016). 

Dewasa ini semakin banyak perempuan, terutama yang masih muda, 

melakukan pekerjaan kantoran di daerah perkotaan. Tidak sedikit diantara mereka 

yang sudah berumahtangga dan mempunyai anak (Schaner dan Das 2016). 

Kesibukan di luar rumah menyebabkan habisnya waktu bersama keluarga dan 

mengurangi waktu untuk menyiapkan masakan untuk dimakan bersama keluarga. 

Survey yang dilakukan Bozarth et al. (2016) juga menunjukkan bahwa konsumen, 

terutama kaum milenial, mulai sadar dengan gaya hidup yang sehat sehingga mulai 

mengurangi konsumsi makanan siap saji. Konsumen saat ini menginginkan produk 

makanan yang bisa dimasak secara mudah, cepat, dan instan, untuk menyesuaikan 

jadwal mereka yang padat. 

Bagi industri pangan, hal ini merupakan suatu hal yang patut diperhatikan. 

Untuk saat ini, masih sedikit perusahaan yang mempunyai produk pangan yang 

praktis, penyajiannya mudah, dan mempunyai kandungan gizi yang baik dan 

menyehatkan. Konsumen yang loyal pada produk yang masih tergolong dalam 

niche market ini mempunyai peranan penting bagi keberhasilan produk ini 

kedepannya. Konsumen yang loyal dapat merekomendasikan atau mengajak orang 

lain untuk melakukan pembelian produk. Bentuk loyalitas konsumen dapat dilihat 

dari berbagai hal, antara lain dari brand awareness dan customer satisfaction. 

Melihat potensi pasar yang ada saat ini, menjadikan Indonesia mempunyai 

daya tarik usaha yang besar dan membuat perusahaan harus meningkatkan potensi 

yang dimiliki agar mempunyai daya saing yang kuat menghadapi kompetisi dari 

kompetitor. PT Ajinomoto Indonesia sudah lama melihat potensi tersebut dan mulai 
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menjalankan bisnisnya di Indonesia sejak lebih dari 50 tahun yang lalu. Bisnis awal 

perusahaan bermula dari unit bisnis penyedap rasa, dan hingga saat ini sudah 

mempunyai berbagai unit bisnis, seperti penyedap rasa berperisa, tepung bumbu, 

bumbu siap saji, saos, dan yang terakhir adalah produk salad dressing.  Saat ini PT 

Ajinomoto Indonesia mempunyai sekitar 25 produk dengan berbagai ukuran, 

dengan struktur utama portofolio bisnisnya seperti terlihat pada Gambar 1 berikut. 

 

 
Mayumi merupakan produk yang baru ada di pasar bumbu di Indonesia. 

Diperkenalkan pada tahun 2012, dengan strategi pemasaran di kategori produk 

salad dressing. Segmentasi pasar ditujukan untuk perempuan berusia 20 – 39 tahun, 

baik yang sudah berkeluarga atau belum, yang menginginkan suatu produk yang 

dapat memberikan rasa yang enak dan berbeda dari sebelumnya ketika akan 

memakan masakan kesukaannya. Penggunaan produk ini bisa sebagai cocolan 

maupun sebagai dressing untuk dimakan bersama sayuran atau masakan lainnya. 

Jalur distribusi dibuka untuk pasar tradisional (toko, warung, grosir), pasar modern 

(supermarket, hypermarket), dan Horeka. Harga yang ditawarkan cukup bervariasi 

tergantung dari isi kemasannya, antara lain Rp 2,000.00 untuk kemasan 20 gram 

dan Rp 7,000.00 untuk kemasan 100 gram. 

Dilihat dari kondisi pasar pada tahun 2017, total penjualan untuk produk 

salad dressing cukup kecil bila dibandingkan dengan produk sejenis seperti saus 

sambal atau saus tomat. Meskipun demikian, pertumbuhan untuk produk salad 

dressing setiap tahun cukup tinggi yaitu meningkat 120% tiap tahun. Pangsa pasar 

salad dressing juga semakin besar dengan bertambahnya pemain baru dan 

penambahan varian baru. Kompetitor untuk produk ini antara lain Maestro, Kewpie, 

Eurogourmet, MamaSuka, O-Mayo, dan McLewis. Rata-rata setiap kompetitor 

mempunyai 4 – 5 varian untuk kategori produk salad dressing, sedangkan Mayumi 

untuk saat ini baru mempunyai 2 varian yaitu varian Original dan varian Pedas. 

