
1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar ~elakang 

Kehidupan sehari-hari manusia tidak akan lepas dari kegiatan pemenuhan 

kebutuhan pangan. Kebutuhan tersebut tidak hanya dalam jumlah tetapi dalam 

kualitasnya. Kualitas pangan akan terhubung dengan kebersihan dan kandungan 

zat gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin dan lainnya. 

Tingkat ' konsumsi protein dalam suatu negara dapat digunakan sebagai 

indikasi kemajuan suatu bangsa. Semakin maju suatu bangsa maka tingkat 

konsumsi proteinnya akan makin tinggi. Saat ini tingkat konsumsi protein 

Indonesia masih jauh di bawah standar yang ditetapkan. Kebutuhan rill protein 

hewani rata-rata adalah 50-100 gr per kapita di Indonesia, sementara konsumsi 

protein per kapita saat ini adalah 3,74 gram per hari atau sekitar 24 gram per 

minggu, (Saragih, 2000). 

Pertumbuhan ekonomi yang terus terjadi. akan merubah pola hidup 

masyarakat seiring dengan peningkatan pendapatan. Faktor lain yang memiliki 

pengaruh terhadap perubahan gaya hidup masyarakat adalah dengan adanya 

kemudahan mendapatkan informasi. Masuknya informasi dari berbagai sumber 

akan berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pola 

makan dan konsumsi. 

Tingkat kesibukan yang tinggi dan padatnya aktivitas menyebabkan 

masyarakat cenderung memilih makanan yang praktis. Perubahan ini disadari 

oleh berbagai produsen makanan dan minuman yang menawarkan berbagai jenis 

produk yang praktis tetapi tetap bergizi, higienis dan memiliki banyak variasi. 
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Kesadaran akan pentingnya kandungan gizi dan kebersihan makanan dapat pula 

mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih makanamya sehingga 

konsumen dapat memilih sesuai dengan keinginan masing-masing. Data 

SUSENAS (Suwei Sosial Ekonomi Nasional) 1999 menunjukkan peningkatan 

konsumsi kalori dan protein pada konsumsi makanan jadi yang selengkapnya 

disajikan dalarn Tabel 1. 

Tabel 1. Konsumsi Rata-rata Kalori dan Protein (gram) per Kapita Sehari yang 
Bersumber dari Masakan Jadi 

Kemajuan teknologi juga menyebabkan produk-produk agribisnis semakin 

memiliki nilai tambah yang tinggi. Daging sebagai salah satu produk agribisnis, 

dapat diolah menjadi makanan yang praktis dengan berbagai variasi yang berarti 

juga mempakan nilai tambah. Saat ini ada beberapa pemsahaan yang 

memproduksi makanan olahan dengan berbagai jenis dan mnerek. Banyaknya 

pemain dalam industri menyebabkan konsumen akan memiliki banyak alternatif 

dalamn melakukan pembelian produk makanan olahan. Salah satu cara untuk 

bersaing dengan pemsahaan sejenis adalah dengan menjaga kualitas produk dan 

diferensiasi produk. 

Memasukkan jenis produk yang bam ke dalam pasar memerlukan 

perencanaan produk yang berorientasi pada pasar dan didukung oleh kajian 

1999 
Sumber : BPS, 1999 

170.78 4.62 
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perilaku konsumennya. Usaha yang dapat dilakukan agar produk dapat diserap 

oleh pasar dan dengan harga yang baik adalah dengan melakukan penetrasi pasar 

serta komunikasi pemasaran yang efektif. 

Untuk perkembangan usaha, faktor peningkatan permintaan pasar dan upaya 

untuk meningkatkan laba perusahaan akan menjadi faktor yang perlu 

dipertimbangkan. Faktor-faktor tersebut dapat dikaji lebih lanjut pada strategi 

pemasaran PT. Rajawali Nusindo untuk mengetahui sejauh mana perusahaan 

memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki, daya saing produk serta penerimaan 

konsumen terhadap produk. 

PT Rajawali Nusindo adalah divisi perdagangan dari PT Rajawali Nusantara 

yang bergerak dalam bidang agroindustri, fannasi, 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 sifat mudah dalam disajikan, 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 consumer goods yang dikelola pemasaran oleh pemsahaan. 

Jumlah penduduk perkotaan yang makin meningkat serta perubahan gaya 

hidup iang makin sibuk menjadi peluang untuk memasuki pasar makanan olaban. 

Sampai saat ini belum ada perusahaan yang mengeluarkan produk sejenis. Oleh 

karena itu untuk memasuki pasaran diperlukan strategi pemasaran yang tepat dan 

efektif untuk memenangkan persaingan. Sebagai produk inovasi yang belum 
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memiliki saingan dari produk sejenis pengetahuan perilaku konsumen terhadap 

masakan siap saji khususnya preferensi konsumen menjadi pertimbangan dalam 

penyusunan strategi pemasaran yang efektif 

Preferensi konsumen mempakan bagian dari perilaku konsumen yang 

menitikberatkan kepada persepsi konsumen akan kebutuhan dan keinginan atas 

suatu produk serta faktor-faktor yang berpengamh dalam pengambilan keputusan 

untuk membeli. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui gambaran 

produk masakan siap saji yang diharapkan dan dibutuhkan oleh konsumen 

sehingga pihak pemsahaan dapat menerapkan suatu strategi pemasaran yang tepat. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dimmuskan beberapa pennasalahan : 

1. Bagaimana karekteristik umum perilaku konsumen terhadap produk 

makanan siap saji ? 

2. Bagaimana strategi pemasaran masakan slap saji AUO yang diterapkan 

pemsahaan ? 

3. Alternatif strategi pemasaran apa yang dapat diterapkan perusahaan 

dikaitkan dengan karakteristik perilaku konsumen ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan mmusan masalah, maka tujuan dari 

pelaksanaan penelitian ini adalah sebagi berikut : 

1. Menganalisis perilaku konsumen terhadap produk masakan siap saji 

"AUO. 

http://www.mb.ipb.ac.id



2. Menganalisis strategi pemasaran.produk masakan siap saji "AUO yang 

diterapkan oleh perusahaan. 

3. Memberikan suatu rekomendasi alternatif strategi pemasaran produk 

masakan siap saji "AUO untuk dapat meningkatkan daya saing dan 

pangsa pasarnya. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada PT. 

Rajawali Nusindo yaitu memberikan rekomendasi strategi pemasaran produk 

masakan siap saji "AUO kepada manajemen PT. Rajawali Nusindo agar dapat 

meningkatkan daya saing produknya. 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini difokuskan kepada perilaku konsumen dan strategi 

pemasaran, sedangkan untuk produk difokuskan pada produk masakan siap saji 

"AUO. Kegiatan riset produk yang dilakukan dalam penelitian ini dibatasi pada 

hal-ha1 berikut : 

1. Dalam penggunaan responden umum dibatasi oleh wilayah tempat 

tinggal responden yaitu wilayah DKI Jakarta dan Bogor sebagai wilayah 

penjualan yang potensial. 

2. Kebiasaaan masyarakat dalam mendapatkan makanan sehari-hari adalah 

dengan cara membeli dan memasak sendiri. 
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