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Semakin meningkatnya jumlah penghasilan serta tingkat pendidikan 
masyarakat, kesadaran untuk mengkonsumsi daging sebagai sumber gizi hewani 
akan semakin meningkat pula. Keunggulan produk daging olahan adalah produk 
tersebut dijual dalam keadaan matang sehingga cara penyajiannya sangat mudah 
dan cepat. 'Walaupun supermarket tumbuh dengan pesat, pasar tradisional 
men~pakan alternatif yang masih dipilih sebagai tempat belanja oleh sebagian 
penduduk Jabotabek karena memiliki beberapa keungg~dan. Keunggulan pasar 
tradisional dalam menarik minat konsumen antara lain tingkat harga yang lebih 
murah dan biasanya bisa ditawar, pilihan yang banyak terhadap barang maupun 
penjual, serta adanya interaksi langsung antara penjual dengan pembeli. PT. 
Purefoods Suba Indah (PT. PFSI) memegang pangsa pasar terbesar dalam skala 
nasional. Posisi pemimpin pasar ini tidak diikuti dengan keberhasilan dalam 
melakukan pemasaran di pasar tradisional. Rata-rata penjualan per bulan di 
supermarket Jabotabek pada tahun 2001 yaitu sebesar 89,97 Ton (83,3%), 
sedangkan rata-rata penjualan di pasar tradisional hanya 18,05 Ton (16,7%). 
Proporsi yang ideal untuk produk makanan menurut hasil survei Jasa Cita adalah 
sebesar 77% untuk penjualan melalui rite1 tradisional dan 23% untuk penjualan 
melalui supermarket. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan yang terjadi 
dalam pola penjualan di PT. PFSI antara pasar tradisional dan supermarket serta 
menunjukkan adanya potensi pasar tradisional yang belum tergarap. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis persaingan pada industri 
daging olahan di pasar tradisional Jabotabek, mengidentifikasikan sikap dan 
preferensi konsumen terhadap daging olahan sosis dan bakso serta merumuskan 
strategi pemasaran yang tepat untuk meningltatkan volume penjualan produk 
olahan sosis dan bakso di pasar tradisional. Ruang lingkup penelitian adalah 
aspek pemasaran produk daging olahan di daerah Jabotabek khususnya di pasar 
tradisional. 

Penelitian dilakukan di PT. Purefood Suba Indah, Depok dan di pasar 
tradisional di wilayah Jabotabek. Penelitian dilak~tkan mulai bulan Agustus 
sampai dengan bulan November 2002. Penelitian ini merupakan penelitian 
deskriptif berupa studi kasus dan survei yang dilakukan terhadap karyawan PT. 
Purefood Suba Indah, pedagang sosis dan bakso, serta konsumen sosis dan bakso 
di pasar tradisional. Hasil penelitian dianalisis menggunakan analisis deskripsi, 
analisis multiatribut Fishbein untuk mengetahui preferensi konsumen, analisis 
sensitivitas harga, analisis biplot untuk mengetahui persepsi merek dan model 
Porter 5's untuk menganalisis lingkungan industri. 

Hasil penelitian men~~njukkan bahwa pangsa pasar produk sosis PT. PESI di 
pasar tradisional Jabotabek menduduki posisi tertinggi dengan volun~e penjualan 
sebesar 408,2 ton (46,4%) dari total potensi pasar 808,2 ton, sedangkan produk 



bakso PT. PFSI hanya mampu meraih pangsa 0,9% dari volume total 1948,7 ton. 
Analisis persaingan industri menunjukkan bahwa ancaman pendatang baru dan 
produk pengganti mempunyai kemampuan yang kuat untuk menekan 
perkembangan industri. Faktor strategis lainnya yaitu kekuatan persaingan di 
dalam industri, kekuatan tawar menawar pembeli dan kekuatan tawar menawar 
pemasok berada pada intensitas sedang. 

PT. PFSI menentukan segmen pasar melalui dua pendekatan yaitu dengan 
mengamati ciri-ciri konsumen dan dengan memperhatikan tanggapan konsumen 
terhadap manfaat produk. Variabel segmentasi yang digunakan merupakan 
gabungan dari segmentasi demografis (jenis kelamin dan kelas sosial), psikografis 
(gaya hidup dan kepribadian) serta perilaku (manfaat produk). PT. PFSI memilih 
dua segmen pasar yang berbeda melalui spesialisasi selektif dengan dua merek 
yaitu Vida dan Farmhouse. Untuk merek Farmhouse, PT. PFSI melakukan 
pendekatan penentuan posisi menurut manfaat dengan membuat klaim "Yang 
Spesial Jadi Istimewa" pada kemasan. Sedangkan untuk merek Vida, penentuan 
posisi dilakukan menurut kualitaskarga dengan membuat klaim "Lezat dan 
Hemat". Melalui klaim ini, PT. PFSI ingin menawarkan nilai terbaik untuk harga 
yang ekonomis. 

