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PT. lndofood Sukses Makmur Bogasari Flour Mills adalah produsen 
tepung terigu yang menguasai hampir 80 % pangsa pasar tepung terigu 
di Indonesia. Produk tepung terigu yang dihasilkan terdiri dari berbagai 
merek, yakni Segitiga Biru, Kunci Biru, Cakra Kembar, Cakra Kembar 
Emas, Lencana Merah, Segitiga Merah dan Piramida. Diferensiasi merek 
produk tepung terigu yang diikuti oleh perbedaan kualitas dan spesifikasi 
kegunaannya selain ditujukan untuk menghadapi persaingan dengan 
merek produk yang dihasilkan oleh perusahaan pesaing juga akan 
berpengaruh terhadap efektivitas merelc produk serta perilaltu 
konsumennya. Banyaknya merek produk tepung terigu yang beredar di 
pasar, selain akan berpengaruh terhadap brand awareness juga akan 
mempengaruhi keputusan pembelian. Oleh sebab itu perusahaan harus 
mampu melakukan strategi merek dengan baik. 

Untyk mengantisipasi perubahan perilaku konsumen yang semaltin 
dinamis sebagai akibat banyaknya merek tepung terigu yang beredar di 
pasar dewasa ini, menyebabkan perlu dilakukan anaiisis terhadap 
efektivitas merek produk serta pengaruhnya terhadap keputusan 
pembelian oleh konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menganalisis brand awareness konsumen industri kecil dan menengah, 
menganalisis faktor - faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian 
tepung terigu yang dilakukan oleh konsumen industri kecil dan menengah, 
menganalisis brand awareness serta hubungannya dengan keputusan 
pembelian terhadap produk tepung terigu PT. lndofood Sukses Maltmyr 
Bogasari Flour Mills serta analisis terhadap efektivitas merek produk 
berdasarkan spesifikasi kegunaan untuk produk yang dibuat oleh 
konsumen industri kecil dan menengah. 

Penelitian untuk menganalisis efektivitas merek produk terhadap 
keputusan pembelian tersebut menggunakan metode survei serta 
pengambilan sampel tidak berpeluang (non probability sampling) secara 
disengaja (purposive sampling). Unit sampel dalam penelitian ini adalah 
konsumen industri keoil dan menengah yang mempekerjakan satu sampai 
99 karyawan yang berada di wilayah distribusi I PT. lndofood Sukses 
Makmur Bogasari Flour Mills. Jumlah sampel dalam penelitian ini 
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seluruhnya adalah 135. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan 
menyebarkan kuesioner yang selanjutnya diolah dengan metode 
Multivariate Dependence Analysis. Teknik analisis data dalam penelitian 
ini menggunakan Discriminant Analysis. Manfaat dari penggunaan 
metode ini adalah untuk menemukan fungsi linear dari peubah - peubah 
penjelas yang mampu memisahkan dua kelompok responden, yakni (1) 
kelompok responden yang mempertimbangkan merek dalam keputusan 
pembelian dan (2) kelompok responden yang tidak mempertimbangkan 
merek dalam keputusan pembelian. Pemisahan ini dilakukan dengan 
mernaksimalkan keragaman antar kelompok relatif dengan keragaman 
dalam kelompok. Fungsi yang diperoleh digunakan untuk penentuan asal 
kelompok suatu obyek yang tidak dikenali kelompoknya. 

Hasii kajian efektivitas rnerek produk terhadap keputusan pernbelian 
konsumen tepung terigu menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi 
lteputusan pembelian terhadap tepung terigu oleh industri kecil dan 
menengah lebih disebabkan karena kesesuaian kualitas tepung terigu 
untuk produk yang dibuat oleh responden, yaitu martabek, kue jajanan 
pasar, mie dan roti seperti yang dinyatakan oleh 26.67 % responden. 
Sementara itu hanya 6.67 % yang menyatakan bahwa harga tepung terigu 
yang terjangkau oleh industri kecil dan menengah dijadikan faktor 
penentu bagi keputusan pembelian. 