Perkembangan penjualan untuk produk Mayumi setiap tahunnya terus meningkat, 

seperti dapat dilihat pada Gambar 2 berikut. 

 

 

 

Gambar 1  Struktur portofolio unit bisnis PT Ajinomoto Indonesia 
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Gambar 2  Perbandingan perkembangan penjualan produk Mayumi dan 

keseluruhan salad dressing 
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Data penjualan tersebut masih kurang bersaing apabila dibandingkan dengan 

kompetitor, seperti dapat dilihat pada Gambar 3, secara pangsa pasar Mayumi 

masih belum dapat mengalahkan kompetitor utama yaitu Maestro. 

 
Meski pangsa pasar bukanlah tujuan utama dibandingkan dengan 

profitabilitas perusahaan, hal tersebut menjadi salah satu indikator untuk 

mengetahui ekuitas merek dan brand image produk. Dengan meningkatnya pangsa 

pasar, tentunya akan meningkatkan volume penjualan dan profit perusahaan secara 

jangka panjang (Anderson et al. 1994). Dalam meningkatkan penjualan produk, 

perlu dilakukan strategi dalam proses penjualan dan pemasaran untuk 

memenangkan persaingan. Dalam mengelola pemasaran, perusahaan harus 

mengembangkan strategi bagi setiap elemen bauran pemasaran  yang mampu 

direspon secara positif oleh konsumen. Hal ini meliputi kepedulian terhadap produk 

(product awareness), minat terhadap produk (product attractiveness), menerima 

harga yang ditetapkan (price acceptable), menjamin ketersediaan produk untuk 

dibeli (product available to buy), dan memberikan layanan penjualan yang 

menciptakan pengalaman mengesankan bagi konsumen (consumer’s service 

experience favourable) (Sumarwan et al. 2010). Bauran pemasaran ini biasa disebut 

sebagai 4P, yang terdiri dari bauran harga (price), tempat (place), produk (product), 

dan promosi (promotion). Dalam perkembangannya, bauran pemasaran untuk yang 

menawarkan jasa diperluas menjadi 7P, dengan adanya tambahan orang/SDM 

(people), bukti fisik (physical evidence), dan proses (process). 

Selain mengetahui kondisi kekuatan produk dari sisi bauran pemasaran, 

sangatlah penting untuk mengetahui kapabilitas dan kemampuan perusahaan. Salah 

satu caranya adalah dengan melihat tingkat kepuasan dan loyalitas konsumen dan 

melihat atribut-atribut yang mempengaruhinya. Hal tersebut akan berguna untuk 

menyusun strategi pemasaran yang tepat yang akan mampu meningkatkan volume 

penjualan dan pangsa pasar produk. Semakin tinggi loyalitas konsumen terhadap 

suatu produk, akan semakin sulit untuk konsumen beralih ke produk lain (Deswindi 

2007).  

 

 

Gambar 3  Pangsa pasar produk salad dressing 
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Perumusan Masalah 

Potensi Indonesia menjadi target pasar global harus dapat dimanfaatkan oleh 

perusahaan untuk meningkatkan pendapatan. Rendahnya volume penjualan produk 

dan pangsa pasar produk Mayumi dibandingkan kompetitor lainnya menjadi 

sorotan dalam hal ini. PT Ajinomoto Indonesia, selaku produsen Mayumi, perlu 

untuk mengetahui atribut-atribut yang mempengaruhi kepuasan dan bagaimana 

tingkat kepuasan konsumennya. Loyalitas konsumen juga merupakan hal yang 

penting agar Mayumi dapat bersaing dalam memenuhi kebutuhan konsumen 

sehingga mampu meningkatkan pangsa pasar produk ini. Perusahaan harus mampu 

menerapkan strategi yang tepat untuk dapat memenuhi keinginan konsumen. 

Berdasarkan pada hal tersebut, permasalahan yang diangkat dalam penelitian 

ini antara lain:  

1. Bagaimana pengaruh bauran pemasaran terhadap kepuasan konsumen produk 

salad dressing Mayumi?  

2. Bagaimana pengaruh kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen untuk 

produk salad dressing Mayumi? 

3. Apa saran yang dapat diberikan kepada PT Ajinomoto Indonesia untuk 

meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen Mayumi? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, secara spesifik penelitian ini 

bertujuan untuk:  

1. Menganalisis faktor-faktor bauran pemasaran yang akan mempengaruhi 

kepuasan konsumen terhadap produk salad dressing Mayumi. 

