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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Makanan merupakan segala sesuatu yang mengandung gizi seperti 

karbohidrat, protein, lemak dan zat-zat lain diperlukan tubuh. Mi instan merupakan 

makanan siap saji yang digandrungi oleh masyarakat dari berbagai kalangan usia. 

Bahkan sebagian masyarakat menjadikan mi instan sebagai makanan pokok sehari-

hari. Menurut catatan sejarah, mi pertama kali dibuat di dataran Cina sekitar 2000 

tahun yang lalu, yaitu pada masa pemerintahan Dinasti Han. Kini mi telah 

berkembang dan menyebar ke berbagai negara di dunia, seperti Jepang, Taiwan, 

dan negara-negara di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Setelah itu mi 

menyebar ke benua Eropa. Mi mulai masuk ke benua Eropa setelah Marcopolo 

berkunjung ke Cina dan membawa oleh-oleh mi ke negaranya. Di Eropa mi 

dikembangkan menjadi pasta seperti yang banyak ditemui saat ini (Suyanti, 2008). 

Makanan yang akan dikonsumsi harus memenuhi kualitas pangan. Kualitas dapat 

dibedakan menjadi beberapa variabel seperti performance (kinerja), durability 

(daya tahan), conformance (kesesuaian), features (fitur), reability (reabilitas), 

aestetics (estetika), perceived quality (kesan kualitas), serviceability (Kemampuan 

pelayanan). Pada dasarnya kebanyakan mi instan yang diedarkan di Indonesia 

sudah berkualitas. Hal ini dibuktikan karena mi instan di Indonesia sudah 

tersertifikasi BPOM. Namun untuk mengetahui kualitas yang tersedia di pasar 

sudah sesuai dengan kebutuhan konsumen atau tidak, maka perlu dilakukan 

penelitian untuk mengetahui hal tersebut. Selain dari segi kualitas, dari segi 

kesehatan makanan yang akan dikonsumsi pun perlu diperhatikan. Saat ini terdapat 

2 kelompok mi instan, yaitu mi dengan logo klaim “Pilihan Lebih Sehat” dan mi 

instan tanpa logo klaim “Pilihan Lebih Sehat”. 

Data World Instant Noodles Association (WINA) jumlah konsumsi mi 

instan di Indonesia berada pada urutan kedua di dunia dengan konsumsi sebanyak 

12,54 miliar bungkus per tahun. Mi instan umumnya terbuat dari bahan dasar 
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tepung terigu. Dikutip dari artikel Alodokter (2021), mi mengandung karbohidrat 

dan garam dalam jumlah besar, namun mengandung protein, vitamin, dan 

mineralnya hanya sedikit. Bumbu yang terkandung dalam satu bungkus mi instan 

biasanya mengandung garam atau natrium yang tinggi, yaitu 860mg natrium per 

bungkus dan akan bertambah seiring dengan penambahan konsumsi makanan 

lainnya. Bahan-bahan tambahan tersebut dapat berupa bahan organik ataupun 

anorganik yang memungkinkan bahan dasar makanan tetap dalam bentuk aslinya, 

akan tetapi memungkinkan pula bahan-bahan dasar makan mengalami perubahan 

akibat terjadinya reaksi selama proses penyimpannya. Bahan tambahan makanan 

(food additives) merupakan substansi yang secara sengaja digunakan sebagai 

tambahan pada makanan, setelah menjadi komponen dari makanan akan 

mempengaruhi sifat  dan kualitas makanan baik secara langsung maupun tidak 

langsung.  

Mengonsumsi produk pangan yang mengandung zat adiktif berbahaya 

dalam jumlah besar dan berlebih dapat membahayakan kesehatan tubuh. Efek yang 

muncul dalam jangka pendek misalnya gangguan pada saluran pencernaan, sakit 

kepala, gejala alergi dan badan tiba-tiba menjadi lemas. Sedangkan efek jangka 

panjang yang merupakan efek akumulasi, misalnya stroke dan kelumpuhan serta 

penyakit degeneratif lainnya (Risyanu,2019). Pernyataan tersebut didukung 

penelitian yang dilakukan oleh Sulatri (2017) dan Septadina (2014) yang 

menyebutkan bahwa ditemukan adanya kelainan pada organ tubuh setelah 

konsumsi mi instan secara berlebihan, seperti terjadinya infertilitas, Timbul gejala 

Chinese Restaurant Syndrome (CRS) yaitu munculnya rasa panas di dada, bagian 

belakang leher dan lengan bawah, sakit kepala, mual, jantung berdebar-debar, sesak 

napas, dan sering mengantuk. Mi instan mengandung bahan pengawet dan rendah 

kandungan gizi (Harsanto, 2015). Sehingga konsumen harus diedukasi agar lebih 

bijak dalam memilih produk. 

Pada tahun 2019, Badan Pengawas Obat dan Makan (BPOM) 

meluncurkan logo “Pilihan Lebih Sehat”. Tujuannya agar konsumen lebih bijak 

dalam membeli makanan dan minuman. Logo “Pilihan Lebih Sehat” yang 

diluncurkan BPOM terdapat dalam kemasan beberapa produk makanan seperti mi 
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instan dan minuman kemasan. Dua kelompok makanan ini banyak dikonsumsi dan 

merupakan penyumbang gula, garam, dan lemak yang tinggi pula (detikfood,2020). 

