
I. PENDAHULUAN 

1 .  Latar Belakang 

lndustri tepung terigu di lndonesia saat ini menunjukkan 

perkembangan yang cukup baik. Pe~atnya'~erkemban~an ini diakibatkan 

oleh laju permintaan atau konsumsinya yang terus meningkat. 

Peningkatan permintaan tepung terigu sejalan dengan perkembangan 

industri pemakainya, seperti industri mie instant, industri r ~ t i ,  biskuit dan 

produk makanan lainnya, serta pemakaian tepung terigu oieh sektor 

rumah tangga. 

Faktor lain yang menjadi pendorong terhadap permintaan tepung 

terigu adalah faktor jumlah penduduk lndonesia yang besar. Kondisi ini 

merupakan pasar yang potensial bagi industri tepung terigu. Beberapa 

tahun terakhir, konsumsi tepung terigu penduduk lndonesia mengalami 

peningkatan. Tahun 1992, ltonsumsi tepung terigu tercatat sebesar 1,8 

juta ton dan meningkat hingga tahun 1996 menjadi 2,8 juta ton. Tingkat 

konsumsi ini diperkirakan akan terus meningkat di tahqn-tahun mendatang 

hingga pada tahun 2001 diproyeksikan akan mencapai 4,7 juta ton (CIC, 

1997). Pada Tabel 1 dapat dilihat perkembangan konsumsi dan proyeltsi 

kebutuhan tepung terigu menurut sektor pemakainya seperti industri mie 

instant, bakery/cake, biskuit dan pemakaian oleh sektor rumah tangga di 

lndonesia dari tahun 1997 hingga 2001. 
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Tabel 1. Perkembangan Konsumsi dan Proyeksi Kebutuhan Tepung 
Terigu Menurut Sektor Pemakainya Tahun 1997 - 2001 

Satuan : Ton 
Sumber : PT. Capricorn lndonesia Consult Inc, 1997. 

Faktor lainnya yang menjadi pendorong terhadap konsumsi tepung 

terigu yang tinggi adalah adanya diversifikasi jenis maltanan non beras 

yang cenderung terus berkembang dan semakin beragamnya pola 

konsumsi masyarakat, terutama di kota-kota besar di lndonesia. 

Pekembangan industri dan tingkat konsumsi terhadap tepung terigu saat 

ini juga diperluas oleh adanya kebijaksanaan pemerintah lndonesia 

melalui Paket Kebijaksanaan Deregulasi 3 November 1997 tentang impor 

produk tepung terigu yang mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 

1998. Melalui kebijakan ini, secara langsung jumlah pasokan tepung 

terigu yang ada di dalam negeri semakin meningkat. Pada tahun 1998 

volume impor mencapai 22.677 ton dan meningkat hingga pada bulan Juni 

1999 mencapai 105.792 ton (CIC, 2000). 

Seiring dengan keruntuhan pemerintahan orde baru dan semakin 

meningkatnya tekanan masyarakat terhadap keadilan ekonomi terutama 

dalam kesempatan berusaha, maka hak monopoli dalam industri tepung 

terigu juga dihapuskan. Penetapan kebijakan impor serta pencabutan hak 

monopoli tersebut berpengaruh terhadap perkembangan industri tepung 
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terigu. Salah satu masalah yang timbul sebagai dampak dari keputusan 

tersebut adalah persaingan pasar yang semakin meningkat. 

PT. lndofood Sukses Makmur Bogasari Flour Mills sebagai 

pemegang hak monopoli yang dicabut haknya sejak tahun 1999, 

merupakan perusahaan yang sejak tahun 1971 telah bergerak di bidang 

industri tepung terigu dan menguasai pangsa pasar terbesar di lndonesia. 

Dengan dicabutnya hak monopoli dan dibukanya impor tepung terigu serta 

tidak dibatasinya pabrik pengolahan tepung terigu di dalam negeri, 

mendorong PT. lndofood Sukses Makmur Bogasari Flour Mills untuk 

mencari kiat-kiat pemasaran agar tetap menjadi pemimpin pasar bagi 

produk tepung terigu di lndonesia. Salah satu masalah yang dirasakan 

oleh perusahaan setelah tidak mendapatkan lagi hak monopoli dalam 

industri tepung terigu dan dibukanya impor adalah penurunan pangsa 

pasarnya kurang lebih menjadi 75 %. Penurunan angka ini, merupakan 

satu indikasi bagi perusahaan untuk rnelakukan strategi bersaing dalam 

pemasaran. 

