
BAB I. PENDAHULUAN 

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan luas laut yang meliputi + 70% 

dari luas wilayah dan garis pantai sepanjang 81.407 km memiliki potensi sumber 

hayati yang sangat besar namun belum termanfaatkan secara optimal. Salah satu 

sumber hayati dari laut yang belum dikelola secara optimal tersebut adalah rumput 

laut (sea weed). 

Rumput laut merupakan komoditi dengan nilai ekonomis dan nilai gizi yang 

tinggi serta banyak d i t a ,  tidak hanya di pasar dalam negeri tetapi juga ekspor. 

Apab'i & i t  dari angka produksi per tahun, Indonesia hanya mampu mernasok 

rata-rata 13.000 ton dari kebutuhan rumput laut dunia yang mencapai 3 - 4.2 juta 

ton atau hanya sekitar 0.3% ( m o n o ,  1999). Pasar rumput laut di luar negeri 

antara lain adalah Hongkong, Perancis, Inggris, Kanada, Amerika Serikat, Jepang 

serta beberapa negara industri maju lainnya . 

Kemajuan teknologi di bidang pengolahan rumput laut menyebabkan 

komoditi ini dapat dikembangkan menjadi berbagai jenis komoditi lain seperti agar- 

agar, karageenan, alginat dan asam alginat yang sangat dibutuhkan, baik sebagai 

konsumsi manusia secara langsung maupun sebagai bahan baku industri yaitu 

industri makanan, kosmetik, farmasi, tekstil hingga industri pakan. 

Seiring dengan semakin meluasnya penggunaan rumput laut dan 

perturnbuhan ekonomi yang tinggi, tuntutan akan kebutuhan makanan sehat 

terutama makanan tambahan (makanan ringan) makin tinggi. Jumlah permintam 
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makanan jenis ini dengan kandungan gizi yang tinggi cenderung meningkat dengan 

tingkat harga yang relatif stabil. Makanan ringan yang termasuk dalam kelompok 

ini salah satunya adalah produk Jelly. 

Produk makanan jelly adalah produk yang terbuat dari karageenan dan 

gula yang ditarnbah dengan rasa buah atau buah. Kandungan serat yang tinggi 

menjadikan produk ini baik untuk dikonsumsi oleh manusia, selain untuk 

membantu proses pencernaan, kandungan serat dalam jelly yang berbentuk "gel" 

dipercaya dapat mencegah kanker usus sehingga dapat digolongkan sebagai 

makanan jajanan yang sehat Selain merupakan produk yang mempunyai nilai gizi 

tinggi, harga yang relatif murah dan te jangkau untuk anak-anak, distribusi produk 

yang merata baik dan tersebar baik di lingkungan sekolah dan perumahan 

m e n j a d i i  produk ini cukup diienal oleh anak-anak. 

Produk jelly termasuk salah satu sektor industri makanan yang tergolong 

relatif baru temyata mengalami perkembangan cukup baik di Indonesia. Ini 

terlihat dari begitu luasnya penerimaan masyarakat, terutama anak-anak terhadap 

produk ini karena para orangtua yang mengerti akan kandungan gizinya tidak 

melarang anak untuk mengkonsumsi produk ini sehingga tidak tertutup 

kemungkinan produk jelly dapat mensubtitusi jajanan anak lainnya (yang kurang 

sehat) dimasa yang akan datang. 

Faktor lain yang turut mendorong pertumbuhan industri ini adalah adanya 

perubahan dalam pola konsumsi masyarakat Indonesia,khususnya masyarakat 

perkotaan. Masuknya makanan dan minuman luar negeri dan dilain pihak 
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meningkatnya gaya hidup masyarakat golongan tertentu, termasuk memiliki andii 

dalam mengubah pola prilaku masyarakat yang mengarah kepada hal hal serba 

praktis d a .  efisien. 

Produk Jelly yang mengalami perkembangan yang cllkup baik ini tentunya 

menumbuhkan minat investor untuk menanamkan investasinya pada industri jenis 

ini. Hal ini dapat terlihat dari produksi makanan ini terlihat semakin bervariasi, 

baik jenis, volume, rasa, maupun kemasannya. Selain itu merek yang beredar juga 

semakin banyak. Oleh karena itu tingkat persaingan pasar dalam industri ini 

sangat tinggi. 

Tmgkat kompetitif yang tinggi menuntut suatu strategi bisnis yang jitu 

untuk memenangkan persaingan di pasar, oleh karena itu salah satunya diperlukan 

strategi pemasaran yang efektif yang sesuai dengan selera pasar dan dapat 

memuaskan konsumen. Selain diperlukan pengetahuan mengenai tingkat 

persaingan yang selalu berubah di pasar, selera pasar (konsumen) perlu dipelajari 

dengan survey prilaku konsumen produk jelly agar dapat diietahui secara jelas arah 

keinginan dan harapan konsumen sehingga strategi pengembangan produk jelly 

yang akan datang mendekati harapan dan keinginan konsumen. 
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B. Tujuan dau Manfaat Penelitian 

B.1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk : 

a. Mengkaji perilaku dan keinginan konsumen terhadap produk jelly. 

b. Mengkaji situasi dan strategi pemasaran produk jelly. 

c. Menganalisis pemasaran jelly yang efektif. 

d. Mengembangkan alternatif pengembangan produk dan strategi pemasaran 

produk jelly. 

B.2. Manfaat yang diharapkan : 

Hasil penelitian ini akan menjadi masukkan yang berharga bagi perusahaan 

dalam bentuk informasi yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan untuk menyusun strategi pemasaran produk jelly dalam menghadapi 

persaingan yang semakin ketat dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. 

Bagi peneliti sendiri proses penelitian ini bermanfaat dalam mengkaji dan 

menerapkan teori yang telah telah dipelajari untuk diterapkan di lapangan dan 

membuka cakrawala bisnis yang sesungyhnya khususnya di bidang industri jelly. 
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