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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang membawa 

perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, yang berdampak pada pertumbuhan 

perekonomian dan bisnis yang dapat menjadi ancaman maupun peluang bagi 

perusahaan. Menghadapi hal tersebut, maka Negara dituntut agar dapat 

mempertahankan serta meningkatkan sektor industri yang mampu memperkuat 

kondisi perekonomian tersebut. Indonesia merupakan salah satu Negara yang 

berusaha untuk meningkatkan stabilitas perekonomiannya dengan menargetkan 

pertumbuhan ekonomi, seperti yang digambarkan dalam Gambar 1.1   

 

Sumber : Laporan Bisnis Indocomercial 16 Mei 2011 (hal: 1-2) 

GAMBAR 1.1  

DIAGRAM PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA 2010-2014 

Berdasarkan Gambar 1.1, pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 

2010 sebesar 5,5 persen, tahun 2011 sebesar 6,3 persen, tahun 2012 dan 2013 

diprediksi sebesar 6,5 persen bahkan di tahun 2014 diprediksi meningkat hingga 

7,5 persen. 
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Kinerja perekonomian Indonesia memang meyakinkan walaupun masih 

rentan terhadap krisis keuangan yang kini melanda Eropa. Peringkat utang 

Indonesia terus membaik dari B+ menjadi BB pada tahun 2011. Walaupun 

demikian, total piutang Indonesia juga ikut meningkat menjadi Rp. 1.594,15 

triliun dan ini cukup memprihatinkan. Aspek rasio utang terhadap PDB terus 

turun dari 57 persen tahun 2004 menjadi 27 persen tahun 2011. (Laporan Bisnis 

Indocomercial 2011) 

Hal ini juga yang memicu dalam aktivitas dari perusahaan yang 

mengidentifikasi keadaan pasar yang mana para konsumen memberikan pilihan 

yang begitu banyak dan memberikan penilaian yang hampir sama antara satu 

sama lainnya. 

Pertumbuhan industri yang tinggi serta kemampuan dari setiap industri 

menyebabkan produk-produk yang tersedia sangat melimpah. Produk-produk dari 

berbagai jenis industri tersebut bersaing untuk merebut pangsa pasar.    Salah satu 

Industri yang bisa mengantisipasi pasar serta mampu melakukan perubahan sesuai 

dengan permintaan konsumen terdapat pada industri makanan dan minuman. 

Industri makanan dan minuman mempunyai potensi yang cukup tinggi. 

Hal ini dijelaskan pada data total penjualan sektor industri pada tahun 2011 yang 

dapat dilihat dalam Tabel 1.1. 

 

 

 

 

 



3 
 

 
Rona Apriani, 2012 
Pengearuh Diversifikasi Produk Terhadap Keputusan Pembelian Mie Instan Supermi 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

TABEL 1.1 

TOTAL PENJUALAN  SEKTOR INDUSTRI TAHUN 2011 

NO INDUSTRI TOTAL PENJUALAN 

1 Pembiayaan Rp. 222.00 Triliun 

2 Asuransi Rp. 158.08 Triliun 

3 Properti Rp. 100.80 Triliun 

4 Makanan dan Minuman Rp. 660 Triliun 

5 Elektronik Rp. 28.00 Triliun 
Sumber: Majalah SWA No 01/XXVII/6-19 Januari 2011 

 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa industri makanan dan minuman menempati 

peringkat keempat dengan total penjualan sebesar Rp. 660 triliun. Hal ini 

menunjukkan bahwa kesadaran konsumen akan pentingnya produk makanan dan 

minuman untuk menunjang kehidupannya, sehingga konsumen pun selektif dalam 

memilih produk-produk makanan dan minuman yang dapat memenuhi 

kebutuhannya dengan harapan dapat memenuhi kepuasan dengan produk tersebut. 

Salah satu produk makanan yang cukup memiliki potensi yaitu mie instan. 

Dalam indeks rata-rata best brand  mie instan mengalami kenaikan yang 

signifikan dari 12,6% pada tahun 2009, tahun 2010 sebesar 39,2% dan pada tahun 

2011 sebesar 43,4% sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 1.2 berikut.  