Pangan Olahan yang akan mencantumkan logo “Pilihan Lebih Sehat” harus 

memenuhi kriteria profil gizi (nutrient profile) yang ditetapkan untuk setiap jenis 

Pangan Olahan. Dalam peraturan badan pengawas obat dan makanan nomor 22 

tahun 2019, disebutkan bahwa pasta dan mi instan dalam hal ini mencakup pasta 

instan, bihun instan, kuetiaw instan, makaroni instan, dan mi instan harus 

memenuhi persyaratan mengandung lemak total maksimum 20g per 100g dan 

garam (natrium) 900mg per 100g. Logo ini mudah dikenali dengan bentuk centang 

atau checklist hijau yang terdapat tulisan 'Pilihan Lebih Sehat' dan 'Dibandingkan 

Produk Sejenis Bila Dikonsumsi Dalam Jumlah Wajar'. Peraturan ini bertujuan agar 

masyarakat dapat memilih pangan yang lebih sehat. Adanya penelitian ini secara 

tidak langsung dapat mengedukasi dan memberi informasi yang jelas kepada 

konsumen terkait logo Pilihan Lebih Sehat’. Sehingga diharapkan kedepannya 

konsumen dapat lebih bijak dalam menentukan keputusan dalam membeli dan 

menyediakan pangan sesuai kebutuhannya. 

Telah banyak penelitian menyebutkan konsumen mulai mempertimbangkan 

aspek kesehatan terhadap pemilihan produk pangan seperti yang dilakukan oleh 

Kusumastuti (2019) juga melakukan penelitian mengenai analisis pengaruh logo 

halal dan dimensi kualitas produk terhadap keputusan pembelian konsumen. 

Dimana logo halal sendiri merupakan salah satu indikasi bahwa produk tersebut 

lebih aman dikonsumsi dibanding dengan produk yang tidak tersertifikasi. Hasil 

dari penelitian ini adalah variabel yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

produk mi tersertifikasi halal adalah variabel logo halal, performance, 

conformance, durability, dan aestetics. Wijaya (2017) juga melakukan penelitian 

serupa mengenai nilai orientasi alami manusia dan pengetahuan organik sebagai 

determinan perilaku beli pangan organik. Dapat diketahui bahwa pangan organik 

juga lebih sehat dibanding dengan pangan non organik yang memungkinkan 

mengandung bahan-bahan kimia. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa nilai 

orientasi alami manusia, pengetahuan organik, sikap membeli pangan organik, dan 
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norma subjektif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap sikap membeli 

pangan organik. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun seperti di atas, dapat 

diperoleh rumusan masalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana pengaruh dimensi kualitas produk dan logo klaim “Pilihan 

Lebih Sehat” terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk mi 

instan yang telah memiliki logo pilihan lebih sehat? 

2) Bagaimana pengaruh dimensi kualitas produk dan logo klaim “Pilihan 

Lebih Sehat” terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk mi 

instan yang belum memiliki logo pilihan lebih sehat? 

3) Apa faktor yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan penjualan 

produk mi instan serta dapat memberi dampak yang lebih positif bagi 

konsumen? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun seperti di atas, diperoleh 

tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Menganalisis pengaruh dimensi kualitas produk dan logo klaim “Pilihan 

Lebih Sehat” terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk mi 

instan dengan logo pilihan lebih sehat. 

2) Menganalisis pengaruh dimensi kualitas produk dan logo klaim “Pilihan 

Lebih Sehat” terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk mi 

instan yang belum memiliki logo pilihan lebih sehat. 

3) Memberikan faktor yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan 

penjualan produk mi instan serta dapat memberi dampak yang lebih positif 

bagi konsumen. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dengan adanya penelitian ini antara lain 

adalah sebagai berikut: 
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1) Bagi Peneliti 

Dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan penelitian 

dan menganalisis suatu produk atau bahan. 

2) Bagi Masyarakat 

a. Dapat menambah wawasan dan edukasi mengenai pemilihan 

produk yang aman serta terjamin kualitasnya. 

b. Dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam memilih produk 

makanan yang sesuai dengan kebutuhan. 

3) Bagi IPTEK 

Dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai klaim atau label keamanan pada produk makanan. 

1.5 Luaran Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi terkait edukasi 

masyarakat awam tentang pentingnya klaim kesehatan pangan untuk pemilihan 

produk yang akan dikonsumsi. 

1.6 Batasan Masalah 

Batasan dari penelitian dengan judul Pengaruh Keberadaan Klaim “Pilihan 

Lebih Sehat” dan Kualitas Mi Instan Terhadap Keputusan Pembelian yaitu sebagai 

berikut: 

1) Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dalam waktu yang singkat 

yaitu 1 bulan, sehingga jumlah responden yang diperoleh cukup sedikit.  

2) Penelitian ini dilakukan menggunakan responden yang tinggal di 

Indonesia dengan syarat pernah mengonsumsi produk mi instan. 

3) Produk yang digunakan dalam penelitian ini adalah merek Lemonilo untuk 

produk mi yang telah memiliki logo “Pilihan Lebih Sehat” dan merek 

Indomie untuk produk mi yang belum memiliki logo “Pilihan Lebih 

Sehat”.  
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