Dalam pemasaran, nama merek produk (brand) dan merek dagang 

(trademarks) sangat penting untuk ekuitas merek (brand equify) dalam 

proses keputusan pembelian oleh konsumen. Demikian juga halnya 

dengan merek produk pada tepung terigu. Dalam ltondisi persaingan 

pasar bebas, merek sebagai salah satu bagian dari atribut produk yang 

berfungsi untuk membedakan satu produk dengan produk lainnya harus 

diperhatikan oleh perusahaan. Merek sebagai salah satu atribut produk 

menjadi sangat penting keberadaannya terutama bagi perusahaan dengan 

http://www.mb.ipb.ac.id



beragam produk dalam beberapa merek yang berbeda. Hal ini berlaku 

pula untuk produk tepung terigu yang dihasilkan oleh PT. lndofood 

Sukses Makmur Bogasari Flour Mills yang telah didiferensiasikan 

berdasarkan kualitas dan spesifikasi kegunaannya dalam berbagai merek 

seperti Cakra Kembar, Kunci Biru dan Segitiga Biru. Bahkan pada tahun 

2000 ini, perusahaan telah membuat produk dengan rnerek baru yaitu 

Segitiga Merah, Cakra Kembar Emas, Piramida dan Lencana Merah. 

Strategi diferensiasi merek produk yang dilakukan oleh PT. lndofood 

Sukses Makmur Bogasari Flour Mills, di satu pihak selain ditujukan untuk 

menghadapi persaingan dengan merek produk yang dihasilkan oleh 

pesaingnya juga dapat menimbulkan masalah di pihak lainnya dalam ha1 

efektivitas merek tersebut serta pengaruhnya terhadap perilaku pembelian 

konsumen. Hal lain yang menjadi masalah dalam perilaku k~nsurnen 

adalah adanya keterbatasan konsumen dalam mengingat suatu merek 

produk. 

Di masa yang lalu, dengan hak monopoli yang dikuasainya, merek 

produk bagi PT. lndofood Sukses Makmur Bogasari Flour Mills bukan 

merupakan sesuatu yang penting. Hal ini ditandai dengan fungsi merek 

yang hanya dijadikan sebagai tanda atau spesifikasi produk berdasarkan 

kandungan proteinnya. Kondisi tersebut saat ini telah berubah sehingga 

gerusahaan mulal memikirkan strategi manajemen merelc dalam kegiatan 

pemasarannya. 

Masalah merek di masa datang akan mempunyai peranan cultup 

penting, oleh sebab itu perusahaan akan semakin bergantung kepada 
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merek serta tidak hanya berorientasi pada produknya saja. Merek dapat 

menjadi pemicu dalam perolehan keuntungan perusahaan, tetapi dapat 

pula menjadi salah satu masalah dalam persaingan pasar yang tidak 

sehat. Masalah pemalsuan merek merupakan contoh betapa pentingnya 

merek dalam pemasaran produk. Hal ini membuktikan bahwa persaingan 

merek merupakan faktor penting untuk dicermati oleh setiap perusahaan 

yang ingin bersaing di pasar bebas. Untult menghadapi masalah ini, 

perusahaan telah menetapkan bentuk promosi ke arah brand awareness 

melalui beberapa media periklanan, namun ha1 ini belum menjamin 

adanya ketertarikan dan keputusan konsumen untuk melaltukan 

pembelian. 

Konsumen tepung terigu produksi PT. lndofood Sukses Makmur 

Bogasari Flour Mills sebagian besar adalah konsumen industri yang 

memiliki karakteristik berbeda dengan konsumen individu. Perbedaan 

perilaku dari konsumen industri dan individu atau rumah tangga akan 

berakibat pada perbedaan proses keputusan pembelian serta faktor-faktor 

yang mempengaruhinya. 

Selain itu, selama dipegangnya hak monopoli, PT. lndofood 

Sukses Makmur Bogasari Flour Mills tidak menggali hal-ha1 yang menjadi 

kebutuhan konsumennya. Hal ini disebabkan oleh kedudukan monopoli 

usaha yang dikuasainya sehingga pada akhirnya konsumen akan tetap 

membeli produk tanpa memikirkan atribut-atribut produk sebagai bahan 

pertimbangan dalam keputusan pembelian. Perilaku konsumen terhadap 

tepung terigu sangat spesifik dan bersifat dinamis. Keputusan konsumen 
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dalam melakukan pembelian produk tepung terigu salah satunya 

dipengaruhi oleh merek yang ada selain dipengaruhi oleh gencarnya 

promosi perusahaan. 

Saat ini, persaingan dalam industri tepung terigu meliputi harga dan 

kualitas produk. Kualitas sebagai salah satu alternatif pertimbangan dalam 

melakukan pembelian oleh konsumen seringkali kali diasosiasikan dengan 

merek tertentu. Hal ini berarti merek menjadi salah satu unsur dalarn 

persaingan usaha selain ketersediaan dan kemudahan memperoleh bagi 

konsumen harus terjamin. Dengan semakin ketatnya persaingan usaha 

dan adanya upaya meningkatkan pangsa pasar dalam ltondisi pasar 

bebas pada industri tepung terigu saat ini, maka PT, lndofood Sukses 

Makmur Bogasari Flour Mills memandang perlu dilakukannya pengkajian 

terhadap berbagai masalah yang salah satunya adalah analisis perilaku 

konsumen terhadap efektivitas merek produk. 