TABEL 1.2  

INDEKS RATA-RATA BEST BRAND INDUSTRI MAKANAN 

Sumber: Majalah SWA No 16/XXV/7 Juli-5Agustus 2009, SWA No 

15/XXVI/15-28 Juli 2010 dan SWA No 15/XXVII/18-27 Juli 2011. 

 

No Kategori Indeks 2009 Indeks 2010 Indeks 2011 

1 Wafer Krim Keju 54,5 49,7 51,3 

2 Keripik Tepung 49,5 40,9 43,2 

3 Pilus 33,8 50,0 40,2 

4 Wafer Coating Coklat 32,6 33,4 47,0 

5 Jelly Cup 22,7 29,0 40,7 

6 Wafer Stick 21,8 33,1 36,8 

7 Kacang Bermerek 18,2 34,9 38,7 

8 Mie Instan 12,6 39,2 43,4 
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Berdasarkan Tabel 1.2, kategori mie instan dalam industri makanan cukup 

tinggi dengan indeks rata-rata 43,4. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsumen 

sadar akan pentingnya makanan terutama dalam meunjang kehidupan manusia.  

Dalam hal ini juga memicu perusahaan-perusahaan mie instan untuk 

berkompetisi agar dapat meraih pangsa pasar dengan menawarkan produk-produk 

yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Hal ini yang menyebabkan 

konsumen harus dihadapkan oleh beberapa jenis produk mie instan dengan 

berbagai merek serta kualitas yang ditawarkan.  

Supermi merupakan produk mie instan dari PT Indofood, meskipun 

Supermi masih satu perusahaan dengan produk mie instan lainnya seperti Indomie 

dan Sarimie namun Supermi tetap belum bisa menggeser pemimpin pasar  mie 

instan. Saat ini pangsa pasar Supermi dapat mencapai angka dua digit meskipun 

masih dibawah dua level dengan indomie sebagaimana yang ditunjukkan pada 

Tabel 1.3. 

TABEL 1.3 

MARKET SHARE INDUSTRI MIE INSTAN TAHUN 2009-2011 

 

No 

 

Perusahaan 

 

Merek 

Market Share (%) 

2009 2010 2011 

1 PT. Indofood Tbk. Indomie 75,5 81,0 75,9 

2 PT. Wings Food Tbk. Mie Sedaap 16,5 13,5 17,6 

3 PT. Indofood Tbk. Supermi 4,4 3,6 3,2 

4 PT. Indofood Tbk. Sarimie 1,7 0,6 1,6 

Sumber: Majalah SWA No 16/XXV/7 Juli-5Agustus 2009, SWA No 

15/XXVI/15-28 Juli 2010 dan SWA No 15/XXVII/ 18-27 Juli 2011. 

 

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa Supermi mampu menguasai pangsa pasar 

sebesar 4,4 tahun 2009, 2010 sebesar 3,6 dan 2011 sebesar 3,2 dalam hal ini 

menunjukan bahwa Supermi masih kalah oleh merek lain yaitu Indomie yang 

menjadi market leader. Hal ini menunjukkan bahwa Supermi mampu diterima 
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oleh pasar dan memiliki peluang untuk lebih menguasai pangsa pasar lebih besar 

lagi. Penurunan pangsa pasar dari tahun 2010 sampai 2011 ini diindkasi 

banyaknya pesaing pada industri mie instan namun Supermi  tidak gencar untuk 

lebih meningkatkan pangsa pasar.  

Kemampuan industri mie instan untuk diterima oleh pasar, hal ini sesuai 

dengan kinerja merek (brand value). Mie instan Supermi untuk tahun ini 

mengalami penurunan kembali pada kinerja merek pada tahun sebelumnya, 

seperti yang ditunjukan pada Tabel 1.4 berikut. 