Produk yang dijual di pasar tradisional terdiri dari jenis sosis dan bakso 
dengan merek Farmhouse dan Vida yang terbuat dari daging sapi dan ayam 
dengan jenis produk yang dijual terbatas. Perbedaan pokok antara merek 
Farmhouse dan Vida untuk produk sosis adalah dari segi rasa, dimana merek 
Farmhouse lebih banyak menggunakan bumbu impor sedangkan merek Vida lebih 
banyak menggunakan bumbu lokal, sedangkan kandungan dagingnya sama. 
Untuk produk bakso, kedua merek tidak terlalu banyak mengg~makan bumbu, 
sehingga pembedaan dilakukan dari jumlah kandungan daging, dimana 
kandungan daging merek Farmhouse lebih banyak. Dari segi kemasan, kedua 
merek menggunakan tipe kemasan yang sama yaitu plastik vakum printing dengan 
desain yang setipe. Perbedaan terlerak pada pemilihan jenis bahan kemasan, 
dimana merek Farmhouse menggunakan bahan kemasan yang lebih berkualitas. 

Produk sosis jarang mendapat keluhan dari pelanggan yang menunjukkan 
bahwa mutu produk maupun kemasan sudah baik dan dapat diterima oleh 
pelanggan, sedangkan produk bakso masih mendapat keluhan berupa kualitas 
produk yang tidak tahan disimpan lebih dari satu hari, sedangkan produk pesaing 
bertahan hingga 3 hari penyimpanan. Hal ini mempersulit pihak pengecer karena 
mereka tidak dapat menyimpan produk tersebut jika tidak laku dijual dalam satu 
hari. Tipe kemasan yang paling laku untuk pasar tradisional adalah kemasan kecil 
isi 3 biji dan 6 biji (untuk sosis) dan kemasan isi 25 biji dan 50 biji (untuk bakso). 

Harga ditetapkan dengan melakukan perbandingan terhadap harga produk 
pesaing yang beredar di pasar serta tingkat keuntungan yang ingin diraih oleh 
perusahaan. PT. PFSI menerapkan tingkat harga di atas harga produk pesaing 
(pemium price) untuk merek Farmhouse, sedangkan untuk merek Vida dijual 
dengan harga cukup rendah untuk penawaran yang bermutu tinggi (value pricing). 
Strategi penerapan harga yang berbeda untuk kedua merek ini bertujuan agar 
produk sosis bisa memasuki semua segmen kelas baik A, B maupun C dengan 
harga yang terjangkau. 



Distribusi ditangani langsung oleh PT. PFSI karena sifat produk yang 
mudah rusak sehingga perlu penanganan khusus dalam menyalurkan produk ke 
konsumen. Penjualan dilakukan melalui grosir atau pengecer. Di pasar 
tradisional, produk dijual dengan cara digelar tanpa fasilitas pendinginan. 
Berdasarkan hasil survey, total pasar tradisional di Jabotabek yang menjual 
produk sosis dan bakso seluruhnya ada 87 pasar, dimana produk PT. PFSI telah 
dijual di 52 pasar. 

Strategi promosi yang dilakukan oleh terdiri dari dua macam yaitu 
kombinasi antara strategi dorong (push) dan strategi tarik (pull), d' imana 
penekanannya lebih banyak kepada strategi dorong. Promosi yang tergolong 
above the line lebih bersifat ''pull" atau menarik minat konsumen untuk membeli 
produk misalnya melalui pembuatan iklan dan program acara di TV, radio dan 
media cetak, pembuatan sayembara dan artikel mini, serta lomba masak di mall 
atau gedung pertemuan. Promosi perdagangan lebih bersifat 'push" atau 
mendorong keinginan umtuk membeli produk, misalnya pembelian produk 
berhadiah produk, pemberian insentif untuk target, pengecatan gerobak sayur dan 
pemberian kaos. Promosi perdagangan lebih bersifat insidentil misalnya pada saat 
penjualan mulai menurun atau perusahaan ingin mencapai target dan hanya 
diberlakukan kepada grosir. 

Luasnya cakupan distribusi produk ke pasar, lebih banyak ditentukan oleh 
grosir. Grosir atau pengecer umumnya menjual bermacam-macam merek untuk 
jenis produk yang sama, serta sangat berpengaruh atas keputusan pembelian oleh 
konsumen individu karena pembeli dan pedagang di pasar tradisional saling 
berkomunikasi dan penjual dapat mempengaruhi keputusan pemilihan merek 
secara persuasif. Alasan mutu produk yang bagus menjadi pertimbangan utama 
bagi grosir untuk menjual merek tertentu, selain karena adanya bonus dan adanya 
hubungan khusus dengan salesman. Ukuran kemasan produk sosis yang paling 
diinginkan untuk dijual oleh pengecer berturut-turut adalah kemasan dengan isi 3 
biji, isi 6 biji dan 12 biji. Untuk produk bakso, pengecer lebih menginginkan 
ukuran kemasan isi 50 biji. Alternatif lain untuk ukuran kemasan yang diinginkan 
yaitu isi 10 biji. 