I .2 ldentifikasi Masalah 

Persaingan bebas dalam industri tepung terigu menyebabkan 

pentingnya peranan merek produk bagi PT. lndofood Sukses Makmur 

Bogasari Flour Mills. Persaingan yang terjadi saat ini ditandai oleh 

banyaknya merek produk dengan harga lebih murah dan kualitas 

bersaing. Di lain pihak, konsumen mempunyai keterbatasan dalam 

mengingat merek produk terutama pada proses pencarian informasi oleh 

konsumen dalam aktivitas perilaku pembeliannya. 

K~nsumen mempunyai keterbatasan pengetahuan tentang atribut 

produk sehingga efektivitas dari setiap atribut produk akan mempengaruhi 
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perilaku konsumennya. Perbedaan persepsi konsumen terhadap berbagai 

atribut produk menyebabkan adanya perbedaan kepentingan terhadap 

atribut-atribut produk tersebut. 

Di masa yarlg lalu PT. lndofood Sukses Makmur Bogasari Flour 

Mills tidak menggali hal-hal yang menjadi kebutuhan ltonsumennya. 

Berdasarkan ha1 tersebut, maka akan ada kesenjangan dalam 

mengumpulkan informasi konsumen dari berbagai rentang waktu dahulu 

dan saat ini. Dalam setiap rentang waktu, perilaku konsumen akan 

berbeda karena pada hakekatnya perilaku konsumen dalam keputusan 

pembelian sebuah produk bersifat dinamis. Brand awareness yang 

menjadi tujuan dari promosi perusahaan di berbagai media belum 

menjamin adanya ketertarikan, keinginan atau hasrat dan tindakan untuk 

membeli produk tepung terigu PT. lndofood Sukses Makmur Bogasari 

Flour Mills, oleh sebab itu diperlukan adanya pengukuran efektivitas 

merek produk terhadap keputusan pembelian yang dilakukan oleh 

konsumen terhadap produk tepung terigu yang dihasilkan. 

1.3. Perurnusan Masalah 

1. Faktor - faktor apakah yang mempengaruhi keputusan pembelian 

tepung terigu oleh konsumen industri kecil dan menengah ? 

2. Apakah merek produk merupakan pertimbangan utama konsumen 

industri kecil dan menengah dalam memutuskan pembelian ? 

3. Apakah tujuan promosi brand awareness diikuti oleh adanya 

ketertarikan, keinginan atau hasrat dan tindakan untuk membeli produk 
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tepung terigu produksi PT. lndofood Sukses Makmur Bogasari Flour 

Mills ? 

4. Apakah strategi diferensiasi merek yang dilakukan PT lndofood 

Sukses Makmur Bogasari Flour Mills efektif berdasarkan kepada 

spesifikasi kegunaan tepung terigu bagi konsumen industri kecil dan 

menengah ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis brand awareness konsumen industri ltecil dan menengah 

terhadap produk tepung terigu PT. lndofood Sukses Makmur Bogasari 

Flour Mills. 

2. Menganalisis faktor - faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian 

yang dilakukan oleh konsumen industri kecil dan menengah terhadap 

suatu merek produk tepung terigu. 

3. Menganalisis hubungan antara brand awareness dengan keputusan 

pembelian konsumen industri kecil dan menengah terhadap produk 

tepung terigu PT. lndofood Sukses Makmur Bogasari Flour Mills. 

4. Menganalisis efektivitas merek produk tepung terigu PT. lndofood 

Sukses Makmur Bogasari Flour Mills berdasarkan spesifikasi 

kegunaan untuk produk yang dibuat oleh konsumen industri kecil dan 

menengah. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Bagi perusahaan, melalui penelitian ini diperoleh informasi tentang 

efektivitas merek sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku 
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konsumen industri kecil dan menengah dalam keputusan pembelian 

produk tepung terigu PT. lndofood Sukses Makmur Bogasari Flour Mills 

sedangkan bagi institusi pendidikan, hasil penelitian ini diharapkan akan 

bermanfaat sebagai bahan pustaka dan studi lanjutan. Bagi peneliti sendiri 

berguna untuk mengaplikasikan ilmu dalam bidang manajemen 

pemasaran khususnya riset pasar dan perilaku konsumen sesuai dengan 

pendalaman minat peneliti terhadap bidang kajian manajemen 

pemasaran. 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini, yang menjadi responden adalah pemakai 

produk tepung terigu, yakni konsumen industri makanan dalam skala kecil 

dan menengah yang berada di wilayah distribusi I PT. lndofood Sukses 

Makmur Bogasari Flour Mills, khususnya daerah DKI Jakarta, Bekasi, 

Tangerang, Bogor dan Bandar Lampung. Penelitian ini hanya sampai 

pada tahap analisis riset konsumen sedangkan implementasinya 

diserahkan kepada pihak PT. lndofood Sukses Makmur Bogasari Flour 

Mills. 
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