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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

Mie instan merupakan salah satu produk yang saat ini menjadi sangat 

disukai di berbagai kalangan. Berbagai ragam mie instan dapat kita temukan di 

pasaran. Mulai dari mie instan lokal, maupun mie instan impor. Kebutuhan 

manusia akan hal yang praktis dan mudah diolah, dirasakan menjadi salah satu 

faktor yang mendukung perkembangan mie instan menjadi salah satu jenis 

makanan yang diminati.  

Perkembangan mie instan menjadi salah satu jenis makanan yang diminati 

ini, secara langsung mempengaruhi pertumbuhan Industri di bidang mie instan. 

Industri mie instan sendiri merupakan salah satu bidang industri yang beberapa 

tahun belakangan ini mengalami pertumbuhan sekitar 18,6% (Datacon, 2009). 

Pertumbuhan ini, merupakan pertumbuhan yang cukup besar untuk sebuah 

industri. Hal ini disebabkan peningkaan jumlah permintaan konsumen di pasar 

terhadap produk mie instan (Datacon, 2009). Permintaan yang meningkat dari 

masyarakat ini, dipenuhi oleh beberapa produsen mie instan seperti Indofood 

Grup (Indomie, Supermie, Sarimie dan Popmie), Nissin Mas (Noodles), PT. ABC 

(ABC, Presiden, Top Rame), Wings Grup (Mie Sedaap), dan beberapa produsen 

lainnya yang juga memproduksi mie instant (Datacon, 2009). 

Banyaknya produsen mie instan yang ada di Indonesia, tidak membuat 

market share yang ada terbagi rata, namun ternyata ada dua produsen yang 
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memegang market share terbesar. Kedua produsen ini merupakan produsen yang 

berasal dari perusahaan yang cukup ternama, yaitu Indofood Grup dan Wings 

Grup. Indofood dengan merek Indomie, dan Wings Grup dengan merek Mie 

Sedaap. Kedua pesaing ini, merupakan dua pesaing dengan jumlah market share 

yang berselisih cukup jauh diatas brand-brand mie instan lainnya. Hal ini dapat 

dilihat dari gambar berikut: (MARS Indonesia, 2007). 

 
Gambar 1.1. Market Share Mie Instant 2007 

 

Bila dilihat dari tahun – tahun sebelumnya, Indomie merupakan pemegang 

market share terbesar, yaitu sekitar 90% (Mix, 2008). Sehingga dapat dikatakan 

bahwa munculnya Mie Sedaap dari Wings Food merupakan salah satu pemicu 

menurunnya market share Indomie. Hal ini tentu saja membuat Indofood selalu 

berusaha untuk menghadang Mie Sedaap. Indofood sempat mencoba menghadang 

Mie Sedaap, seperti yang ditulis oleh majalah SWA, bahwa Indofood telah 

mengeluarkan beberapa jenis mie instan lainnya untuk menghadang Mie Sedaap. 

Sebut saja Mie Sayap dan Supermi Sedap. Bahkan Indofood juga melakukan 

beberapa promosi dengan memberikan hadiah gelas atau mangkuk, atau 
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sebungkus Indomie setiap pembelian lima bungkus Indomie. Namun tetap saja, 

Wings Food dapat mengambil sekitar 20% dari market share mie instant (SWA, 

2006). 

Munculnya Mie Sedaap ini, membuat Indofood harus melakukan berbagai 

cara promosi untuk mempertahankan posisinya sebagai market leader di bidang 

mie instan. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengadakan event 

Indomie Jingle Dare. Semenjak diadakannya event Indomie Jingle Dare tersebut, 

Indeks Top Brand Indomie mulai terlihat membaik. Perbaikkan ini juga dapat 

dilihat dari kembali terangkatnya index top brand Indomie dari tahun 2007, 

menjadi 71,4% pada tahun 2008 ( Frontier Consulting Group,2011). 

 

 
Gambar 1.2. Index Top Brand Mie Instant (Frontier Consulting Group, 2011) 

 

Kesuksesan Indomie dengan event Indomie Jingle Dare-nya, tidak 

membuat Indomie cepat puas. Hal ini dapat dibuktikan dengan kreatifitas dalam 

bentuk lain yang dilakukan oleh Indomie. Tahun 2011 yang lalu, Indomie 

membuat beberapa buah seri iklan dengan versi ‘Semua Orang Punya Cerita 

Indomienya. Apa Ceritamu?’ (Apa Ceritamu?). Iklan Indomie kali ini bertujuan 
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untuk merangkul para konsumennya untuk menceritakan cerita yang khas antara 

Indomie dengan para konsumennya pada saat menikmati Indomie rasa apa saja 

(Indomie, 2011). Iklan indomie kali ini  menyasar seluruh kalangan penikmat 

Indomie. Strategi ini mendapat sambutan yang cukup baik dari masyarakat karena 

tidak hanya di media tradisional, namun kegiatan ini juga dibicarakan di media 

digital dan media sosial seperti Facebook, Twitter, Kaskus, Yahoo Answer, dan 

sebagainya (Frontier Consulting Group, 2011).  

Dibuatnya iklan ini merupakan salah satu upaya Indomie untuk menjaga 

posisinya sebagai market leader. Indomie mengharapkan untuk membuat 

konsumennya dapat berinteraksi dengan mereka melalui cerita yang dikirimkan 

(MIX, 2011). Interaksi personal dan pengalaman personal antara Indomie dengan 

para konsumennya merupakan salah satu kunci sukses untuk mendapatkan 

loyalitas konsumennya (MIX, 2009). Interaksi ini diharapkan dapat menghasilkan 

respon yang positif terhadap Indomie. 

