
1.1. Latar Belakang 

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia, maka 

secara umum tingkat pendapatan masyarakat juga meningkat. Hal ini juga akan 

mempengaruhi peningkatan daya beli masyarakat terhadap produk-produk 

"consumer goods" yang termasuk clidalamnya produk-produk makanan. 

Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS, 

1999), di Indonesia terjadi peningkatan persentase pengeluaran rata-rata per 

kapita sebulan untuk golongan makanan dari tahun 1996 sampai dengan tahun 

1999. Peningkatan persentase tersebut dapat dilihat pada tabel. 1 berikut ini. 

Tzbe! 1. Persentese Penge!~erz- Pata-rata Perkapita Sebulan ufild! 
Golongan Makanan Tahun 1993,1996 dan 1999 

Konsumsi Makanan (Consumption of Food) 

Sumber : BPS, 1999 

Produk makanan olahan, tennasuk didalamnya roti, merupakan salah satu 

jenis pangan yang cukup dikenal dan digemari di Indonesia. Selain memiliki gizi 

yang lengkap, roti juga dapat dijumpai dalam beraneka ragam bentuk dan rasa. 

Menurut Yahyono (2000), dilihat dari cara pengolahan akhirnya, roti dapat 

dibedakan menjadi tiga macam, yaitu (1) roti yang dikukus, seperti bakpao dan 

mantao yang cukup populer di Indonesia yang berasal dari Cina, (2) roti yang 

digoreng, seperti donat dan panada, dan (3) roti yang dipanggang, seperti aneka 

roti tawar, roti manis, pita bread dan baguette. 
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Walaupun sebagai pangan tambahan, roti tetap banyak d i i a t i  oleh 
, 

konsumen di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari produksi berbagai jenis roti, 

yang memberikan kontribusi yang cukup besar kepada produksi produk makanan 

di Indonesia. Adapun produksi roti dan sejenisnya tersebut dapat d i t  pada tabel 

berikut ini. 

Tabel 2. Banyaknya Serta Niai Produksi Roti Tahun 1998 di Indonesia 

Sumber : BPS, 1998 

PT. Merdeka Jaya Putra merupakan salah satu produsen roti di Indonesia, 

- y=g krlokasi di DIU Jakarta. DKI Jakarta merupakan wilayah pemasaran yang 

dituju oleh PT. Merdeka Jaya Putra untuk memasarkan produksinya. PT. Merdeka 

Jaya Putra merupakan anak perusahaan dari PT. Merdeka, yang berlokasi di Kota 

Bandung. 

Selain memproduksi berbagai macam jenis roti, PT. Merdeka Jaya Putra 

juga memproduksi soes, bermacam h e  basah dan h e  kering. Soes yang 

diproduksi oleh PT. Merdeka Jaya Putra dengan merek "Merdeka", telah lama 

dikenal dan memiliki kesadaran merek yang tinggi di benak konsumen, termasuk 

juga sebagian besar konsumen di wilayah DKI Jakarta. Akan tetapi, berbeda 

dengan produk soes-nya, produk roti PT. Merdeka Jaya Putra yang juga bermerek 

"Merdeka", saat ini masih banyak konsumen di DKI Jakarta yang belurn 

memiliki kesadaran merek terhadap produk roti "Merdeka" tersebut. Hal ini 

mungkin akan diperburuk. dengan semakin meningkatnya industri baru yang 
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rnasuk di bisnis roti sekarang ini, seperti roti merek "Sari Roti", "Roti Saralee" 

dan lain-lain. Semakii ramainya biinis produk roti, mengharuskan PT. Merdeka 

Putra Jaya untuk menyusun suatu strategi pemasaran yang jitu dalam mengarungi 

persaingan bisnis ini. 

Salah satu strategi yang perlu dilaksanakan adalah memberikan kebutuhan 

dan keinginan yang ingin dicari oleh konsumen. Menurut Buttle (1992), seorang 

pemilik perusahaan, apabila tidak mempertimbangkan kebutuhan, keinginan dan 

perilaku konsumen dan hanya memikirkan seleranya sendii, akan segera gaga1 

dalam bisnisnya. Tetapi jika perusahaan memahami apa, d i i a ,  bagaimana dan 

mengapa tentang perilaku konsumen, maka peluang suksesnya pemasaran akan 

lebih besar. Best dalam Graf dan Saguy (1991) menyatakan bahwa memahami 

perilak~ konsumen, sangat pent ing- terut~a bagi indt~stri makanan, karena 

keberhasilan pemasaran produknya akan sangat tergantung pada penerimaan 

konsumen terhadap produk tersebut. 

Dengan demikian preferensi konsumen merupakan faktor penting bagi 

perusahaan untuk menentukan strategi pemasaran, termasuk bagi PT. Merdeka 

Jaya Putra dalam memasarkan produk rotinya. Kondisi diatas memberikan alasan 

perlunya menganalisis tentang preferensi konsumen produk roti dan kesadaran 

konsumen terhadap roti merek "Merdeka", sehingga analisis ini dapat digunakan 

dalam menyusun strategi pemasaran PT. Merdeka Jaya Putra. 

1.2. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, rnaka permasalahan yang 

dihadapi oleh perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut : 
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1 .  Bagaimana intensitas persaingan didalam induitti roti ? 

2. Bagaimana kesadaran merek konsumen terhadalj roti merek "Merdeka"? 

3. Bagaimana preferensi konsumen terhadap produk roti merek "Merdeka" ? 

4. Bagaimana sebaiknya strategi perusahaan dalam memasarkan produk roti 

merek "Merdeka" ? 

1.3. Tujuan Geladikarya 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka geladikarya ini bertujuan 

untuk : 

1. Mengkaji strategi pemasaran produk roti yang dijalankan perusahaan selama 

hi. 

2. Meqg&~a!isis intetensiizs persahgm didalam industri roti. 

3. Menganalisis kesadaran merek dan preferensi konsumen terhadap roti merek 

"Merdeka". 

4. Merekomendasikan suatu konsep strategi pemasaran yang sesuai dengan 

preferensi konsumen dan kesadaran merek bagi pengembangan produk roti 

merek "Merdeka". 

1.4. Manfaat Geladikarya 

Pelaksanaan geladiiarya ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 

1. Bagi perusahaan, geladiiarya diharapkan dapat memberi masukan berupa 

rekomendasi strategi pemasaran berdasarkan preferensi konsumen terhadap 

produk roti dan kesadaran konsumen terhadap roti merek "Merdeka". 
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2. Bagi Penulis, geladikarya dapat memberikan pengalaman praktis untuk 

menerapkan konsep pemasaran dalam aktivitas bisnis. 

1.5. Ruang Lingkup 

Ruang liigkup penelitian ini mencakup : 

1. Permasalahan aspek pemasaran produk roti rasa coklat, rasa keju, rasa pisang 

coMat dan rasa pisang keju merek "Merdeka" di PT. Merdeka Jaya Putra. 

2. Penelitian ini terbatas pada tahap p e ~ h r i a n  alternatif pemecahan masalah. 

Aplikasi atau implementasi strategi pemasaran diserahkan kepada pihak 

manajemen perusahaan. 
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