
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Produk mi instan ditemukan pertama kali di Jepang pada tahun 

1958 dan juga telah dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan menjadi 

populer sebagai makanan tambahan yang memiliki nilai gizi yang cukup baik. 

Konsumsi produk mi instan berkembang dari tahun ke tahun dan seiring 

dengan ha1 tersebut industri penghasil mi instan juga berkembang dengan 

pesat dari tahun ke tahun. Data menunjukkan bahwa konsuinsi produk mi 

instan di Indonesia selalu meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat 

terlihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Data konsumsi mi instan di Indonesia periode 1992-1997 

Dengan berjalannya waktu dan dengan semakin banyaknya produk 

sejenis di pasar menyebabkan konsumen meiniliki banyak pilihan terhadap 

produk mi instan yang akan dikonsumsinya. Pengetahuan yang jelas dan jeli 

terhadap keinginan ataupun harapan yang diinginkan oleh konsumen terhadap 

Tahun 

1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

Sumber : Jakarta Post, 11 Pebruari 1999 

Konsumsi 
(dalam juta bungkus) 

4700 
4600 
7000 
7650 
7970 
8600 

Konsnmsi perkapita 
(bungkus) 

25 
24 
36 
39 
40 
43 



produk yang akan dibelinya menjadi penting bagi produsen agar dapat terus 

bersaing di pasar yang sangat kompetitif. Atribut-atribut yang melekat pada 

produk mi instan menjadi perlu untuk dikaji dan diketahui agar produsen 

m h p u  membuat dan menyediakan produk mi instan yang diinginkan oleh 

konsumennya. 

Perkembangan industri mi instan yang semakin pesat juga me- 

nyebabkan timbulnya persaingan yang semakin ketat antar produk mi instan di 

pasar yang cukup luas. Hal ini membutuhkan suatu kajian terhadap strategi 

pemasaran yang jelas dan terencana agar produk mi instan tersebut dapat 

menjadi suatu bagian yang memberi keuntungan bagi produsennya. 

Persaingan di dalam industri mi instan &pat terlihat pada Tabel 2 yang 

menggambarkan pelaku pasar dalam industri tersebut. 

B. Identifikasi Masalah 

Persaingan yang sangat tinggi di pasar menyebabkan produsen 

harus mengetahui atribut-atribut apa saja yang menjadi perhatian dm dasar 

bagi konsumen ketika keputusan pembelian dilakukan. Prioritas yang ada 

pada atribut produk juga menjadi perhatian produsen karena mungkin tidak 

semua atribut yang ideal menurut konsumen dapat dipenuhi oleh produsen 

mengingat adanya kendala produksi maupun kendala biaya ataupun harga jual 

yang dapat diterima oleh konsumen. 

Pengetahuan yang jelas terhadap atribut-atribut yang menjadi 

perhatian konsumen dan prioritas yang melekat pada atribut tersebut akan 



berdampak pula perlunya strategi pemasaran yang tepat agar atribut yang telah 

melekat dapat bersinergi dengan baik. 

Tabel 2. Pelaku pasar Mi Instan Di Indonesia 

Grup 

INDOFOOD 

- 
(Pop Mi, Mico) 
Myoio Prima Lestari (Myojo) 
Nissinmas 

Perusahaan (merek) 

Indofood Sukses Makmur 
(Indomie, Sarimi, Supermi, dll) 
Sanrnaru Food Manufacturinrr 

0.1 
- , -  

WICAKSANA 

ABC 

Kapasitasltahun 
(juta bun~kus) 

8700 

Sukandamulia 

Khong Guan 

T ,... I Saritama Tunrraal I ., n I 

(Doraemon,Cup Noodle) 
Jakamnatama (Michiyo) 
ABC President 
(ABC, President) 

I Serena Indopangan (Serena) 

L13 

720 

660 

Supmi Sakti 
Doremi Su Mie 

Khong Guan Indonesia 
(Top Mie, Mimi, Anak Mami) 

80 

I I I 1 
Sumber : Bank Data Eksekutif, 1996 

375 

81.2 

lnuocan 

Mayora 

Nestle 

C. Batasan Masalah 

Pada dasarnya produk mi  instan dapat dibagi dua yaitu: (1) mi 

(Salam, ~ is te i -h i )  
Delly Food (Miduo) 
Nestle Indonesia (Maggi) 

instan tipe kuah dan (2) mi instan tipe goreng. Dari 2 tipe tersebut masih 

10.11 

14 

10 

terbagi lagi dalam berbagai macam rasa atau flavor. 