TABEL 1.4 

KINERJA MEREK MIE INSTAN TAHUN 2009-2011 

 

No 

 

Merek 

Brand Value (%) 

2009 2010 2011 

1 Indomie 81,9 85,1 81,3 

2 Mie Sedaap 47,9 47,2 50,9 

3 Supermi 41,0 41,5 41,0 

4 Sarimie 39,0 40,8 40,9 

Sumber: Modifikasi dari Majalah SWA No. 15/XXVII/18-27 Juli 2011 

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa mie instant Supermi mengalami penurunan 

peringkat kinerja merek dari 41,0 pada tahun 2009, 41,5  pada tahun 2010 dan 

41,0 pada tahun 2011. Terlihat pada tabel diatas bahwa pada tahun 2010 mie 

instant Supermi sempat mengalami kenaikan, namun pada tahun 2011 mie instant 

Supermi mengalami lagi penurunan. Penurunan tersebut akan menjadi motivasi 

bagi mie instant Supermi untuk lebih meningkatkan kinerja sehingga dapat 

bersaing serta mengungguli market leader industri mie instan yaitu Indomie 

dengan strategi-strategi yang dilakukan oleh mie instant Supermi dengan 

melakukan inovasi produk. Adapun penopang untuk memperhatikan kinerja 

produk sebagaimana yang dijelaskan pada Tabel 1.5. 
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TABEL 1.5 

KINERJA PRODUK TAHUN PADA INDUSTRI MIE INSTAN TAHUN 

2009-2011 

Merek TOM Brand Satisfaction 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Indomie 73,8 79,0 72,9 99,7 99,5 99,1 

Mie 

Sedaap 

15,4 12,6 15,8 98,7 98,5 99,7 

Supermi 5,5 4,4 4,1 97,6 100,0 98,2 

Sarimie 1,9 1,0 2,4 99,9 100,0 100,0 
Sumber : Majalah SWA No. 15/XXVII/18-27 Juli 2011, SWA No. 15/XXVI/15-28 Juli 

2010 dan No. 16/XXV/27 Juli-5 Agustus 2009 

Tabel 1.5 menunjukkan bahwa TOM Brand pada tahun 2009 sebesar 5,5, 

tahun 2010 sebesar 4,4 dan tahun 2011 sebesar 4,1, Satisfaction pada tahun 2009 

sebesar 97,6, tahun 2010 100 dan tahun 2011 98,2. Supermi mendapatkan total 

mempertahankan kepuasan sebesar 98,2, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan 

dituntut untuk lebih meningkatkan strategi guna memuaskan konsumen. Pada 

dasarnya tingkat perpindahan konsumen mie instan dari satu merek ke merek 

lainnya rendah. Konsumen melakukan pembelian satu kali pada satu produk, 

maka akan mempertimbangkan untuk melakukan pembelian secara berulang atau 

tidak. Apabila satu produk memiliki kinerja yang bagus maka konsumen akan 

melakukan pembelian secara berulang. 

Webster dan Wind dalam Philip Kotler (2005:238) Proses pengambilan 

keutusan yang dilakukan oleh organisasi formal untuk menetapkan kebutuhan 

akan barang dan jasa yang perlu di beli serta mengidentifikasi, mengevaluasi, dan 

memiih alternative antar merek dan pemasok. 

Kotler & Amstrong menyatakan dalam keputusan pembelian konsumen 

akan membeli merek yang paling disukai tapi ada 2 faktor yang mempengaruhi 

diantaranya minat beli dan keputusan pembelian, faktor pertama akan menjadi 
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penentu perilaku pembelian untuk selanjutnya. Penurunan kinerja produk dialami 

oleh Supermi menunjukan bahwa Supermi ini belum mampu memenuhi keinginan 

konsumen. Perusahaan dituntut untuk melakukan strategi guna memuaskan 

konsumen. Sekali konsumen melakukan pembelian, maka evaluasi pasca 

pembelian terjadi. Jika kinerja produk sesuai dengan harapan konsumen, 

konsumen akan puas. Jika tidak, kemungkinan pembelian akan berkurang. 

Apabila konsumen merasa puas, bukan tidak mungkin mereka akan melakukan 

pembelian ulang dan mampu memaksimalkan laba perusahaan.  

