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PT. Rajawali Nusindo adalah divisi perdagangan dari PT. Rajawali 
Nusantara yang bergerak dalam bidang agroindustri, farmasi, dan perdagangan. 
Salah satu consumer goods yang dikelola adalah masakan siap saji AUO yang 
merupakan masakan menu Indonesia yang dikemas dalam allumunium foil 
dengan bahan dasar daging ayam, daging sapi, daging kambing serta nasi. Selain 
itu produk memiliki kemudahan dalam penyajian, bersertifikat halal dan tanpa 
bahan pengawet. Produksi dilakukan oleh PT. Koki Indocan sedangkan desain, 
produk dan pemasaran dilakukan oleh PT. Rajawali Nusindo. Meskipun sudah 
diluncurkan sejak tahun 1999 'produk ini baru memiliki kontribusi 20% dari 
keseluruhan consunzer goods yang pemasarannya dikelola oleh perusahaan. 

Jumlah penduduk perkotaan yang makin meningkat serta perubahan gaya 
hidup yang makin sibuk menjadi peluang untuk memasuh pasar makanan olahan. 
Sampai saat ini belum ada perusahaan yang mengeluarkan produk sejenis. Oleh 
kerena itu untuk memasuki pasaran diperlukan strategi pemasaran yang tepat dan 
efektif untuk memenangkan persaingan. Sebagai produk inovasi yang belum 
memiliki saingan dari produk sejenis pengetahuan perilaku konsumen terhadap 
masakan siap saji khususnya preferensi konsumen menjadi pertimbangan dalam 
penyusunan strategi pemasaran yang efektif. 

Rumusan masalah yang dikaji pada penelitian ini yaitu : (1)Bagaimana 
karekteristik umum perilaku konsumen 'terhadap produk makanan siap saji, (2) 
Bagaimana strategi pemasaran Masakan Siap Saji AUO yang diterapkan 
perusahaan, (3) Altematif strategi pemasaran .apa yang dapat diterapkan 
perusahaan dikaitkan dengan karakteristik perilaku konsumen. 

Adapun tujuin dari penelit& ini adalah : (1) Menganalisis perilaku 
konsumen terhadap produk masakan siap saji AUO, (2) Menganalisis strategi 
pemasaran produk masakan siap saji AUO yang diterapkan oleh perusahaan, (3) 
Me~nberikan suatu rekolnendasi alternatif strategi pemasaran produk lnasakan 
siap saji AUO untuk dapat meningkatkan daya saing dan pangsa pasamya. 

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adal'ah 
metode studi kasus dan survei konsumen. Pengalnbilan contoh dilakukan 
mengpunakan metode pengambilan contoh secara non probability sanzpling 
dengan cara wawancara menggunakan panduan kuesioner terstruktur. Jumlah 
responden yang dijadikan sampel sebanyak 106 orang, responden yang dipilih 
adalah responden yang melakukan pembelian masakan di luar rumah sebagai 
salah satu cara pelnenuhan kebutuhan lnakanan sehari-hari. Wawancara 
dilakukan pada daerah perkantoran di Jakarta dan Bogor sesuai dengan wilayah 
pemasaran yang potensial. 

Analisis data yang dipergunakan dalsun penelitian ini berupa analisis 
deskriptif yang memberikan gambaran tentang data demografi dan kebiasaan 
konsumen secara keseluruhan. Analisis multiatribut Fishbein akan memberikan 
hubungan antara sikap konsumen dengan atribut yang dimiliki oleh produk AUO 
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sedangkan pengolahan data dengan analisis Biplot akan memberikan informasi 
posisi relatif dari golongan responden dengan atribut yang dimiliki oleh produk 
sebagai pendukung hasil penilaiaan sikap yang dihasilkan analisis Fishbein. Pada 
penelitian ini juga dilakukan analisis strategi pemasaran yang dilakukan oleh 
pemsahaan. Alat analisis yang digunakan adalah analisis lingkungan ekstemal 
(EFE), analisis lingkungan intemal (IFE) dan analisis TOWS pemasaran. 

Hasil penelitian yang dilakukan di PT Rajawali Nusindo dapat disimpulkan 
berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 106 responden, sebanyak 70 % 
responden mengetahui keberadaan produk AUO tetapi hanya 45% dari responden 
tersebut menjadi konsumen AUO. Selajutnya dalam penelitian ini responden 
dihagi menjadi dua yaitu konsumen AUO dan konsumen target. Sebagian besar 
(60%) responden mendapatkan informasi produk dari iklan yang menunjukkan 
tingginya pengaruh iklan terhadap pengetahun produk. 