Permasalahan yang akan dikaji meliputi atribut-atribut yang 

melekat dan prioritas atribut mi instan baik tipe kuah maupun tipe goreng 

yang diproduksi oleh PT. MSSINMAS dengan merek MSSINMI terhadap 

kompetitor lainnya. 



Mi instan dengan merek NISSINMI merupakan mi yang berbeda 

dengan mi lainnya terutama dalam penyajiannya. Mi dengan merek ini dapat 

dimasak dalam waktu lebih singkat (1,s menit) dibandingkan dengan mi 

merek lainnya yang memerlukan waktu 3 menit. Hal ini menyebabkan 

bentuk mi instan ini menjadi lebih tipis dibandingkan dengan kompetitomya. 

Penarnpakan mi ini juga berbeda dengan mi lainnya karena berbentuk oval 

tidak seperti kompetitor yang berbentuk kotak. Hal ini ditujukan mengingat 

alat masak yang sering digunakan oleh konsumen di Indonesia berbentuk 

bundar sehingga bentuk mi yang oval lebih mudah untuk dimasak 

dibandingkan dengan mi berbentuk kotak. Perbedaan tersebut merupakan 

suatu ha1 yang dapat dianggap kemudahan bagi Iconsumen ataupun tidak 

samasekali. 

Pennasalahan yang akan dikaji adalah inengenai mengenai sikap 

dan tanggapan konsumen. Kajian difokuskan terhadap perbedaan antara mi 

instan dengan merek NISSINMI terhadap kompetitor mi instan lainnya dalam 

kaitan atribut yang melekat pada produk tersebut. 

D. Rumusan Masalah 

Pengetahuan dan pengenalan terhadap atribut produk mi instan 

menjadi bagian yang hams diketahui oleh produsen produk mi instan. Atribut 

yang melekat pada produk mi instan antara lain harga, berat produk tiap 

kemasan, bentuk dan warna kemasan, rasa dan kesesuaiannya yang 

diharapkan, kemudahan cara penyajian, nilai gizi atau tambahan vitamin atau 

mineral yang ada, ataupun bahan tambahan yang diberikan untuk 



meningkatkan cita rasa dan penampilan produk mi instan dan lain-lain. 

Atribut apa yang menjadi acuan atau ha1 yang penting bagi ltonsumen harus 

diidentifikasi dan diketahui secara baik dan jelas. 

Strategi pemasaran yang tepat perlu digunakan dalam sinerginya 

terhadap atribut yang dimiliki oleh suatu produk Penentuan dan penerapan 

strategi yang tepat dan jelas tentu akan menciptakan suatu produk yang mudah 

diterima oleh konsumen dan pada akhimya memberikan keuntungan bagi 

produsennya. 

E. Tujuan Penelitian 

a. Identifikasi karakteristik konsumen dan perilaku konsumsi dari konsuinen 

mi instan merek NISSWMI dan merek lainnya serta alasan mengkonsumsi 

mi instan. 

b. Identifikasi hubungan karakteristik konsumen mi instan merek MSSINMI 

dengan pola konsumsi dari konsumen mi instan. 

c. Analisis sikap konsumen terhadap berbagai atribut produk mi instan dan 

identifikasi brand awareness berbagai produk mi instan. 

d. Perurnusan strategi pernasaran produk mi instan merek NISSINMI. 

F. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan bagi produsen 

produk mi instan merek NISSINMI dalam menciptakan clan mengembangkan 

lini produk mi instan yang dimilikinya termasuk upaya bagian pemasaran 

untuk dapat bersaing di pasar yang sangat kompetitif. 