Selain itu, keputusan pembelian juga dapat diukur dengan pilihan merek, 

jumlah pembelian dan last ussage yang dapat menjadi tolak ukur dalam penilaian 

pada konsumen mie instant Supermi di Supermarket Borma Antapani  Bandung. 

TABEL 1.6 

INDEKS KEPUTUSAN PEMBELIAN  PADA KONSUMEN MIE INSTANT 

DI SUPERMARKET BORMA ANTAPANI BANDUNG 

MEREK PILIHAN 

MEREK 

JUMLAH 

PEMBELIAN 

LAST 

USSAGE 

Indomie 66,7% 66,7% 65,8% 

Mie Sedaap 16,7% 16,7% 19,7% 

Supermi 13,3% 13,3% 12,3% 

Sarimie 3,33% 3,33% 2,2% 

TOTAL 100% 100% 100% 
Sumber : Pra Penelitian 2012 terhadap 30 Responden Supermarket Borma Antapani Bandung 

 

Hasil pra penelitian pada Tabel 1.6 menunjukan bahwa rata-rata mie instan 

yang dipilih oleh konsumen adalah Indomie sebanyak 20 (66,7%) responden, 

dalam hal ini dapat dilihat bahwa konsumen mayoritas lebih memilih mie instant 

Indomie daripada mie instant Supermi. Mie instant Supermi merupakan pelopor 

mie instant tetapi  dapat dikalahkan oleh Indomie dalam tabel diatas mie instant 

Supermi memperoleh 13,3% atau sebanyak 5 responden yang mengkonsumsi mie 
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instant Supermi. Hasil pra peneliatian tersebut terlihat bahwa mie instant Supermi 

mengalami penurunan dalam keputusan pembelian yang sangat berpengaruh pada 

pangsa pasar dan kinerja merek mie instant Supermi. Selain itu jumlah pembelian 

mie instant Supermi memperoleh 13,3% sebanyak 5 responden memilih membeli 

mie instant Supermi dengan pembelian di pasar/warung untuk pembelian kurang 

dari 5 bungkus sedangkan jika pembelian lebih dari 10 bungkus lebih memilih 

membeli di supermarket atau minimarket dengan metode pembayaran 

menggunakan uang tunai dibandingkan dengan credit card. Untuk intensitas 

pembelian rata-rata dari responden membeli mie instan sekitar satu minggu sekali, 

sedangkan penurunan terlihat dalam last ussage mie instant Supermi mengalami 

penurunan hingga 1%.  Penurunan ini disebabkan banyaknya faktor –faktor yang 

menjadi pertimbangan konsumen sebelum memutuskan membeli seperti kualitas 

produk, keragaman produk, kemasan produk dan harga produk serta keyakinan 

bahwa merek yang dikonsumsi adalah merek yang paling memuaskan dan paling 

sesuai dengan kebutuhannya dibandingkan merek lain. 

Adanya keputusan pembelian konsumen  berhubungan dengan bauran 

produk suatu perusahaan. Oleh karena itu produk yang dibuat harus membuat 

konsumen tertarik dan melakukan pembelian. Jika suatu produk dianggap sama 

dengan produk lain dipasar, konsumen tidak akan mempunyai alasan untuk 

membelinya, ini berarti memberikan peluang pada pesaing Supermi untuk 

menarik konsumen beralih pada mereknya. Pada saat perusahaan berhasil untuk 

membedakan dirinya, pesaing semakin cepat dalam mengambil gagasan yang 

lebih bagus. 
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Keputusan pembelian sangat penting bagi kelangsungan perusahaan 

karena dengan keputusan pembelian yang dilakukan konsumen akan timbul 

perasaan puas atau tidak dengan barang yang dibelinya. Jika puas, maka 

konsumen akan melakukan pembelian ulang (loyalitas), sebaliknya jika tidak 

puas, maka konsumen akan berhati-hati bahkan tidak memilih produk tersebut. 

