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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pada era persaingan yang semakin ketat ini, mengakibatkan dunia usaha 

dihadapkan pada masalah pemasaran, semakin banyaknya produk sejenis yang 

ditawarkan pada konsumen menimbulkan munculnya persaingan tajam terutama 

antar perusahaan tersebut. Mengingat keberadaan konsumen merupakan faktor 

penting untuk mencapai tujuan, maka perusahaan perlu menyadari keinginan dan 

kebutuhan konsumen dalam usahanya agar konsumen mendapat kepuasan yang 

optimal. Perusahaan menyadari bahwa pelanggan yang loyal dapat membuat 

perusahaan bisa mendapatkan pendapatan yang besar. Kepuasan diperoleh ketika 

perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul dengan membandingkan 

kinerja yang dipersepsikan produk atau hasil terhadap ekspektasi mereka (Kotler, 

2009). Loyalitas pelanggan menurut Kotler (2009), merupakan komitmen yang 

dipegang secara mendalam untuk membeli atau mendukung kembali produk atau 

jasa yang disukai dimasa depan meski pengaruh situasi dan usaha pemasaran 

berpotensi menyebabkan pelanggan beralih.  

Brand (merek) memegang peranan penting dalam pemasaran. Merek 

berkaitan erat dengan persepsi, sehingga sesungguhnya persaingan yang terjadi 

antara perusahaan adalah pertarungan persepsi, sehingga sesungguhnya 

persaingan persepsi dan bukan sekedar pertarungan produk Aaker (1996) dalam 

Tjiptono (1997). Merek sebenarnya merupakan janji penjual untuk secara 

konsisten memberikan feature, manfaat dan jasa tertentu kepada pembeli. Merek-
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merek terbaik memberikan jaminan kualitas, Rangkuti (2004). Status merek pionir 

(pioneer-status) merupakan salah satu keunggulan jika diolah dengan baik bisa 

menjadi senjata pemasaran yang ampuh untuk memenagkan persaingan. 

Keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh merek pionir sungguh mengagumkan 

dalam berbagai hal. Keunggulan-keunggulan ini mampu membuat merek pionir 

bertahan dari serangan pesaing, hadirnya merek baru, inovasi produk pesaing, 

kompetesi harga, dan perubahan selera konsumen (Carpenter dan Nakamato, 

1989). 

Sikap (attitude) seseorang adalah predisposisi (keadaan mudah 

terpengaruh) untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan lingkungan, yang 

dapat memulai atau membimbing tingkah laku orang tersebut (Azwar, 1995). 

Sikap adalah suatu kecenderungan yang dipelajari untuk bereaksi terhadap 

kehadiran produk dalam masalah-masalah yang baik maupun kurang baik. Sikap 

biasanya memberikan penilaian (menerima atau menolak) terhadap obyek atau 

produk yang dihadapi. Sikap ini dilakukan oleh konsumen berdasarkan 

pandangannya terhadap produk dengan proses belajar. Baik dengan pengalaman 

ataupun dari yang lain (Zulkarnaen dan Fauziah, 2000). 

Dewasa ini kesadaran masyarakat khususnya orang tua memberikan yang 

terbaik untuk anak dan keluarganya. Orang tua sangat mengaharapkan 

keluarganya agar tumbuh dengan baik. Disamping memperhatikan kebiasaan 

jajan, orang tua sekarang sekarang ini kerap sekali memberikan makanan instan 

agar tidak repot. Atmosfer seperti ini yang akhirnya dimanfaatkan oleh pelaku 

bisnis untuk memproduksi Mi Instan. Bermacam-macam mi instan yang beredar 
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di pasar. Dari Indomie, Sarimie, Mie Sedaap, Gurimie dan banyak lagi. Merek 

terkenal di Indonesia yang terkenal dimasyarakat yaitu Indomie dan Mie Sedaap. 

Mi instan adalah mi yang sudah dimasak terlebih dahulu dan dicampur 

dengan minyak, dan bisa dipersiapkan untuk konsumsi hanya dengan 

menambahkan air panas dan bumbu-bumbu yang sudah ada dalam paketnya. 

Indomie adalah merek  produk mi instan dari Indonesia. Di Indonesia, Indomie 

diproduksi oleh PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Selain dipasarkan di 

Indonesia, Indomie juga dipasarkan secara cukup luas di manca negara, antara 

lain di Amerika Serikat, Australia, berbagai negara Asia dan Afrika serta negara-

negara Eropa; hal ini menjadikan Indomie sebagai salah satu 

produk Indonesia yang mampu menembus pasar internasional. Di Indonesia 

sendiri, sebutan "Indomie" sudah umum dijadikan istilah generik yang merujuk 

kepada mi instan. Mie Sedaap merupakan mie instant yang diproduksi oleh Wings 

Food sejak 2003. Selain di Indonesia, mie sedaap juga dijual di luar negeri, 

antaralain Malaysia. Dan produk Mie Sedaap dapat diterima oleh masyarakat 

Indonesia. 

