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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Masyarakat saat ini merupakan masyarakat modern dan sibuk, yang selalu 

menginginkan sesuatu dengan cepat dan mudah, termasuk dalam hal memilih 

makanan yang capat, mudah dan praktis. Salah satu caranya adalah dengan 

menyajikan mie instan. 

 

Persaingan antara industri mie instan sangat ketat. Sejak Wings Food 

meluncurkan Mie Sedap pada awal 2003,  hanya dalam tempo dua tahun produk 

yang relatif baru itu diperkirakan sudah memiliki pangsa pasar mie instan sebesar 

15%-20%. Padahal, Indofood sang pemimpin pasar dengan produknya Indomie 

adalah penguasa yang amat dominan dan bertahan selama puluhan tahun di posisi 

ini. Bahkan, pada 2005 pangsa pasar perusahaan Indofood mencapai 90% dengan 

nilai sekitar Rp  8 triliun.  

  

Indofood dalam menghadapi ketatnya persaingan dengan Wings Food melakukan 

berbagai strategi pemasaran.   Diawali dengan melawan kehadiran Mie Sedaap, 

Indofood mengeluarkan Mie Sayap, yang ternyata gagal. Berikutnya, 

Indofood  mengeluarkan Sarimi Ekstra, namun juga tak berhasil.  Selanjutnya, 

perusahaan Indofood meluncurkan SuperMie Sedaaap. Puluhan merek mi instan 
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telah dikeluarkan Indofood, sedangkan Wings Food hanya memproduksi Mie 

Sedaap dengan lima variannya. 

  

Bukan hanya meluncurkan beragam produk mi instan,  Indofood  juga melakukan 

promosi dengan memberi hadiah berupa gelas atau mangkuk dan hadiah satu 

bungkus setiap membeli lima bungkus.  Reaksi Indofood juga menyentuh aspek 

distribusi.   Sekarang,  Indofood tak lagi hanya melayani pelanggan 

besar  (sekelas hypermarket) dengan pembelian minimal 5 juta bungkus, tetapi 

juga yang lebih kecil.   

  

Indofood menyadari kesalahannya memborbardir pasar dengan puluhan merek mi 

instan. Kehadiran banyak merek membuat sulit Indofood baik dalam hal strategi 

komunikasi maupun evaluasi keberhasilannya.  Begitu juga, peluncuran fighting 

brand  SuperMie Sedaaap dapat  menaikkan pamor Mie Sedaap yang sudah lebih 

dulu hadir di pasar.  Kesalahan Indofood pada langkahnya yang ofensif, 

menyerang ke mana-mana dengan memperbanyak rasa dan merambah berbagai 

segmen. Akibatnya, konsumen mudah bergeser antara satu rasa Indomie dengan 

rasa mi instan produknya yang lain.  Di sinilah kerusakan merek terjadi, dan 

berakibat benteng pertahanan Indofood menjadi rapuh. Di saat seperti ini,  Mie 

Sedaap bisa menyerbu masuk dengan menawarkan rasa yang tidak kalah nikmat  

(Swasembada Maret, 2009).  
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Wings Food sebagai penantang pasar melakukan startegi menantang sang 

pemimpin pasar. Hasilnya tidak mengecewakan, karena Mie Sedaap berhasil 

mencuri pasar Indofood yang diperkirakan mencapai  20%. Selain itu Wings Food 

melakukan terobosan pada aspek rasa. Selain itu  Mie Sedaap pun mampu 

menghalau Indofood dari sisi distribusi. Mie Sedaap, ketika pertama kali 

penetrasi  ke pasar,   Mie Sedaap menerobos pasar modern dulu. Setelah itu baru 

masuk ke jalur yang susah ditembus, yakni kalangan pedagang kelontong dan 

grosir. Dalam praktiknya, Mie Sedaap memang tidak segan-segan memberi term 

of payment atau jangka waktu pembayaran  30-60 hari. Langkah seperti ini 

mengingatkan ketika Indofood pada masa awal berkiprah berani memberikan 

hadiah emas dan lain-lain apabila penjualnya berhasil mencapai target yang 

ditetapkan. Tabel 1 Berikut ini menyajikan pangsa pasar mie instan di Indonesia 

pada tahun 2008. 