Selain itu keputusan pembelian konsumen juga memberikan keuntungan bagi 

perusahaan dalam hal penjualan produk mereka. Pertimbangan konsumen dalam 

membeli produk tidak hanya terbatas pada fungsional dari produk itu sendiri, 

tetapi faktor lain yang menjadi bahan pertimbangan konsumen dalam melakukan 

pembelian. Tabel 1.7 merupakan faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian 

Supermi. 

TABEL 1.7 

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMBELIAN MIE 

INSTANT SUPERMI 

Kategori Responden Persentase 

Ukuran dan Bentuk 2 6,7% 

Rasa 4  13,3% 

Merek 3 10% 

Keragaman Produk 6 20% 

Kemasan 6 20% 

Harga 4 13,3% 

Kualitas 5 16,7% 

TOTAL 30 100% 
Sumber: Pra penelitian 2012 terhadap 30 Responden Supermarket Borma Antapani Bandung 

Berdasarkan Tabel 1.7  diketahui bahwa faktor yang sangat mempengaruhi 

keputusan pembelian mie instant Supermi adalah keragaman dan kemasan 

sebanyak 20%. Konsumen juga melihat faktor lainnya seperti ukuran dan bentuk 

sebanyak 6,7%, rasa dan harga sebanyak 13,3%, kualitas sebanyak 16,7% dan 

merek sebanyak 10%. Faktor yang paling dominan menurut responden adalah 
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keragaman, kualitas  dan kemasan. Dimana faktor tersebut merupakan tiga 

dimensi dari ketiga dimensi dalam deversifikasi produk. 

Dalam menghadapi ancaman dari merek-merek pesaing yang mulai 

mencoba bersaing pada kategori mie instant, berbagai upaya dilakukan oleh PT 

Indofood untuk meningkatkan keputusan pembelian mie instant Supermi salah 

satunya dengan melakukan diversifikasi produk. Diversifikasi produk dilakukan 

dengan memberikan produk yang beraneka ragam dengan mengeluarkan produk 

baru untuk meningkatkan pangsa pasarnya dan berusaha mengerti keinginan 

konsumen merupakan salah satu cara perusahaan untuk menghadapi pesaingnya. 

Diversifikasi produk merupakan strategi yang dilakukan perusahaan dalam 

meningkatkan volume penjualan. Fred r. David (2006:227) menyatakan bahwa: 

“Diversifikasi produk adalah menambahkan produk/jasa baru yang masih 

berkaitan atau tidak berkaitan dengan produk/jasa yang lama“. 

Implementasi diversifikasi produk oleh mie instant Supermi yaitu 

keragaman produk melalui variasi rasa yang ditawarkan konsumen sehingga 

konsumen lebih mudah memilih rasa yang diinginkan. Pada awalnya rasa mie 

instant Supermi hanya memiliki satu rasa yaitu rasa ayam bawang, semakin 

banyak persaingan mie instant saat ini akhirnya Supermi mengeluarkan bebagai 

varian rasa. Mie instant Supermi telah mengalami perkembangan dan perubahan 

termasuk beberapa kali berganti kemasan. Kini mie instant Supermi hadir dalam 

nuansa modern dan kelasnya tersendiri dengan warna yang lebih cerah dan ukuran 

kemasan lebih menarik. Perubahan kemasan tersebut menjadikan konsumen lebih 

tertarik dalam membeli mie instant Supermi. Mie instant Supermi memiliki 
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kualitas yang tinggi dengan pemilihan tepung terigu dan bumbu-bumbu rempah 

asli Indonesia, yang menciptakan rasa khas pada mie instant Supermi. 

Banyaknya pilihan produk mie instant yang ditawarkan kepada konsumen 

juga akan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Indofood yang 

merupakan produsen mie instant Supermi mengeluarkan dua produk mie instant 

sekaligus yaitu Indomie dan Sarimie dengan kemasan dan kualitas rasa yang lebih 

baik untuk mempersempit ruang gerak kompetitornya.  