Hal ini menjadi menarik untuk diteliti. Iklan Indomie versi apa ceritamu, 

merupakan salah satu alat yang digunakan oleh Indomie untuk mengajak 

konsumennya bercerita dan mencintai Indomie. Maka dari itu, penelitian kali ini 

akan berusaha untuk melihat hubungan yang dihasilkan oleh iklan Indomie versi 

apa ceritamu terhadap konsumennya dari kalangan ibu-ibu. 

 

I.2. Identifikasi Masalah 

Munculnya produsen-produsen mie instan lainnya yang berhasil membuat 

pasar Indomie menurun, membuat Indomie harus memilih metode promosi yang 
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paling tepat untuk digunakan (Kompas,2011). Penggunaan metode promosi 

dengan memberikan hadiah-hadiah ternyata tidak membuat Indomie dengan 

mudah merebut kembali konsumennya (SWA, 2006). Salah satu cara yang pernah 

ditempuh oleh Indomie adalah dengan mengadakan event Indomie Jingle Dare 

yang menyasar pasar kalangan remaja atau setingkat dengan SMA (MIX,2008). 

Setelah sukses menyasar para remaja, Indomie kembali membuat sebuah 

iklan yang melibatkan konsumennya dari segala segmen, dengan mengeluarkan 

seri iklan versi apa ceritamu. Iklan ini merupakan salah satu iklan Indomie yang 

meminta kepada para konsumennya untuk membagi cerita khas konsumennya 

pada saat menikmati Indomie (Indomie, 2011). Iklan seri ini merupakan iklan 

yang dibuat oleh Indomie untuk menyasar setiap lapisan dari konsumennya.  

Jelas sekali, bahwa antara Indomie Jingle Dare dan iklan versi apa 

ceritamu, merupakan dua cara promosi berbeda yang dilakukan oleh PT. 

Indofood. Apabila Indomie Jingle Dare menyasar para remaja, maka iklan 

Indomie versi apa ceritamu kali ini merupakan iklan yang menyasar seluruh 

penikmat Indomie baik di dalam maupun di luar negeri, seperti yang ditayangkan 

dalam iklan Indomie ceritaku versi Vierra (Marketing, 2012). 

Pada penelitian ini, penulis akan berfokus terhadap iklan Indomie versi apa 

ceritamu cerita seorang jurnalis. Pemfokusan penulis akan iklan indomie versi apa 

ceritamu ini, dikarenakan, iklan ini dianggap memiliki hubungan terhadap respon 

para ibu rumah tangga. Maka dari itu, penulis akan meneliti hubungan dari iklan 

indomie versi apa ceritamu terhadap respon dari ibu-ibu rumah tangga.  
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I.3. Rumusan Masalah 

Maka dari penjabaran di atas, maka masalah  tersebut dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

Bagaimana hubungan iklan Indomie versi apa ceritamu terhadap 

respon ibu rumah tangga RT 001/ RW 009 Perumahan Taman Aries? 

 

I.4. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

Untuk melihat hubungan yang dihasilkan oleh iklan Indomie versi 

‘Semua orang punya cerita indomienya. Apa ceritamu?’ (jurnalis) yang 

dilakukan oleh Indomie terhadap respon dari ibu rumah tangga. 

 

I.5. Kegunaan Penelitian 

Penulis mengharapkan dengan ditulisnya tugas akhir ini dapat memiliki 

kegunaan teoritis dan  praktis sebagai berikut: 

1) Kegunaan teoritis 

Dari segi ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

khasanah ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai bahan 

acuan di bidang penelitian yang sejenis kelak. 

2) Kegunaan praktis  

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi perusahaan – perusahaan dalam memilih 
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metode promosi yang tepat sehingga dapat memanfaatkan sumber 

daya yang ada dengan sebaik-baiknya. 

 

I.6. Sistematika Penelitian 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah yang akan menggambarkan keadaan 

yang terjadi pada saat penelitian dilaksanakan. Lalu identifikasi masalah yang 

akan menjelaskan lebih detail mengenai masalah yang akan dibahas. Setelah itu 

rumusan masalah yang akan menstatementkan masalah yang akan diteliti. Ada 

juga tujuan penelitian yang akan menjelaskan tujuan peneliti untuk menjawab 

statement yang ada di rumusan masalah. Pada poin kelima, akan ditulis manfaat 

penelitian, baik secara teoritis dan praktis. Sedangkan yang terakhir ialah 

sistematika pelitian. 

BAB II OBJEK PENELITIAN 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai ruang lingkup dari topik yang 

akan dibahas beserta dengan data dan informasi terkait mengenai kampanye 

‘Semua orang punya cerita indomienya. Apa ceritamu?’. 

BAB III TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan membahas teori dan konsep yang digunakan dalam 

penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara iklan indomie apa ceritamu 

terhadap respon dari ibu-ibu. 

 

 



  8

BAB IV METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan metode yang dipakai dalam pengumpulan data 

dan menetapkan parameter yang akan digunakan dalam mengukur loyalitas 

konsumen.  

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menampilkan pembahasan dari hubungan antara iklan indomie apa 

ceritamu terhadap respon ibu-ibu. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran hasil akhir dari penelitian ini. 

 