Merek sosis yang paling banyak diingat oleh konsumen berturut-turut 
adalah merek Kimbo. Vida dan Farmhouse. Untuk oroduk bakso. ineatan . - 
respondzn tidak didominasi oleh merek tertentu. Merek bakso yang paling diingat 
berdasarkan urutan adalah Vida, Prima dan Kebun Jeruk. Merek Farmhouse 
menduduki peringkat ketujuh. Jurnlah responden yang mampu mengingat merek 
produk PT. PFSI untuk kategori bakso lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah 
responden yang mampu mengingat merek produk PFSI untuk kategori sosis. 
Sumber informasi merek sosis adalah pada saat responden berkunjung dan melihat 
merek tersebut di pasar swalayan, ketika melihat merek tersebut di pasar 
tradisional, dan pada saat melihat iklan di TV. Untuk produk bakso, sumber 
informasi merek pada saat responden berkunjung ke pasar tradisional, pada saat 
responden berkunjung ke pasar tradisional dan informasi yang berasal dari 
teman/saudara. 

Vigo menempati urutan pertama sebagai merek sosis yang paling sering 
dibeli di pasar tradisional (44%). Peringkat berikutnya adalah Vida (41%) dan 



Farmhouse (12,5%). Merek bakso yang paling sering dibeli berturut-turut adalah 
Kebun Jeruk (15,8%), Selera Jakarta (12,5%), dan Kusno (lo$%). Bakso Vida 
menempati urutan kesembilan, sedangkan Farmhouse di urutan ke sebelas. 
Banyak responden yang tidak dapat menyebutkan merek bakso favorit karena 
hanya mengingat lapak atau kios tempat responden biasa membeli produk. 
Alasan yang paling banyak dikemukakan oleh responden dalam pemilihan merek 
produk sosis maupun bakso berturut-turut adalah karena pertirnbangan faktor 
mutu, kebiasaan dan kemudahan mendapatkan. Hasil analisis tabulasi silang 
antara merek sosis yang diingat dan yang paling sering dibeli menunjukkan 
adanya keterkaitan yang erat. Konsumen Vida, Farmhouse, Vigo dan Kemchicks 
selain mengingat juga membeli merek tersebut. Untuk produk bakso, tidak 
terdapat keterkaitan antara merek produk yang diingat dengan merek yang paling 
sering dibeli. 

Pola frekuensi berbelanja sosis dan bakso harnpir sama. Sebanyak 36,7% 
konsumen (untuk produk sosis) dan 40,8% konsurnen (untuk produk bakso) 
berbelanja dua kali dalam sebulan. Jumlah pembelian sosis terbanyak untuk satu 
kali belanja adalah 6 biji (45,8%), sedangkan jumlah pembelian bakso terbanyak 
untuk satu kali belanja adalah sejumlah 1-10 biji (45%). Kisaran nilai pembelian 
sosis dan bakso yang terbanyak untuk satu kali transaksi adalah Rp 0 - 5000. 
Produk sosis dan bakso rnemperlihatkan pola kisaran nilai belanja yang sama, 
dimana semakin besar kisaran nilai belanja maka frekuensinya semakin kecil. 
Konsumen cenderung berbelanja produk sosis dengan nilai pembelian per 
transaksi yang lebih besar, dibandingkan dengan produk bakso. Ada keterkaitan 
antara besarnya jumlah penghasilan dengan besarnya kisaran nilai belanja untuk 
produk sosis dan bakso. Data konsumsi menunjukkan bahwa produk bakso lebih 
sering dikonsumsi dibandingkan dengan produk sosis. Kebanyakan konsumen 
mengkonsumsi sosis dua kali dalam sebulan (40,8%), sedangkan untuk produk 
bakso, frekuensi konsumsi terbanyak adalah tiga kali dalam sebulan (40,8%). 

Sebanyak 65,8% responden lebih menyukai pembelian sosis dalam satuan 
pak karena karena alasan kebersihan dan kemudahan pada saat dibawa atau 
disimpan, lebih praktis dan lebih keren atau bergengsi, yang berarti bahwa 
kemasan produk memberi nilai tambah bagi responden. Untuk produk bakso, 
sebanyak 60,8% responden lebih menyukai pembelian dalam bentuk biji karena 
rnemungkinkan responden untuk memilih ukuran dan jumlah yang dikehendaki, 
dapat membeli dalam jumlah yang sedikit dan dapat mengetahui mutu produk 
secara pasti. 