Mie instant Indomie dipasarkan tahun 1986 sedangkan mie instant 

Supermi dipasarkan pada tahun 1984. Hal ini terjadi karena mie instant Supermi 

harus bersaing langsung dengan Indomie sebagai mie instan. Perusahaan Indofood 

khususnya mie instant Supermi ingin memenuhi kebutuhan masyarakat dengan 

tujuan untuk memenuhi keinginan konsumen dan meningkatkan volume penjualan 

dan akhirnya mie instant Supermi mengeluarkan produk yang tidak kalah baiknya 

dengan kompetittornya. Diantanya Supermi rasa ayam bawang, Supermi rasa 

super ayam bawang, Supermi rasa kaldu ayam, Supermi rasa semur ayam pedas, 

Supermi sedaap rasa kari ayam, Supermi rasa sup syuran, Supermi rasa baso sapi, 

Supermi mie keriting rasa ayam bawang dan Supermi sedaap rasa soto, rasa-rasa 

tersebut termasuk ke dalam Supermi kuah/rebus sedangkan untuk Supermi goreng 

diantaranya Supermi gobang (goreng bawang), Supermi goso (goreng soto), 

Supermi gokar (goreng kari), Supermi mie goreng rasa ayam, Supermi mie goreng 

keriting rasa ayam, Supermi sedaap goreng. (www.indofood/Supermi.com).  

Sasaran objek penelitian ini dilaksanakan di Bandung, karena Bandung 

adalah ibu Kota Provinsi Jawa Barat yang menurut BPS memliki penduduk 

 

http://www.indofood/supermie.com
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terbanyak dibandingkan kota-kota lain di Jawa Barat yaitu sebanyak 2.393.633 

jiwa (data Badan Pusat Statistik 2010). Kondisi ini menguatkan bahwa tingkat 

pertumbuhan penduduk mengindikasi bahwa daya beli masyarakat kota Bandung 

tinggi. 

Penelitian ini dilaksanakan di Supermarket Borma Antapani Bandung 

mempertimbangkan lokasinya yang strategis berada di pusat  yang menjadi pusat 

kegiatan perekonomian masyarakat. Hal ini memungkinkan semua kalangan untuk 

berbelanja disana, mulai dari mahasiswa, para pekerja sampai ibu rumah tangga. 

Selain itu Borma Antapani merupakan supermarket yang menawarkan produk-

produk yang berkualitas dengan harga yang relatif murah dan terjangkau selain itu 

Borma juga menawarkan tempat untuk berbelanja serta  bersantap dibandingkan 

dengan supermarket yang berada di daerah Antapani. Saat ini jumlah penjualan 

kategori produk mie intant Supermi di Supermarket Borma Antapani telah 

mengalami penurunan. Berikut Gambar 1.2 menunjukkan jumlah penjualan mie 

instant Supermi di Supermarket Borma Antapani Bandung.  

 
Sumber : Data Internal Supermarket Borma Antapani Bandung 2011 

 

GAMBAR 1.2 

PENJUALAN MIE INSTANT SUPERMI DI SUPERMARKET BORMA 

ANTAPANI BANDUNG 
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Berdasarkan Gambar 1.2 menunjukkan jumlah penjualan mie instant 

Supermi pada tahun 2009 jumlah penjualan mencapai 115764, pada tahun 2010 

mengalami penurunan menjadi 106585 bungkus dan pada tahun 2011 hanya 

mencapai 97543 bungkus. Penurunan penjualan menunjukkan bahwa tingkat 

keputusan pembelian konsumen mie instant Supermi di Supermarket Borma 

Antapani Bandung masih sangat rendah.  

