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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

 Industri makanan dan minuman sedang mengalami tren kenaikan, terbukti 

dengan mulai bertambahnya jumlah industri makanan dan minuman. Pada tahun 

2012 tercatat terdapat 5.865 perusahaan, jumlah industri makanan dan minuman 

meningkat sebanyak 286 perusahaan dari 5.579 pada tahun 2010 (BPS, 2013).  

Dengan bertambahnya jumlah perusahaan industri makanan dan minuman 

mengakibatkan persaingan pasar semakin sulit. 

Menurut data Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia 

(GAPMMI), tercatat nilai penjualan makanan dan minuman mencapai 660 triliun 

pada tahun 2011 dan meningkat hingga 700 triliun pada tahun 2012 (Tempo, 

2012). Ancaman di industri makanan dan minuman berada pada melemahnya kurs 

rupiah yang mencapai Rp.11.800,00 per US Dollar (Kompas, 2013). Melemahnya 

kurs rupiah sedikit memberikan dampak kepada kenaikan harga bahan baku dari 

makanan dan minuman, dampak ini dirasakan perusahaan dari kenaikan bahan 

baku dada ayam fillet mentah dari harga Rp.2.700,00/gr menjadi Rp. 3.500,00/gr.  

Menimbang ancaman dan peluang yang ada, diperlukan adanya strategi 

pemasaran produk yang baik untuk dapat meningkatkan penjualan dan merebut 

pangsa pasar. Jika itu sudah terjadi maka dapat dipastikan perusahaan akan 

mendapatkan laba yang maksimal. Jika pemasaran produk yang dilakukan tidak 
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atau kurang tepat maka akan terjadi penurunan penjualan yang akan memberi 

dampak penurunan pendapatan yang diterima. 

Tabel 1.1. 

Jumlah perusahaan industri berdasarkan subsektor. 

Sumber: BPS (diolah), 2013. 

 

Peningkatan industri pengolahan daging olahan didukung oleh 

meningkatnya pola makan dari masyarakat Indonesia yang mulai menyukai 

makanan jadi yang lebih praktis. Hal ini di tunjukan pada tabel 1.2. yang 

menunjukkan rata- rata konsumsi protein perkapita Indonesia menurut kelompok 

makanannya. Dilihat dominasi di puncak di pegang oleh padi-padian yang pada 

September 2013 sebesar 20,4 gr. Disusul konsumsi makanan jadi sebesar 8,75 gr, 

dan konsumsi ikan sebesar 7,56 gr. Dilihat dari trennya peningkatan konsumsi 

makanan jadi semakin meningkat sejak Maret 2012.  

 

 

 

 

Subsektor 2010 2011 2012 

15 Makanan dan minuman 5 579 5 777 5 865 

16 Tembakau 978 989 991 

17 Tekstil 2 585 2 616 2 545 

18 Pakaian jadi 1 968 1 830 1 845 
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Tabel 1.2. 

Rata-rata konsumsi protein (gram) per kapita Indonesia menurut kelompok makanan. 

 

Sumber: BPS, 2013. 

Multi Protein Nusantara merupakan sebuah home industry yang menjual 

produk bakso beku olahan dengan brand produk “PROBALLS”. Multi Protein 

Nusantara memberikan inovasi produk dengan komposisi bakso yang hampir 

seluruhnya terbuat dari daging ayam, dengan adanya inovasi itu membuat produk 

“PROBALLS” menjadi kaya akan protein. Dari tabel 1.3. dapat terlihat besaran 

protein per 100 gr dari dada ayam, sehingga dengan mengkonsumsi satu produk 

kami konsumen mendapatkan asupan protein bersih dari 50 gr hingga 55 gr. 

Selain itu inovasi juga dilakukan dari segi pengemasan, produk ”PROBALLS” di 

vacuum dan dibekukan sehingga mampu bertahan selama tiga minggu dalam 

kondisi beku. 
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Tabel 1.3. 

Tabel nutrisi. 

 

Sumber: Duniafitness.com (diolah) 

 Kegiatan pemasaran dari Multi Protein Nusantara dilakukan melalui dua 

cara, baik secara offline maupun secara online. Kegiatan pemasaran secara offline 

dilakukan dengan cara personal selling, sedangkan kegiatan pemasaran secara 

online dilakukan melalui media sosial dengan melakukan broadcast message 

melalui via BBM, memasarkan melalui FACEBOOK dengan menyebarkan 

posting pemasaran produk. 

Gambar.1.4. 

Grafik penjualan Multi Protein Nusantara. 

  

  

 

  

 

 

Sumber: Data internal perusahaan (diolah). 

  Penjualan yang dilakukan oleh Multi Protein Nusantara dapat dilihat 

melalui Gambar 1.4. Penjualan pada bulan September hingga November 

mengalami tren kenaikan, dengan total penjualan sebesar Rp 2.220.000,00 dalam 

kurun waktu tiga bulan, hal ini dikarenakan adanya promosi launching produk 
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pada bulan September hingga bulan November 2013. Promosi produk yang 

dilakukan berupa memberikan isi kemasan 25 % lebih banyak dengan berat bersih 

250 gr per kemasannya. Pada bulan Desember 2013 Multi Protein Nusantara 

memberhentikan masa promosi dan mulai menjual produk dengan berat isi normal 

200 gr per kemasannya, dengan range harga yang sama pada saat promosi. Hal ini 

menyebabkan harga per gramnya naik dan sebanding dengan harga kompetitor. 

Selain itu terjadi penurunan penjualan yang cukup signifikan setelah berakhirnya 

masa promosi. Untuk menjawab masalah yang terjadi, maka di perlukan analisis 

yang bertujuan untuk mendesain strategi agar dapat meningkatkan penjualan dari 

Multi Protein Nusantara. 

1.2. Rumusan masalah 

1. Bagaimana desain strategi yang tepat untuk meningkatkan penjualan Multi 

Protein Nusantara ? 

1.3. Tujuan penelitian 

1. Untuk mendesain strategi Multi Protein Nusantara guna meningkatkan 

penjualan. 
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1.4. Manfaat penelitian 

1. Manfaat penelitian teoritis 

a. Bagi pembaca, sebagai informasi guna menambah wawasan pada       

bidang marketing. Selain itu diharapkan juga bisa menjadi acuan untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut. 

2. Manfaat penelitian praktis 

a. Bagi perusahaan, sebagai bahan perencanaan strategi dalam membantu 

meningkatkan penjualan pada Multi Protein Nusantara. 

b. Bagi penulis, untuk mendesain strategi yang tepat sehingga Multi 

Protein Nusantara dapat berkembang menjadi lebih baik.  