Keputusan pernbelian juga dipengaruhi oleh pengetahuan konsumen 
terhadap atribut - atribut produk yang diperoleh melalui pengalaman 
penggunaan tepung terigu dari berbagai merek rnaupun dari informasi 
lingkungan usaha sekitarnya (iklan atau informasi dari sesama 
pengusaha). Atribut - atribut produk yang menjadi faktor paling 
berpengaruh terhadap keputusan pembelian adalah kesesuaian tepung 
dengan produk yang dihasilkan, merek dan harga. Sedangkan atribut 
kandungan gizi dan desain kemasan bukan merupakan atribut yang 
dipentingkan serta tidak rnenjadi faktor yang dapat mempengaruhi 
pengambilan keputusan terhadap pembelian tepung terigu oleh 
konsumen industri kecil dan mencngah. Hal ini ditunjukltan oleh skala 
kepentingan terhadap atribut ini masing-masing 0.000 dan -0.008. 
Keadaan ini menunjukkan bahwa bagi industri kecil dan menengah kedua 
atribut tersebut kurang memiliki relevansi dengan produk yang 
dibuatnya. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa responden akan memutuskan 
pembelian terhadap satu atau lebih merek tepung terigu yang paling 
sesuai dengan produk yang akan dihasilkannya. Hal ini ditunjukkan oleh 
skala tingkat kepentingan atribut kesesuaian dengan produk yang 
dihasilkan sebesar 2.325. Selain faktor tersebut, atribui keterkenalan 
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merek produk, harga yang terjangkau dan kehalusan tepung menjadi 
faktor lainnya yang mernpengaruhi keputusan pembelian. 

Meskipun atribut merek produk menduduki urutan ke dua dalam skala 
kepentingan atribut produk, akan tetapi konsumen industri kecil dan 
menengah rnenjadikan rnerek produk sebagai pertimbangan utama dalam 
keputusan pembelian. Hal ini ditunjukkan oleh data dalam penelitian ini 
yang menunjukkan bahwa 57.8% yang menyatakan bahwa merek adalah 
pertimbangan utama dalam rnembeli tepung terigu. Namun demikian 
perilaku responden dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian 
besar responden cukup hati-hati dalam memilih suatu merek produk. Hal 
ini ditunjukkan oleh responden yang melakukan perbandingan merelc 
sebesar 55.6%. 

Dari hasil uji diskrirninan diperoleh model pengelompokkan responden 
denaan batas nilai 13.352 untuk ~enaelom~okan res~onden berdasarkan . - 
kelcmpok yang mempertimbangkan merek dan kelompok yang tidak 
mempertimbangkan rnerek dalam keputusan pembelian. ICelompok 
dengan batas nilai dibawah 13.352 ter-masuk ltedalam kelompok yang 
tidak mempertimbangkan merek sedangkan diatas nilai tersebut 
dikelompokkan kedalam kelompok yang mempertimbangkan merek. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran merek konsumen 
industri kecil dan menengah cukup baik dengan mengasosiasikan sebuah 
merek untuk kesesuaian produk yang akan dibuat. Responden 
menggunakan pengetahuan tentang merek sebagai garansi produk 
terhadap kualitas produk yang akan dibuat. Diferensiasi merek yang 
dikaitkan dengan tingkat kesadaran terhadap berbagai merek produlc tidak 
dapat mencerminkan pengetahuan responden terhadap perbedaan 
spesifikasi atribut produk. Bagi konsumen industri kecil dan menengah, 
merelt lebih berfungsi sebagai suatu keuntungan (benefit) dibandingkan 
hanya sebagai atribut saja. Atribut merek mempunyai manfaat fungsional 
sebagai bahan baku proses produksi usaha responden seperti industri 
mie, kue, roti maupun produk lainnya, sedangkan manfaat emosional 
adalah terbentuknya asosiasi atau persepsi kualitas terhadap produk 
tepung terigu yang digunakan. 

Merek-merek tepung terigu yang dikenal oleh responden cukup beragam 
dan yang paling banyak dikenal adalah merek Cakra Kembar, Segitiga 
Biru, Kunci Biru dan Lencana Merah. Walaupun merek yang dikenal oleh 
responden cukup beragam tapi yang menjadi pilihan utama adalah 
Segitiga Biru yang dipilih oleh 48.9 % responden sementara untuk merek 
Cakra Kembar dipilih oleh 22.2 % responden sebagai pilihan utama. 
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Tingkat kesadaran merek (brand awareness) bagi industri kecil berasal 
dari informasi teman seprofesi sedangkan bagi industri menengah 
diperoleh dari pengalaman usaha yang turun temurun dan pendidikan 
formal. 

Dalam penelitian ini brand awareness terhadap s ~ a t u  rnerek produk 
relatif lebih banyak diasosiasikan dengan kesesuaian suatu rnerelt 
dengan produk yang akan dibuat. Konsurnen akan memutuskan 
pembelian terhadap suatu merek produk tepung terigu apabila diyakini 
bahwa merek tersebut sesuai untuk produknya. Keputusan pernbelian 
juga dipengaruhi oleh asosiasi merek yang terbentuk didalam benak 
Itonsumen. Hal ini berhubungan dengan persepsi keunggulan produk 
beserta atribut - atributnya ataupun keuntungan dan nilai lebih dari 
penggunaan suatu merek tertentu. 
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