
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring perkembangan zaman di era tahun 2000 ini, masyarakat 

Indonesia cenderung memilih sesuatu yang praktis dikarenakan kesibukan 

yang menyita waktu. Masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, 

seperti makan, memerlukan sesuatu yang mudah dan cepat untuk 

dikonsumsi.  Kebutuhan masyarakat akan makanan tidak hanya sesuatu 

yang praktis, masyarakat juga membutuhkan makanan yang bersih dan 

bebas dari zat berbahaya bagi kesehatan.  

Melihat fenomena yang ada, ARTHA SENTRA SEJAHTERA 

membuat suatu inovasi memproduksi saos masak instant dalam kemasan 

bernama Prime Sauce yang berdiri sejak tahun 2014, beranggotakan empat 

mahasiswa Universitas Ciputra, Cindy Marceline Gunawan, Steven Edbert 

Halim, Hendry Swandhana, dan Eric Efendi. Prime Sauce hadir dalam empat 

varian rasa, yaitu lada hitam, BBQ, asam manis, dan plum. Prime Sauce 

dibuat menggunakan bahan yang aman dikonsumsi dan tidak mengandung zat 

aditif berbahaya. Prime Sauce dikemas menggunakan kemasan sachet, juga 

disertakan menu makanan dan cara memasak sesuai varian rasa saos. Hal 

tersebut diharapkan dapat membantu konsumen untuk menggunakan produk 

Prime Sauce. 

 

 



 

 

 

 

 

 
Gambar 1.1 Produk Prime Sauce 
Sumber: Data internal perusahaan 

 
 
Selain empat varian rasa tersebut dengan kemasan sachet, penulis 

ingin mengembangkan produk Prime Sauce dengan varian rasa baru, yaitu 

Teriyaki Sauce, BBQ Sauce, Szechuan Sauce, dan Tom Yum Sauce. Dengan 

pilihan ukuran produk yaitu 50ml, 150ml, dan 200ml. 

Prime Sauce memutuskan untuk mengembangkan produk baru 

dikarenakan penjualan dari Prime Sauce yang mulai stagnan, dapat dilihat 

dari Gambar 1.1 yang melampirkan data penjualan dari perusahaan. 

 

Gambar 1.1 Grafik omset perusahaan periode Juli 2015-Juni 2016 
Sumber: Data internal perusahaan 
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Perusahaan berniat untuk melakukan analisis tentang faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi ketertarikan konsumen untuk membeli produk 

Prime Sauce. Perusahaan melakukan analisis tersebut untuk mendapat 

masukan dan faktor yang diperlukan untuk mengembangkan produk Prime 

Sauce. Hal tersebut dilakukan karena melihat jumlah penjualan Prime Sauce 

yang stagnan. 

Mengembangkan varian rasa dan membuat kemasan baru diharapkan 

dapat meningkatkan penjualan Prime Sauce. Karena dengan varian produk 

yang semakin banyak dapat memberikan pilihan yang semakin banyak bagi 

konsumen untuk memilih Prime Sauce. Semakin banyak produk yang 

dihasilkan, semakin mudah masyarakat mengenal suatu produk. Hal tersebut 

dinyatakan oleh Bapak Uceng selaku pemilik saos instan SuBen. Sebagai 

contoh adalah Asian Home Gourmet yang menyediakan 26 varian rasa. Lee 

Kum Kee memiliki 15 varian rasa. Dan SuBen memiliki 13 varian rasa. 

Rencana Prime Sauce untuk mengembangkan produk didasari juga oleh hasil 

survey yang dibagikan kepada 20 konsumen Prime Sauce. 

Berdasarkan analisis tersebut, pengamat ingin mengetahui produk 

yang seperti apa yang sesuai dengan minat konsumen. Peneliti memutuskan 

untuk meneliti produk instant sauce agar membuat produk baru yang lebih 

menarik. Prime Sauce terdiri dari dua atribut yang menentukan minat 

keputusan pembelian konsumen, yaitu varian rasa dan ukuran produk. 

Penjelasan dari atribut tersebut adalah: 

 



 

1. Varian rasa 

Dimana ada empat jenis varian rasa yang ditawarkan kepada konsumen 

yaitu Teriyaki Sauce, BBQ Sauce, Szechuan Sauce, dan Tom Yum 

Sauce. Hal tersebut berdasarkan survey awal yang dilakukan penulis 

kepada 17 orang pengguna saos instan dengan latar belakang umur yang 

berbeda-beda. Survey awal tersebut berdasarkan observasi pada merek 

saos instan Asian Home Gourmet, Lee Kum Kee, dan SuBen. 

2. Ukuran 

Dalam hal ini ukuran meliputi isi dalam kemasan Prime Sauce. Penulis 

melakukan observasi pada beberapa merk saos instan lainnya, mereka 

memproduksi beberapa jenis kemasan. Kemasan dengan berat bersih 

50ml, 150ml, 200ml, 300ml, 500ml, juga 600ml. Penentuan ukuran yang 

dijadikan atribut berdasarkan survey awal yang dilakukan penulis pada 

17 orang pengguna saos instan dengan hasil survey tiga ukuran terbanyak 

yang dipilih adalah ukuran 50ml, 150ml, dan 200ml. 

1.2. Rumusan Masalah 

Masalah yang timbul pada penelitian ini adalah kombinasi atribut apa 

yang menjadi preferensi konsumen dalam memilih produk Prime Sauce. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan mengetahui preferensi konsumen terhadap 

produk Prime Sauce, yang diukur dari atribut varian rasa dan ukuran, dimana 



hal tersebut menjadi dasar pertimbangan untuk mengembangkan produk 

Prime Sauce.  

Kedua atribut tersebut akan dijadikan sebagai variabel dalam 

penelitian ini. Atribut tersebut merupakan faktor yang dipertimbangkan 

konsumen dalam putusan pembelian saos instan. Atribut yang digunakan 

pada produk Prime Sauce ada dua yaitu varian rasa dan ukuran produk. 

Kedua atribut tersebut penulis bertujuan untuk mengetahui preferensi 

konsumen terhadap produk Prime Sauce. Dengan memproduksi produk yang 

sesuai dengan permintaan konsumen, diharapkan Prime Sauce dapat 

mencapai konsumen yang lebih luas dan meningkatkan pendapatan. Oleh 

karena itu penulis melakukan penelitian yang berjudul “Analisis atribut yang 

menjadi preferensi konsumen dalam memilih produk Prime Sauce”. 

1.4. Manfaat Penelitian 

 1. Manfaat teoritis 

a. Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan 

pembaca dan memberi manfaat sebagai literatur untuk penelitian 

selanjutnya yang berhubungan dengan atribut yang menjadi preferensi 

konsumen dalam membeli produk Prime Sauce. 

b. Bagi penulis, penelitian ini dapat diaplikasikan sebagai bentuk nyata dari 

ilmu yang didapat dari universitas. 

2. Manfaat praktis 

Sebagai dasar, pedoman, dan bahan pertimbangan Prime Sauce dalam 

mengembangkan produk. 



1.5 Batasan Penelitian 

Masalah yang menjadi fokus utama objek penelitian ini adalah 

preferensi pemilihan atribut produk. Dimana preferensi tersebut diukur dari 

atribut varian rasa dan ukuran. Pembahasan mengenai harga tidak menjadi 

pokok penelitian, karena harga produk akan disesuaikan berdasarkan atribut 

yang dipilih konsumen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	