Sebuah merek mempunyai peranan yang sangat penting dalam strategi 

pemasaran. Dalam situasi persaingan yang semakin ketat, peran merek akan 

menajdi semakin penting. Seorang produsen tidak hanya cukup menawarkan 

produk berkualitas tinggi untuk merebut konsumen, melainkan juga perlu 

meningkatkan kekuatan mereknya di pasar. Merek bervariasi dalam hal kekuatan 

dan nilai yang dimilikinya di pasar. Status pionir merek Indomie memang tidak 

diketahui secara luas oleh konsumen mi instan Indomie karena tidak 
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diberitahukan dalam iklannya. Meskipun demikian, status pionir sebuah merek 

tidak hanya bisa diketahui oleh konsumen melalui sebuah iklan, tetapi juga 

melalui artikel di media cetak, pemberitahuan dari mulut ke mulut oleh tenaga 

penjual dan teman, maupun melalui pengamatan konsumen sendiri. Jadi meskipun 

status pionir Indomie tidak diiklankan secara luas, masih ada beberapa konsumen 

mi instan Indomie yang mengetahui bahwa Indomie adalah merek pionir dalam 

ketegori produk Mi instan Indomie. 

Penelitian jurnal berjudul ”Analisis Pengaruh Pioneer-Status Sebuah 

Merek terhadap Sikap Konsumen dalam Kategori produk Vitamin c 500 mg”. 

Penelitian ini dilakukan pada Mahasiswa Universitas Kristen Petra dengan 

menggunakan metode analisis deskriptif. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji 

pengaruh status pionir sebuah merek terhadap sikap konsumen dalam kategori 

produk tablet hisap vitamin C 500mg dengan membandingkan sikap konsumen 

terhadap merek pionir dan Xon-ce sebagai merek pengikut. Hasil dari penelitian 

tersebut adalah status pionir sebuah merek berpengaruh secara signifikan terhadap 

sikap konsumen. Konsumen yang mengetahui bahwa vitacimin merupakan merek 

pionir mempunyai sikap yang lebih baik secara signifikan terhadap merek 

Vitacimin dari pada merek Xon-ce. (Wardayanti, 2006). 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Wardayanti (2006). 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan 

objek penelitian. Peneitian terdahulu menggunkan objek Vitacimin sebagai merek 

pionir dan Xon-ce sebagai merek pengikut, sedangkan penelitian ini 

menggunakan objek Indomie sebagai merek pionir dan Mie Sedaap sebagai merek 
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pengikut. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mengambil judul 

“ANALISIS PERBANDINGAN PIONEER STATUS DAN PENGIKUT 

TERHADAP SIKAP KONSUMEN DALAM KATEGORI PRODUK MIE 

INSTAN” yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pioneer-status sebuah 

merek terhadap sikap konsumen dalam kategori produk Indomie. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat 

diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat perbedaan sikap antara konsumen yang mengetahui 

Indomie sebagai merek pionir dengan konsumen yang tidak mengetahui? 

2. Apakah terdapat perbedaan sikap konsumen terhadap Indomie dan Mie 

Sedaap? 

C. Batasan Masalah 

1. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat umum yang pernah 

mengkonsumsi mie Instan Indomie dan Mie Sedaap. 

2. Peneliti memberi batasan pada masalah analisis perbandingan pioneer 

status dan pengikut terhadap sikap konsumen dalam kategori produk mie 

instan. 
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D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk menganalisis perbedaan sikap antara konsumen yang mengetahui 

Indomie sebagai merek pionir dengan konsumen yang tidak mengetahui. 

2. Untuk menganalisis adakah perbedaan sikap konsumen terhadap Indomie 

dan Mie Sedaap. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti. 

Sebagai sarana pembelajaran meningkatkan kemampuan di bidang 

penelitian ilmiah yang relevan dengan latar belakang pendidikan. 

2. Konsumen. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang bagaimana 

konsumen dalam memilih produk yang dapat memberikan kepuasan dari 

transaksi pembelian. 

3. Bagi Produsen. 

Dapat digunakan sebagai bahan informasi tentang pentingnya pengetahuan 

konsumen terhadap status pionir sebuah merek demi menambah kekuatan 

mereknya.  

4. Pengembangan Ilmu. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi 

dalam pengembangan ilmu-ilmu pemasaran. 
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