
I. PENDAHULUAN 

I I Latar BeIakang 

Agenda reforrnasi di segala bidang terutama dibidang ekonomi 

dalam kurun waktu sekarang ini di Indonesia, menuntut adanya 

pembaharuan dalam keadilan berusaha. Keadaan ini mengakibatkan 

butnya berbagai kebijakan yang bersifat monopoli khususnya hak 

monopoli impor gandum maupun tepung terigu. Deregulasi tataniaga 
rn 

por komoditi gandum diatur melalui kebijakan pemerintah nomor 

6/MPP/KEP/11/1997, membebaskan importir umum (IU) untuk rnernasok 

moditi gandum dan produk tepung terigu tertanggal 3 November 1997 

n efektif diberlakukan pada tanggai 1 Januari 1998. Indonesia sebagai 

ngirnpor gandum terbesar nomor lima dunia (4,8 Juta ton / tahun) akan 

rnulai babak bar" dalam proses kontrol impor dan distribusi gandum 

maupun tepung , sesuai dengan paket kebijakan dibawah memorandum 

I M F (International Monetary Fund). 

Mekanisme sebeIum diberlakukannya deregulasi tataniaga 

gandum adalah pemenntah melalui Bulog mengendalikan pemasaran 

tepung .terig u, sedang kan pi hak swasta hanya berperan sebagai jasa 
a: g.; 
'* penggilingan . Bulog bertindak sebagai importir tunggal biji gandum 

~ryerahkan proses penggilingan pada pihak swasta. Seluruh hasil 

berupa tepung terigu dikembalikan lagi ke Bulog untuk 

idistribusikan secara merata keseluruh wilayah Indonesia, sehingga 

. .. 
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ak .swasta tidak dapat menjual hasil produknya langsung ketangan 

konsumen. Setelah adanya deregulasi, maka pihak swasta dapat menjual 

langsung ke konsumen. Demikian pula dengan .pengadaan biji gandum, 

pabrik dapat mengimpornya langsung. 

PT. lndofood Sukses Makmur Bogasari Flour Mills merupakan 

rn 
pihak swasta yang setama ini ditunjuk untuk melakukan proses 

penggilingan gandum .dan menguasai 80% dari kapasitas produksi 

ggilingan. Adapun pangsa pasar yang dapat diraih sebelum 

diberlakukannya deregulasi dalam tataniaga tepung terigu adatah sebesar 

%. PT. Bogasari Flour Mills rnempunyai dua lokasi pabrik 

nggilingan yaitu Bogasari Jakarta clan Bogasari Surabaya. Perusahaan 

perti PT. Berdikari Sari Utama di Sulawesi, PT. Sriboga Flour Mills di 

marang maupun PT. Panganmas (Citra) Flour Mills di Cilacap 

rupakan produsen tepung terigu domestik lainnya di Indonesia yang 

ma ini turut mernperebutkan pangsa pasar industri terigu. Pada tahun 

1998 dengan masuknya importir tepung terigu, semakin memperketat 

persaingan industri tepung terigu dalam memperebutkan pangsa pasar di 

Indonesia. Meningkatnya intensitas persaingan industri terigu adalah 

implikasi dari deregulasi pemerintah terhadap tataniaga gandum dan 

tepung dan turut mempengaruhi penurunan pangsa pasar PT. Bogasari 
a: g.; 
'* 

9 n- :..- 
menjadi sekitar 64,6%. Gambar I menunjukkan pembagian pangsa pasar 

ustri tepung terigu di Indonesia pada kurun waktu tahun 1999. 
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FB Bogasari (64.6%) 

I Berdikari (9.8%) 

Panganmas (5.6%) 

Keterangan : NiIai pangsa pasar penjualan tepung terigu di Indonesia 
Tahun 1989 dalam persen 

' 9  

E: E Sumber 
: Aptindo,2000 

RT' ;a 
s .  . Tambar  1. Pangsa Pasar Produksi Tepung Terigu Di Indonesia Tahun 

I ' 1999 
I 

t 
I.. Data diatas menunjukkan PT. Bogasari Flour Mills merupakan 

g. g 
emimpin pasar daIarn industri tepung terigu di Indonesia dengan pangsa 

W s F  
3 

1g 3 gasar  sebesar 64,6% dari total pangsa pasar terigu nasional. Jika melihat 
.-a E. 