Berdasarkan data-data tersebut, terdapat permasalahan keputusan 

pembelian pada konsumen mie instant Supermi di  Bandung. Dengan melakukan 

diversivikasi produk, diharapkan dapat meningkatkan keputusan pembelian yang 

berdampak pada pangsa pasar dan penjualan Supermi. Berdasarkan uraian 

permasalahan di atas, maka dirasakan perlu untuk melakukan penelitian tentang 

“Pengaruh Diversifikasi Produk Terhadap Keputusan Pembelian Mie 

Instant Supermi” (Survei pada Konsumen Supermi di Supermarket Borma 

Antapani Bandung) 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Industri makanan merupakan salah satu industri yang terbilang sudah 

cukup lama berkembang di Indonesia. Meskipun sudah berkembang cukup lama, 

ternyata untuk meningkatkan kemampuan produksi dan mendongkrak pangsa 

pasar tetap saja perusahaan mengalami kesulitan, hal ini tercermin dari data 

pangsa pasar yang tidak stabil bahkan market share beberapa merek mie instant 

cenderung menurun. Banyaknya merek bermunculan di kategori produk yang 
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sama menyebabkan konsumen dihadapkan pada banyak pilihan. Hal ini menjadi 

ancaman terutama bagi merek yang sudah lama.  

Mie instant Supermi mengalami penurunan pangsa pasar pada tahun 2009-

2011. Hal ini menunjukan bahwa keputusan pembelian mie instant supermi 

mengalami penurunan sehingga akan mengakibatkan kekuatan merek ikut 

menurun  dan keputusan pembelian konsumen menjadi rendah.  

Untuk meningkatkan pembelian konsumen diperlukan peningkatan strategi 

dalam program pemasaran. Menurut Fandy Tjiptono (2008:156), keputusan 

pembelian didasari pada informasi tentang keunggulan suatu produk yang disusun 

sehingga menimbulkan rasa menyenangkan yang akan merubah seseorang untuk 

melakukan keputusan pembelian. 

Keputusan pembelian sangat penting bagi kelangsungan perusahaan karena 

dengan keputusan pembelian yang dilakukan konsumen  akan timbul perasaan 

puas atau tidak dengan barang yang dibelinya. Selain itu keputusan pembelian 

konsumen juga dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam 

meningkatkan penjualan produk yang mereka pasarkan. Berdasarkan latar 

belakang dan identifikasi masalah, maka yang menjadi tema sentral masalah 

dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. 

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Berdampak 

pada pertumbuhan perekonomian dan bisnis yang dapat menjadi 

ancaman maupun peluang bagi perusahaan. Upaya yang dilakukan 

untuk mengahadapi hal tersebut yaitu menarik minat beli konsumen 

dengan melakukan diversifikasi produk. Upaya ini diharapkan akan 

mempengaruhi penilaian konsumen terhadap suatu produk. 

Ketertarikan atau minat membentuk persepsi terhadap merek dari 

suatu produk dalam proses pengambilan keputusan seseorang 
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sehingga akan mendorong seseorang dalam melakukan keputusan 

pembelian. 

 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan 

beberapa masalah untuk diteliti sebagai berikut : 

1. Bagaimana gambaran deversifikasi produk pada produk Supermi di 

Supermarket Borma Antapani Bandung. 

2. Bagaimana gambaran keputusan pembelian konsumen pada produk 

Supermi di Supermarket Borma Antapani Bandung. 

3. Seberapa besar pengaruh diversifikasi produk  terhadap keputusan 

pembelian produk Supermi di Supermarket Borma Antapani Bandung. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, yaitu : 

1. Untuk mengetahui  dan memperoleh gambaran diversifikasi produk  pada 

produk Supermi di Supermarket Borma Antapani Bandung. 

2. Untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tingkat keputusan 

pembelian  pada produk Supermi di Supermarket Borma Antapani 

Bandung.  

3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh diversifikasi produk pada Supermi 

terhadap keputusan pembelian. 
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1.5 Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian diharapkan berguna antara lain : 

1. Kegunaan Akademis 

Bagi pengembangan ilmu dapat memperluas kajian ilmu pemasaran 

khususnya yang berkaitan dengan pengaruh diversifikasi produk 

terhadap keputusan pembelian. 

2. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi PT 

Indofood. Mengenai diversifikasi produk terhadap keputusan 

pembelian, sebagai upaya meningkatkan keputusan pembelian. 

3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi 

pembaca dan dapat memberikan informasi bagi penelitian lain 

tentang  diversifikasi produk.  

 


