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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi dan wawasan masyarakat akan arti pentingnya kesehatan sangat 

mempengaruhi dengan  gaya hidup manusia terutama adalah pola makan. Sebab 

masyarakat saat ini mulai sadar bahwa kesehatan tersebut adalah sesuatu yang sangat 

mahal serta mempunyai tampak negatif jika manusia atau masyarakat menghiraukan hal 

tersebut 

Masyarakat modern bahkan mulai berbalik dengan pola budaya hidup sehat. Budaya 

mengkonsumsi makanan yang mengandung kolesterol, zat adiktif dan lain lain atau 

makanan yang menyebabkan terganggunya kesehatan manusia mulai ditinggalkan. Pola 

hidup sehat mulai dekade ini mulai di promosikan oleh para pakar kesehatan karena 

mereka melihat bahwa resiko yang terjadi ketika pola makan tersebut tidak diubah akan 

membawa efek negatif bagi manusia sendiri.Jika kita melihat di beberapa outlet-outlet 

sudah banyak yang mempromosikan dan menjual makanan atau minuman bebas pestisida 

(organik), bebas bahan pengawet, non kolesterol, rendah gula dan lain sebagainya.  

  

Di dalam majalah SWA (27 Juli 2017), mememberikan ulasan untuk permen kopi lokal di 

Indonesai yang telah mempunyai pangsa pasar baik di Indonesia dan mancanegara. 

Menjadi salah satu pioner produk kopi di Indonesai yang menggunakan konsep real coffe 

extract berkualitas. 

Produsen permen tersebut menyasar pangsa pasar yang aktif dan produktif yang mencintai 

kopi dan butuh solusi praktis dalam bentuk permen kopi. Total market share permen di 

Indonesia adalah Rp 5 trilliun (Nielsen, 2016).  

 

Berdasarkan Agriculture and Agri-Food Canada (2010),Jepang merupakan negara terbesar 

pasar gula permen di Asia dengan nilai pasar 9,1 juta dolar/tahun. Bagi negara seperti 

Kanada yang merupakan pemasok coklat hal tersebut merupakan peluang pasar 

signifikan.Adapun jenis permen yang menjadi tren dipasaran Jepang adalah jenis coklat 

premium, permen dan gum functional. Para produsen permen memiliki peluang pasar yang 

cukup luas untuk memenuhi kebutuhan konsumen mereka. Terutama adalah usia senja atau 
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konsumen yang sudah menginjak masa pensiun menjadi konsumen pasar terbesar di 

Jepang untuk produk permen. Selain itu selain faktor usia atau umur yang menjadi faktor 

penentu lainnya adalah kesadaran masyarakat dengan kesehatan serta tingkat stres yang 

tinggi ditempat kerja. 

 

Sedangkan jika dibandingkanpenjualan produk permen di negara China. Untuk permen 

dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 menunjukkan tingkat penjualan yang cukup 

signifikan. Saat ini pangan fungsional semakin terus berkembang dan mempunyai fungsi 

yang semakin beragam, serta bentuk yang bervariasi. Para produsen makananpun juga 

semakin banyak mengembangkan produknya yang menarik dan memiliki fungsi yang 

beragam dan semakin banyak. Prospek pangan fungsional skala industri semakin luas, hal 

ini dikarenakan kesadaran masyarakat yang semakin tinggi akan arti penting untuk 

menjaga dari kesehatan. Sama halnya di Indonesia sampai dengan saat ini banyak 

berkembang industri permen hal ini dapat dilihat dengan berkembangnya perusahaan yang 

memproduksi berbagai macam permen di Indonesia. 

 

Pada umumnya  produk pangan fungsional yang ada dipasaran sudah sangat banyak 

ragamnya. Baik dalam bentuk cair, padat dan juga pasta. Oleh produsen dikemas dalam 

bentuk yang menarik serta memberikan informasi yang jelas bagi siapa yang akan 

mengkonsumsinya. Sebenarnya permen bisa lebih efektif dipakai sebagai pangan 

fungsional karena lebih praktis, memiliki nilai ekonomis, segmen pasar adalah umum 

(segala umur) dan bagi produsen proses aplikasi diproduknya lebih mudah dan 

diaplikasikan di area proses produksi. Selain proses produksi yang mudah diaplikasikan, 

dalam menawarkan ke konsumen produsen memberikan banyak tawaran sebagai contoh 

adalah harga yang kompetitif, informasi produk yang detail di produk, penawaran melalui 

iklan dan lain sebagainya. 
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Perkembangan produk permen fungsional sampai dengan sangat ini sangat pesat sehingga 

banyak sekali penelitian yang memberikan kontribusi dengan permen fungsional hal ini 

karena mudahnya aplikasi bagi konsumen dalam memanfaatkan permen fungsional 

tersebut. 

 

Pengambilan keputusan merupakan suatu pendekatan untuk memecahkan masalah 

terhadapa kegiantan konsumen dalam menggunakan barang untuk memenuhi kegiatan dan 

kebutuhan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor ekternal dan faktor individu 

pembeli itu sendiri, kedua faktor tersebut dapat mempengaruhi konsumen dalam membeli 

suatu produk.   

Namun dengan demikian dalam pengambilan keputusan pembelian produk, konsumen 

dibatasi oleh kemampuan yang dimiliki. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Pemahaman konsumen mengenai permen fungsional masih sangat minim. Terutama 

kegunaan atau manfaat yang ada didalam masing – masing produk permen tersebut. Oleh 

sebab itu sangat penting bagi produsen permen fungsional untuk menggali faktor – faktor 

mana yang mempengaruhi konsumen mau mengkonsumsi produk permen tersebut. Baik 

dari aspek internal produk yakni sensoris, khasiat atau kegunaan produk tersebut serta 

faktor ekonomi yang menjadi daya tarik bagi konsumen. 

 

1.3. Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui berkaitan dengan faktor - faktor  yang 

mempengaruhi konsumen untuk mengkonsumisi permen fungsional serta sejauh mana 

konsumen tahu atau paham dengan kandungan fungsional yang ada di permen tersebut.  

 

1.4. Kegunaan 

1. Memberikan informasi bagi produsen faktor internal ataupun faktor eksternal yang 

mempengaruhi konsumen untuk mengkonsumsi produk permen fungsional. 

2. Mengetahui dengan melakukan survey kepada konsumen mengenai pengetahuan 

produk permen fungsional. 