angka tersebut pangsa pasar bogasari telah mengalami penurunan yang 

cukup tajam dalam kurun waktu 2 tahun semenjak diberlakukannya 

deregulasi undang-undang mengenai tepung terigu. Semakin 

meningkatnya volume impor produk terigu dari luar negeri 

4' :s; 'i.1.. T. *? 

mengakibatkan para produsen lokal mulai mengalami kendala- dalam 

p, 1 
..Y 8. persaingan, dikarenakan harga terigu impor yang jauh lebih murah telah 
1 

'.. k 3 
a: g.; merebut pangsa pasar domestik secara signifikan, yaitu sebanyak I % .a 5;1: 

-' k ulan ketiga tahun 1998 dan meningkat menjadi 16 % pada 

g : . 
.. ........ . 

riwulan yang sama pada tahun 1999. Berbagai faktor ditengarai sebagai 

penyebab harga terigu impor jauh lebih rnurah dari harga terigu produsen 
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k. .., 

ai seperti adanya praktik dumping dan masalah kecurangan 21. .- - 31 underinvoice (pencantuman harga dalam dokumen tidak sesuai dengan 

i:!. harga sebenarnya 1. 
d'- 

lnflasi yang timbul akibat resesi ekonomi yang berkepanjangan 

menyebab kan daya beli masayarakat men urun. Kondisi ini tidak terkecuali 

berpengaruh pada industri makanan terutama skala kecil dan menengah 

r- s yang berimplikasi pada penurunan kapasitas produksinya. Sekitar 30.000 

I; 
I perusahaan tradisional skala kecil dan menengah maupun industri rumah 
i - .&. 
k. x tangga yang bergantung pada tepung terigu sebagai bahan baku 

. - I  ,-, . . 

. 5 
N &aragih, 2000). Meningkatnya harga bahan baku, khususnya tepung 1 c w  

9 = rigu menyebabkan mereka mulai mencari alternatif merek yang lebih 

I 5 4. 
&urah. Pada Gambar 2 rnenunjukkan perkembangan harga tepu.ng terigu . 

I 

f 
ji Indonesia periode Januari sampai dengan September tahun 2000. 

Jan ""E a 

2460 2480 

a: g.; '* 
Sumber : Bulog 

& ,............: 
k - -A 

Y Gambar 2. Perkembangan Harga rata-rata Tepung Terigu Periode 
Januari s/d September Tahun 2000 

' Persaingan rnelalui harga murah rnerupakan salah satu alternatif. 
.A . -  - .. . 

' m a l a m  rnernenangkan persaingah. Harga terigu yang berfluktuatif tentunya 
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menyulitkan konsumen khususnya usaha kecil .dan menengah dalam 

mengelola usaha. Konsumen akan cenderung mencari harga terigu yang 

murah guna mempertahankan kelangsungan usaha. Harga terigu impor 

dengan harga rnurah merupakan ancaman yang patut dicermati. Daya 

serap usaha keciI dan menengah sebesar 70% dari hasil produksi terigu 

PT. Bogasari Flour Mills merupakan potensi besar yang harus dijaga. 

Potensi pasar yang besar untuk skala usaha kecil dan menengah 

upakan pasar yang perlu dibidik secara ceyat .  Persaingan harga 

yang dilakukan oleh terigu impor diindikasikan dapat mempengaruhi 

rmintaan terhadap terigu PT. Bogasari Flour Mills yang selama ini 

nguasai pasar, terutama dalam ha1 ini adalah perpindahan penggunaan 

erek pada industri skala kecil dan menengah. 

Bertitik tolak dari berbagai permasala han po kok mengenai harga 

ung terigu di Indonesia, maka perlu dilakukan penelitian terutama 

adap perilaku konsurnen ditingkat industri kecil dan menengah yang 

sangat menarik untuk ditelaah lebih mendalam untuk rnengetahui 

kecenaerungan apa saja yang dapat mempengaruhi perpindahan merek. 

I .2 Identifikasi Masalah 

Deregulasi pemerintah terhadap tataniaga gandum maupun tepung 
a: g.; 
'* terigu, mengakibatkan kondisi pasar semakin kompetitif, terutama 9 g- ,.,;..~.~.,:.. .- 

suknya penawaran tepung terigu impor dengan harga yang lebih 

. . ini diiringi pula oleh lesunya industri makanan dalam negeri 

kedua faktor diatas turut menyebabkan turunnya pangsa pasar 

. .. 