Pembahasan analisis Fishbein dan Biplot menunjukkan bahwa masakan siap 
saji AUO dapat memenuhi keinginan konsumen pada kemudahan cara penyajiari 
dan jenis masakan dimana kedua atribut tersebut juga dinilai penting oleh 
konsumen. Untuk Atribut kemasan dan ukuran yang tidak diperhatikan sebagai 
atribut penentu oleh responden juga dipercaya tidak dimiliki oleh produk AUO. 
Untuk responden yang tidak pemah mengkonsumsi AUO sebelumnya, setelah 
melihat deskripsi produk juga memiliki pendapat yang sama tentang atribut cita 
rasa masakan yang dinilai penting tetapi tidak dimiliki oleh AUO. Rata-rata 
konsumen memiliki anggapan masakan siap saji AUO tidak memiliki rasa yang 
enak atau tidak sesuai dengan selera dibuktikan dengan nilai sikap (1.4) yang 
berada jauh di bawah nilai maksimum (3.8). Kesegaran masakan juga diragukan 
oleh reponden. Secara keseluruhan nilai sikap yang dibentuk dari evaluasi dan 
kepercayaan terhadap atribut berada pada taraf rata-rata untuk konsumen AUO. 
Kurangnya pengetahuan tentang produk pada konsumen target menyebabkan 
rendahnya nilai sikap yang terbentuk yaitu sebesar 5.0 dengan nilai masimum 16. 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan analisis lingkungan intemal dan 
ekstemal pemsahaan didapatkan bahwa kekuatan utama dari produk AUO dilihat 
dari ratingyang bemilai 4 adalah keunikan produk, cara penyajian yang praktis, 
kualitas mutu produk serta jaringan distribusi. Faktor- faktor yang menjadi 
kekuatan-utama tersebut juga memiliki bobot yang tinggi. Hal ini menunjukkan 
bahwa pemsahaan memiliki kemampuan secara intemal untuk memanfaatkan 
faktor kunci tersebut dalam pelaksanaan strategi pemasaran produk AUO. 
Kurangnya promosi rendahnya anggapan masyarakat tentang produk masakan 
siap saji, belum adanya bagian R &D mempakan kelemahan utama yang ada 
program pemasaran produk AUO. Nilai skor total matrik EFI berada pada 
kisaran rata-rata yaitu 2,50 yang menunjukkan kemampuan intemal pemsahaan 
berada pada tahap rata-rata dalam menjalankan program pemasarannya. Ancaman 
terbesar yang berpengamh terhadap pemasaran produk adalah fluktuasi harga 
bahan baku dan stabilitas ekonomi politik yang memiliki nilai rating 1. Hal ini 
menunjukkan respon pemsahaan terhadap faktor kunci yang bersumber dari 
lingkungan ektemal pemsahaan adalah sangat lemah. Peluang dalam melakukan 
pemasaran produk AUO telah dapat direspon perusahaan selumhnva. faktor kunci 

& .  . . 
;ang baik responnya adaiah gaya hidup modem yang serba praktis skor 
total matriks EFE yang bernilai 2,15 menunjukkan bahwa pemsahaan tidak 
secara efektif menjalankan strategi pemasaran untuk memanfaatkan peluang yang 
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ada. Rendahnya nilai skor terbobot dari matriks EFE terjadi karena kemampuan 
perusahaan yang tidak seimbang dalam merespon lingkungan ekstemalnya. 
Perusahaan barn dapat merespon dengan baik peluang yang ada tetapi tidak dapat 
mengynakan peluang tersebut untuk meminimalkan ancaman yang datang dari 
lingkungan ekstemalnya. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka ada beberapa 
rekomendasi bagi perusahaan : (1) Kegiatan promosi dengan cara demo produk 
serta iklan di gerai tempat penjualan perlu ditingkatkan frekuensinya agar 
kesadaran produk yang telah dimiliki masyarakat dapat terus berlanjut sampai 
kepada pembelian, (2) Pemilihan tempat penjualan perlu ditata ulang dengan 
memilih daerah potensial pemasaran sehingga distribusi lebih terfokus pada 
konsumen yang memerlukan serta mampu untuk membelinya, (3) Mengikuti 
berbagai program promosi yang dilakukan oleh tempat penjualan untuk 
meningkatkan minat pembelian berupa pemberian potongan harga atau bonus, (4) 
Memperbaiki rasa produk untuk meningkatkan minat pembelian konsurnen. 

Kata kunci : Masakan siap saji, Perilaku konsumen, Fisbein, Biplot, EFE, IFE , 
TOWS, Survei konsumen, AUO, Strategi pemasaran, Promosi, Konsumsi, 
Persepsi, Sikap. 
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