2. Mengidentifikasi dan menganalisis tingkat kepuasan terhadap loyalitas 

konsumen salad dressing Mayumi. 

3. Merumuskan ide dan saran yang efektif untuk meningkatkan kepuasan dan 

loyalitas konsumen sehingga meningkatkan penjualan produk Mayumi. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat antara lain:  

1. Memberikan ide dan masukan yang dapat digunakan PT Ajinomoto Indonesia 

dan diharapkan dapat menambah wawasan terkait dengan strategi pemasaran 

yang tepat untuk meningkatkan pangsa pasar dan penjualan produk Mayumi. 

2. Dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang mempunyai keinginan 

untuk menekuni tentang tingkat kepuasan konsumen, loyalitas konsumen, dan 

kondisi pasar untuk produk salad dressing.  

3. Sebagai cara bagi penulis untuk dapat mengimplementasikan teori manajemen 

pemasaran dan strategik yang telah dipelajari kedalam praktek berbisnis. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup untuk penelitian ini difokuskan pada: 
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1. Penelitian dibatasi untuk produk salad dressing Mayumi. 

2. Penelitian dilakukan di area Jabodetabek dikarenakan volume penjualan 

terbesar untuk produk consumer goods ada di area ini. 

3. Kajian dilakukan sampai tahap implikasi manajerial, sedangkan tahap 

implementasi manajerial diserahkan seluruhnya kepada manajemen PT 

Ajinomoto Indonesia. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA  

Kerangka Pemikiran Teoritis 

Strategi dan Bauran Pemasaran 

Pemasaran dapat diartikan sebagai bagaimana mengidentifikasikan dan 

memenuhi kebutuhan. Definisi lainnya adalah sekumpulan aktivitas dan proses 

dalam menciptakan, mengkomunikasikan, mengantarkan, dan memberikan 

penawaran yang mempunyai nilai bagi pelanggan, klien, dan masyarakat (Kotler 

dan Keller 2012). Pemasaran mempunyai peran yang besar karena kontak dengan 

pihak eksternal, sedangkan perusahaan memiliki kendali yang terbatas terhadap 

pihak eksternal, sehingga mempunyai peranan penting dalam mengembangkan 

strategi perusahaan (Tjiptono 2002). Untuk menentukan strategi pemasaran yang 

tepat, melakukan analisa pasar dengan baik dan benar adalah hal yang penting dan 

mampu memberikan keuntungan bagi perusahaan dengan memberikan tingkat 

kepuasan pelanggan yang tinggi. Cravens dan Piercy (2013) mengatakan dengan 

melakukan analisa pasar, informasi yang diperoleh akan membantu merumuskan 

strategi positioning produk yang tepat dan mengevaluasi hasil dari strategi yang 

dilakukan. Dalam melakukan desain terhadap strategi yang terintegrasi, positioning 

produk dapat menunjukkan bagaimana dan mengapa suatu produk diposisikan 

dalam setiap target pemasaran. 

Sebagai tenaga pemasaran, penting untuk dapat menyusun strategi dan 

program pemasaran yang baik untuk memberikan nilai tambah yang dapat 

memuaskan konsumen. Program pemasaran terdiri dari sejumlah keputusan terkait 

dengan kegiatan pemasaran untuk memberikan nilai tambah untuk digunakan. 

Kotler dan Keller (2012) mengatakan bahwa bauran pemasaran merupakan 

seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk dapat mencapai 

tujuan pemasarannya di pasar yang dituju. 

Sumarwan (2009) mengemukakan bahwa bauran pemasaran terdiri atas tujuh 

variabel yang dikenal dengan 4P, yaitu produk (product), harga (price), saluran 

distribusi/tempat (place), dan promosi (promotion). Produk merupakan barang/jasa 

yang ditawarkan. Harga menggambarkan sejumlah uang yang harus dibayarkan 

untuk memperoleh barang/jasa. Saluran distribusi merupakan bentuk logistik atau 

distribusi dalam rangka menyediakan barang dan jasa. Promosi merupakan kegiatan 

komunikasi yang berhubungan dengan pemasaran barang dan jasa.  

 

Kepuasan Konsumen 

Kepuasan dapat didefinisikan sebagai reaksi yang jangka pendek yang 

dirasakan oleh konsumen terhadap kinerja dari suatu produk. Reaksi tersebut dapat 
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