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1.1. Latar Belakang

Pangan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang utama, dalam

kesehariannya manusia selalu berusaha memenuhinya. Kebutuhan akan pangan

ini tidak hanya dalam jumlah tetapi juga kualitasnya. Pangan berkualitas

dikaitkan dengan kebersihan, dan kandungan zat gizinya seperti misalnya,

karbohidrat, vitamin, protein dan lain-lain. Protein hewani umumnya diperoleh

dari ternak dan ikan. Tingkat konsumsi protein sering kali mengindikasikan

kemajuan suatu bangsa. Semakin maju suatu bangsa biasanya diringi dengan

tingkat konsumsi protein yang makin tinggi. Saat ini, konsumsi protein kita masih

jauh dari standar yang telah ditetapkan. Kebutuhan riil protein hewani rata-rata

adalah 50-100 gram perkapita per minggu, sementara konsumsi protein

perkapita di Indonesia saat ini adalah 3.74 gram per hari atau sekitar 24 gram per

minggu Saragih dalam Kusumastuti (1999).

Derasnya informasi dan globalisasi telah menyebabkan perubahan gaya

hidup pada sebagian masyarakat, berbagai informasi dari luar turut

mempengaruhi aspek-aspek kehidupan masyarakat termasuk pola makan -dan

konsumsi. Kesibukan dan aktifitas yang padat menyebabkan. orang cenderung

memilih makanan yang praktis. Hal ini disadari oleh berbagai produsen makanan

dan minuman yang menyediakan berbagai makanan dan minuman yang praktis

dan bervariasi

Selain itu kesadaran akan kesehatan menyebabkan orang memilih

makanan bukan sekedar untuk memenuhi rasa lapar tapi juga makanan yang

sehat. Kesadaran ini juga menyebabkan perubahan dalam pemilihan bahan
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makanan. Di nellara-negara maju, juga Indonesia orang sudah mulai beralih dari

kecenderungan mengkonsumsi red meat seperti sapi, babi ke white meat

seperti ikan dan ayam. Dengan jumlah penduduk yang lebih dari 200 juta jiwa,

diperkirakan permintaan dan konsumsi daging akan selalu meningkat setiap

tahunnya. Tabe!. 1 menunjukan konsumsi beberapa jenis daging per kapita per

minggu.

Tabel 1. Perkembangan Konsumsi Daging (gram/kapita/minggu)
1996 -1998

Jenis Daging 1990 1996 1998
Ayam 37 78 70
Sapi 12 12 8.
Kerbau 2 2 2
Domba 2 1 1
lainnya 15 5 6

Sumber : Kusumastutl (1999)

Salah satu sumber untuk memenuhi permintaan tersebut adalah daging

ayam. Diantara jenis daging yang ada, daging ayam menempati tingkat konsumsi

tertinggi. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Hardiyansah (1999) terhadap

data SUSENAS (1996) sekitar 32,2 % penduduk mengkonsumsi daging ayam

sarna atau lebih dari satu kali dalam seminggu.

Saat ini, selain daging ayam dalam bentuk karkas, juga tersedia yang

dalam bentuk daging ayam beku yang sudah terpisah masing-masing bagiannya

seperti dada, paha, sayap dan sebagainya sehingga konsumen dapat memilih

sesuai dengan keinginan dan keperluan masing-masing. Kemajuan teknologi

juga menyebabkan produk-produk agribisnis termasuk daging ayam dapat diolah

menjadi produk makanan jadi yang praktis dan juga bervariasi serta juga bernilai

tarnbah.

Besarnya potensi pasar Indonesia merupakan daya tarik bagi berbagai

industri termasuk industri makanan khususnya industri pengolahan daging baik

yang berasal dari sapi, babi maupun ayam. Saat ini terdapat beberapa

perusahaan yang juga memproduksi produk daging olahan dengan berbagai
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jenis dan merk. Baik daging olahan non ayam mapun yang berbahan dasar

ayam. Dengan banyaknya industri tersebut maka konsumen dihadapkan kepada

alternatif pilihan yang semakin banyak. Dengan banyaknya jenis dan merk

daging olahan di pasar maka produsen daging olah tidak hanya mengandalkan

ketenaran saja. Suatu produk daging olahan dipilih oleh konsumen karena rasa,

ragam pilihannya banyak, kualitas terjamin. Selain itu produk daging olah juga

dipilih sesuai dengan keperluan masakan yang akan dibuat.

PT. Charoen Pokphand Indonesia (CPI) adalah salah satu perusahaan

terbesar dibidang peternakan baik unggas maupun lainnya. Saat ini PT. CPI

telah mempunyai unit pengolahan ayam (Chicken Processing Plant) di Cikande,

Serang. Produk daging ayam olahan ini dipasarkan dengan merek Five Star.

Sebagai pendatang baru dalam ini maka pihak PT. CPI dihadapkan pada

persaingan yang tidak ringan. Beberapa perusahaan yang juga mengeluarkan

produk daging ayam olahan, diantaranya adalah group perusahaan yang

bergerak di bidang peternakan khususnya perunggusan, seperti yang terlihat

pada Tabel 2.

Tabel 2. Beberapa Merek dan Produsen Daging Ayam Olahan

No Nama Perusahaan Merek Jenis Produk
1 PT.CPI Five Star Chicken nugget,

karage, sosis, base
dl

2 Japfa Comfeed So Good Chicken nugget,
sosis, karage dll

3 Sierad Produce Delfarm Chicken nugget, .
karage, sosis

(Dlolah dan Berbagal Sumber, 2000)

Sebagai produk baru, agar Five Star bisa sukses dipasar maka

diperlukan strategi pemasaran yang tepat dan efektif. Salah satunya adalah

dengan mempertimbangkan preferensi konsumen, faktor apa saja yang

mempengaruhi konsumen dalam membuat keputusan untuk membeli produk.
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1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan beberapa

permasalahan :

1). Bagaimana perilaku konsumen produk daging ayam olahan

2). Bagaimana alternatif strategi bauran pemasaran yang tepat untuk

dikembangkan

1.3. Tujuan Penelitian

1) Mengetahui perilaku konsumen terhadap produk daging ayam

olahan

2) Merumuskan alternatif strategi bauran pemasaran bagi PT. CPI

untuk dapat meningkatkan daya saing dan pangsa pasarnya.

1.4. Manfaat Penelitian

1) Memberikan rekomendasi bauran pemasaran produk daging ayam

olahan khususnya Chicken Nugget merek Five Star kepada pihak

manajemen PT. CPI agar dapat meningkatkan daya saing

produknya.

2) Bagi penulis merupakan kesempatan untuk memperdalam analisa

suatu permasalahan bisnis melalui suatu pendekatan akademis

yang di peroleh di Magister Manajemen Agribisnis IPB Bogor.
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1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada strategi pemasaran khususnya perilaku

konsumen. Sedangkan untuk produk difokuskan pada produk cl1ichken

nugget.

1.6. Keterbatasan Penelitian

Karena beberapa keterbatasan maka jumlah kuesioner untuk responden

umum hanya dibatasi 150 sedangkan jumlah panelis dibatasi hanya 27.

Sedangkan untuk memudahkan responden dalam pengisian kuesioner;

maka jumlah pertanyaan yang diajukan dibatasi hanya 30 pertanyaan.
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