Empat atribut yang dianggap terpenting untuk produk sosis yaitu rasa 
bumbu, kemudahan memperoleh, rasa daging dan kesegaran. Atribut yang 
memiliki nilai kepercayaan tertinggi untuk merek Vida yaitu rasa bumbu, rasa 
daging dan kelengkapan informasi pada kemasan. Untuk merek Farmhouse, 
atribut yang memiliki nilai kepercayaan tertinggi sama dengan atribut pada rnerek 
Vida yaitu kelengkapan informasi pada kemasan, rasa bumbu dan rasa daging. 
Atribut harga sosis Farmhouse mendapatkan nilai kepercayaan negatif. Untuk 
produk bakso, tiga atribut produk yang paling penting berdasarkan urutannya 
adalah: kemudahan memperoleh, kesegaran dan adanya serat daging. Merek Vida 
mendapatkan nilai kepercayaan yang tertinggi untuk kelengkapan informasi pada 
kemasan. Untuk atribut serat daging dan harga, merek Vida mendapatkan nilai 



kepercayaan yang negatif. Merek Farmhouse daging mendapatkan nilai 
kepercayaan tertinggi untuk atribut rasa, namun mendapatkan nilai kepercayaan 
negatif untuk atribut harga dan kemudahan memperoleh. 

Hasil analisis biplot menunjukkan bahwa atribut penciri utama sosis Vida 
adalah atribut wama. Atribut lain yang cukup dekat dengan merek Vida adalah 
atribut kesegaran. Ini menunjukkan bahwa merek Vida memiliki ke~lnggullan 
dalam ha1 wama produk dan kualitas kesegaran dibandingkan merek yang 
lainnya. Sosis Farmhouse memiliki penciri utama atribut tingkat kelunturan yang 
berarti konsumen mempersepsikan bahwa sosis Farmhouse tidak luntur dan tetap 
memiliki wama yang baik setelah dimasak. Sosis Farmhouse menempati kuadran 
yang sama dengan sosis Kimbo yang berarti kedua merek tersebut memiliki 
persamaan yang cukup dekat. Bakso Vida memiliki atribut penciri utama rasa 
bumbu yang menunjukkan bahwa rasa bumbu bakso Vida lebih disukai 
dibandingkan dengan bakso yang lainnya. Bakso Farmhouse memiliki penciri 
utama atribut kelengkapan, karena kemasan bakso merek Farmhouse selain 
menarik juga mencantumkan informasi produk yang lengkap. 

Hasil uji sensitivitas terhadap merek Vida dan Farmhouse menunjukkan 
bahwa baik merek Vida maupun merek Farmhouse sensitif terhzdap perubahan 
harga, namun merek Vida relatif lebih sensitif terhadap peningkatan harga 
dibandingkan dengan merek Farmhouse. Total pangsa preferensi sebesar 48,5% 
untuk merek Vida dan Farmhouse pada tingkatan harga tertinggi (P4) 
menunjukkan bahwa kedua merek ini memiliki basis jumlah konsumen yang 
cukup besar. 

Pada masa mendatang, PT. PFSI akan menghadapi persaingan yang semakin 
berat. Pesaing terus berusaha keras merebut pangsa pasar untuk produk sosis 
maupun bakso sehingga PT. PFSI hams berusaha keras menjaga posisinya sebagai 
pemimpin pasar. Merek Farmhouse dan Vida memerlukan upaya-upaya 
perbaikan terhadap atribut produk. Hasil analisis biplot yang memetakan posisi 
suatu merek menunjukkan bahwa kedua merek memiliki persepsi yang agak 
berbeda di benak konsumen dibandingkan dengan positioning yang ditetapkan 
perusahaan. Perbaikan atribut ini disesuaikan dengan pangsa pasar sasaran yang 
ingin dituju. 

Untuk melakukan penetrasi dan mempertahankan pangsa pasar PT. PFSI 
perlu memperbaiki produk sosis dan bakso dari segi kualitas, terutama 
karakteristik organoleptik produk, ukuran kemasan dan daya simpan. Sistem 
distribusi produk yang terlalu bergantung kepada pengecer dapat menjadi kendala 
dalam pengembangan pasar tradisional, jika kurang dikontrol dengan baik. Faktor 
harga yang menjadi parameter pembeda merek Vida dan Farmhouse, mesti dapat 
dimanfaatkan dengan baik sehingga setiap segmen yang dituju dapat memberikan 
kontribusi yang besar dalam meningkatkan volume pasar penlsahaan. 

Kata Kunci: Sosis, Bakso, PT. Purefoods Suba Indah, Pasar Tradisional, 
Jabotabek, Pengecer, Preferensi Konsumen, Fishbein, Performance 
Importance, Sensitifitas Harga. 




