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A BSTRAKSI 


PT Sasa Inti sebagai salah salu produsen penghasil monosodium gluramafiJ 
(MSG). yaltu m()lw~\·e.t (tetes tebu) alau [ebih di kenaI dengan rnoto atau vctsin 
merupakan bahan tambahan makanan yang sangat potcnsial dalam peningkatan 
kclezatan makanan serta berpernn scbagai penguat rosa (flavor .:nhancer) harns 
menyikapi situasi persaingan ini secara jelL Dewasa inl, ada beberapa perusahaan 
serupa yang mcrupakan pesaing-pesaing PT Sasa Inti (merek Sasa) yang berusaha 
mengkomunikasikan masing~masiDg keunggulannya dan mempengaruhi pikiran 
konsumen agar memihh dan melak.ukan pembetian. 

Tujuan yang ingm dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 
posisi produk penyedap rasa masakan merck Sasa bila ditinJau dan atribut~atribut 
produ' yang ditawarkan kepada konsumen, sehingga produk tersebut dapat 
dibedakan dengan merck-merck pesaing lainnya. Variabel-variabel tersebut adalah: 
keterkenalan merck. me1ezatkan setiap masakan, hemat penggunaanya, desam 
kemasan, kemudahan memperoleh produk (Distribusi) dan harga. Perusahaan yang 
dijadlkan sampcl adalah Sasa, Mlwon, Bio-Miwon, Ajinomoto, [ndorasa, Mipung, 
Knpal dan Mobil. 

Penelitian tnt menggunakan metode SUIVei dengan menggunakan kuesioner 
sebagal instromen penelitian. Validitas alat ukur mengg,unakan metode Pearson 
Froduct A-foment sedangkan untuk menguJi reliabihtas nya menggunakan teknik 
Alpha ('rontJac!L Penelitian ini berusaha mengsamharkan posis\ penyedap rasa 
masakan atau monosodIUm glutamate (MSG) dlantam pesaing-pesaingnya dengan 
mcnggunakan peta pefsepsi dua dimensi, Peta persepsi tersehut diperoleh melalui 
analisis Mu{tldimen......ional Sealling (MDS). 

Dan hasil anahsis terlihat bahv.1t posisi Saga berdasarkan peta pengolahan 
MDS tcrletak pada koordinat 1,152 (dlmens! I) dan -0,160 (dunensi 2), Apabila 
dlbandingkan dengan pesalngnya Sasa menempatl posisi ke dua sesudah Ajinomoto 
pada dUneos; satu (dJ, sedangkan pada d,mensi dua (d2l Sas. meoempati posisi kc 
tujuh ses:udah Mipung., Biomiwon, Mjwon~ Indorasa, Ajinomoto dan Mobil. 

Berdasarkan hasil regresi !inler untuk mcngetahui atribut mana sap yang 
domlMn pada tiap-tiap dimensL Atribut domina" pada tiap-tiap dimensi rnasing
masing adalah hemat pada ditrtensi satu (dd dan rnclezatkan masakan pada dlmensi 
dua {d,} Nilai mutlak maksimum pada d, .dal.h positif (T) dapat diartikao dalam 
peta h1DS, semakin positif atribut-atribut pada d j akan semakin balk dan semakin 
unggul merek MSG tersebut Sedangkan nil.i rnutlnk rnaksimum pada d, adalah 
positlf ( ....) dapat diartikan dalam peta MDS semakin posltif nilai atribut-atnbut pada 
d2 akan semakin baik dan sernakin unggul merek MSG tersebut F:uclidian Distance 
terpendek adalah jarak .otara MSG Sasa dengan Biorniwon, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa pesaing terdekat Sasa adatah Biomiwon memiliki Nilai D 
(0,1065). Kemudiaii diikuti oleh Indorasa (0,1908), Miwoo (02738), Ajinomoto 
(OA060), Mobil (0,477I), Kapal (0.5638) dan Mipung (2.8177), 
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