 

Tabel 1. Pangsa Pasar Mie Instan di Indonesia Tahun 2008 

 

No. Nama Mie Instan 
Pangsa Pasar (%) 

2007 2008 

1 Indomie (PT. Indofood) 86,0 65,0 

2 Mie Sedap (PT. Wings Food) 8,0 22,0 

3 Salamie (PT. Sentra food) 4,0 8,0 

4 Mie ABC (PT. ABC Food) 2,0 5,0 
Sumber: Swasembada, Maret 2009 

 

Berdasarkan Tabel 1, terlihat dominasi Indofood dengan produk indomie nya 

terhadap industri mie instan perlahan-lahan mulai berkurang. Hal ini ditandai 

dengan berkurangnya pangsa pasar Indofood tahun 2007 yang mencapai 86% 

menjadi hanya sekitar 65% pada tahun 2008. Hal ini juga mendorong perusahaan 
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lain untuk merebut pasar industri ini dengan mengeluarkan varian-varian baru atas 

produk-produk mie instan. 

 

Berdasarkan pada uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Peta Konsumen Mie Instan di Bandar Lampung”. 

 

B. Permasalahan 

Berdasarkan Tabel 1 terlihat pangsa pasar Indomie (Indofood) dengan berbagai 

macam variannya mengalami penurunan yang cukup drastis. Pada Tahun 2007 

pangsa pasarnya mencapai 86,0%, menurun menjadi 65,0% pada tahun 2008. 

Keadaan ini tentu harus diwaspadai oleh Indofood. Sebaliknya Wings Food 

dengan Mie Sedaapnya mengalami peningkatan pangsa pasar hampir 3 kali lipat. 

Pada Tahun 2007 pangsa pasar mie yang diproduksi oleh Wings Food hanya 

sebesar 8,0% menjadi 22,0% ditahun 2008. Begitu juga dengan Salamie (Sentra 

Food), pada tahun 2007 pangsa pasarnya hanya sebesar 4,0%, meningkat menjadi 

8,0% pada tahun 2008. Mie ABC (ABC Food) juga mengalami hal yang serupa, 

pada tahun 2007, pangsa pasrnya hanya sebesar 2,0% meningkat menjadi 5,0% 

pada tahun 2008. Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi permasalahan 

pokok dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

“Bagaimana pemetaan persepsi (perceptual mapping) mie instan Indomie, 

Mie Sedap, Salamie, dan Mie ABC di Bandar Lampung?” 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Menganalisis posisi  industri mie instan berdasarkan persepsi konsumen di Bandar 

Lampung.  

 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk : 

1. Untuk mengimplementasikan teori yang telah didapat di bangku kuliah 

2. Dapat memberikan tambahan informasi bagi peneliti berikutnya yang 

    mengambil topik yang sama. 

3. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan    ilmu pengetahuan 

    dibidang manajemen pemasaran  

4. Sebagai pertimbangan perusahaan dalam menentukan 

strategi pemasaran diwaktu mendatang 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Dalam penelitian ini konsumen diminta mempersepsikan merek mie instan 

berdasarkan atribut produk yang dikeluarkan oleh produsenya. Dasar yang 

digunakan untuk mempersepsikan adalah persepsi konsumen sendiri terhadap 

kesamaan masing-masing merek mie dan preferensi responden terhadap atribut 

masing-masing mie instan yang dipersepsikannya. Hasil dari persepsi responden 

diatas disusun dalam suatu peta persepsi. Dari peta persepsi ini kemudian 

dianalisis untuk mengetahui bagaimana posisi masing-masing produsen mie instan 
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diantara pesaing-pesaingnya. Gambar 1 berikut ini menunjukan alur kerangka 

pikir pada penelitian ini.  

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 
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