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lndustri tepung tapioka merupakan salah
satu industri
berbasis pertanian (agribisnis) yang memiliki potensi besar untuk
dikembangkan. Secara kuantitas potensi bahan baku pada industri
tepung tapioka sebenarnya cukup besar. Ini dapat dilihat dari produksi
ubi kayu di lndonesia yang cukup besar (CIC,1998). Di kawasan Asia
Pasifik, Indonesia merupakan negara kedua terbesar sebagai penghasil
ubi kayu setelah Thailand.
Penggunaan tepung tapioka dikalangan industri dapat dibagi
dalam dua jenis, yaitu penggunaan di sektor makanan dan sektor bukan
Di sektor makanan, tepung tapioka dapat
makanan (non-food).
digunakan pada industri gula cair (glukosa dan fruktosa), industri mie
instan, industri bakery, industri biskuit, industri kerupuk, industri permen,
industri sauce, dan lain-lain. Sedangkan untuk sektor bukan makanan
(non-food), penggunaan tepung tapioka adalah pada industri kertas,
industri tekstil. dan industri sorbitol.
PT. Eka lnti Tapioka yang merupakan salah satu dari industri
yang juga berkecimpung dibidang industri tepung tapioka memiliki
kapasitas produksi sekitar 75.000 ton per tahun dan berada di bawah
naungan PT.Kuala lntan Grup. PT. Eka lnti Tapioka menyadari bahwa
dengan banyaknya permintaan akan tepung tapioka serta banyaknya
industri yang berkecimpung dalam industri tepung tapioka tersebut, maka
PT.Eka lnti Tapioka harus mampu bersaing dengan industri-industri
tersebut. Hal ini penting dilakukan agar PT.Eka lnti Tapioka dapat tetap
exisf dibidangnya. Salah satu yang dapat dilakukan adalah melalui
pemasaran.
Pemasaran adalah proses manajemen yang bertanggung
jawab untuk menciptakan dan memberikan kepuasan bagi konsumen.
Sebaliknya,ini haruslah menghasilkan loyalitas atau suatu anggapan yang
menyebabkan pelanggan menggunakan produk terus menerus, pondasi
dari hampir semua merek-merek besar. Merek memegang peranan
penting dalam memperjelas faktor pemasaran (Arnold,1996). PT. Eka lnti
Tapioka dalam ha1 ini hanya memiliki satu merek untuk produk tepung
tapiokanya, yaitu Gunung Tampomas. Gunung Tarnpomas harus bersaing
dengan merek-merek yang dikeluarkan oleh industri-industri lain dibidang
sejenis.
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Loyalitas merek merupakan inti dari ekuitas merek dan terbagi
atas tingkat loyalitas yang paling rendah sampai tingkat loyalitas yang
paling tinggi. Pada tingkat yang paling rendah, pelanggan akan mengganti
merek terutama untuk alasan harga (tidak ada kesetiaan merek),
sedangkan pada tingkat yang paling tinggi, pelanggan terikat kepada
merek tersebut (memiliki tingkat kesetiaan merek yang tinggi).
Suatu merek perlu dikelola dengan cermat agar ekuitas merek
tidak mengalami penyusutan. Ini membutuhkan pemeliharaan atau
peningkatan kesadaran merek, kualitas dan fungsi yang diyakini dari
merek itu, asosiasi merek yang positif, hingga pada tingkatan adanya
loyalitas terhadap suatu merek. Dengan dasar pemikiran tersebut,
mendorong PT. Eka lnti Tapioka untuk melakukan pengkajian, khususnya
pengkajian mengenai analisis faktor yang mempengaruhi loyalitas merek
(brand loyalfy) produk tepung tapioka PT. Eka Inti Tapioka. Dalam ha1 ini
konsumen PT. Eka lnti Tapioka adalah konsumen industri.
Penelitian ini menggunakan metode sensus.
Data primer
mengenai faktor-faktor yang paling mempengaruhi loyalitas merek (brand
loyalty) diperoleh melalui penyebaran kuesioner, wawancara dan
observasi di lokasi penelitian. Metode yang digunakan adalah analisis
deskriptif dan analisis fhursfone. Responden yang dipilih dalam penelitian
ini adalah konsumen industri yang bergerak di industri makanan dan
bukan makanan yang memiliki peranan dalam pengambilan keputusan
pembelian produk tepung tapioka sebagai salah satu bahan baku
produksinya dan merupakan pelanggan PT. Eka lnti Tapioka. Pelanggan
ini berjumlah dua puluh perusahaan yang terbagi dalam 8 (delapan)
responden di industri makanan, dan 12 (dua belas) responden di industri
bukan makanan.
Hasil yang diperoleh mengenai analisis faktor-faktor yang
paling mempengaruhi loyalitas merek Gunung Tampomas daaat
dijelaskan berikit ini. ~ e b e r a ~faktor
a
yang paling hempengaiuhi
keputusan pembelian suatu produk tepung tapioka oleh responden
secara berurutan adalah : kualitas (95%), harga (50%), merek'(35%),
pelayanan (30%). dan kemasan (0%). Dari dua puluh perusahaan yang
bertindak sebagai responden, sebanyak 19 perusahaan (95%)
menyatakan bahwa faktor kualitas menjadi pertimbangan utama didalam
membeli tepung tapioka. Sebanyak tujuh perusahaan (35%) menyatakan
merek sebagai salah satu pertimbangan didalam membeli tepung tapioka.
Kualitas merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap loyalitas
merek suatu produk tepung tapioka oleh 17 perusahaan (85%) dengan
tingkat kepentingan 0.560.
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