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



sari berkisar antara 35% sampai dengan 40% . Pada tahun 1997 

penjualan PT. Bogasari rnencapai 2.6 juta ton dengan menguasai pangsa 

pasar sebesar 90% pasar terigu nasional. Tahun berikutnya, hanya 

mampu menjual sebesar 1.6 juta ton a-tau hanya memasok 67% dari total 

kebutuhan terigu nasional. Menurunya pangsa pasar Bogasari secara 

rn 
drastis, sangat dimungkinkan karena pasar dalam negeri dalam kurun 

waktu dua tahun yaitu dari tahun 1998 sampai sekarang, dibanjiri tepung 

gu impor murah dan ditengarai karena praktek dumping dari negara 

eksportir terigu. Sementara itu pangsa penjualan terigu impor terus 

ngalami kenaikan dari A %  pada tahun 1998 menjadi 16% pada akhir 

99. lrnplikasinya adalah Persaingan ke arah harga tidak dapat dihindari 

na menarik konsumen. 

E: Usaha kecil dan menengah merupakan konsumen yang potensial 

tuk dibidik secara cermat. Sebanyak 70% dari kapasitas .produksi 

. Bogasari Flour Mills diserap oleh usaha kecil dan menengah. Riset 

lebih lanjut tentang periIaku konsumen khususnya konsumen industri kecil 

dan menengah sangat penting untuk dilakukan terutama mengenai 

persepsi terhadap harga tepung terigu terhadap keputusan pindah merek 

serta tingkat harga yang dapat diterima . Harga dapat dijadikan indikator 

untuk melihat tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas produk yang 
5 g.; 
'* 9 g- ia gunakan. Selain itu fungsi harga dapat dijadikan indikator untuk 

mbedakan kualitas suatu produk dan dapat pula rnempengaruhi 

untuk pindah merek. Konsumen .--, akan mempersepsikan harga 

batas tertentu untuk menilai kualitas suatu produk. 

. .. 

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



ubahan harga lebih murah belum tentu mempengaruhi peningkatan 

jumIah permintaan, dan sebaliknya perubahan harga keatas sangat 

sensitif bagi konsumen. Pendekatan perilaku konsumen digunakan untuk 

melihat apakah strategi harga yang dilakukan oleh perusahaan sudah 

tepat. Khususrrya usaha kecil dan menengah. 

I .3 Perurnusan Masalah 

Apakah harga merupakan faktor dominan dalam mempengaruhi 

perpindahan merek tepung terigu konsumen industri ? 

. Sampai tingkat harga berapa konsumen industri kecil dan menengah 

bersedia menerjrna ' perubahan harga pmduk tepung terigu 

PT. Bogasari Flour Mills ? 

Sampai sejauh mana tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas 

tepung terigu PT. Bogasari Flour Mills? 

Bagaimana kondisi setelah diberlakukannya deregulasi tataniaga 

gandum dan tepung mempengaruhi strategi harga PT. Bogasari 

Flour Milis ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

a: g.: I. Mengeta hui peranan harga ,dalam mempengaruhi perpinda han merek .a 
- i r  te~ung terigu pada konsumen industri kecil dan menengah 

Mengetahui tingkat harga tepung terigu 

konsumen industri menengah dan Icecil. 

bersedia dibayar oleh 
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engetahui tingkat kepuasan konsumen industri menengah dan kecil 

terhadap kualitas tepung terigu PT. Bogasari Flour Mills 

4. Mengkaji strategi harga perusahaan sekarang berdasarkan persepsi 

konsumen usaha kecil dan rnenengah 

1.5 Manfaat PeneIitian 

Sebagai bahan masukan dan informasi bagi PT. Bogasari Flour Mills 

untuk merumuskan strategi harga yang tepat dalam mempertahankan 

posisi kompetitifnya. 

Sebagai sarana pengembangan wawasan bagi penulis untuk bidang 

manajemen khususnya manajemen pemasaran. 

Sebagai bahan pustaka bagi institusi pendidikan kususnya Magister 

Manajernen Agribisnis lnstitut Pertanian Bogor. 

Ruang Lingkup 

Penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup bidang pemasaran 

dengan melakukan riset pasar untuk mengetahui persepsi konsumen 

rnaupun perilaku pesaing terhadap harga pr~du~tepung terigu, khususnya 

produk tepung terigu PT. Bogasari Flour Mills. 

Penelitian ini dilakukan sampai tahap analisa riset konsurnen dan 
a: g.; 
'* 9 g- .,-..L. 

kondisi lingkungan persaingan sedangkan implementasi strategi dari hasil 

nelitian diserah kan kepada pihak PT. lndofood Sukses Makmur 

~gasari Flour Mills Jakarta. 
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