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BAB II 

GAMBARAN UMUM MIE SEDAAP KEMASAN BAG, 

UNIVERSITAS DIPONEGORO DAN  

IDENTITAS RESPONDEN 
 

 Pada bab ini akan disajikan gambaran umum tentang PT. Wings Group yang 

merupakan perusahaan yang menjadi produsen Mie Sedaap sebagai elemen 

penelitian dan gambaran umum tentang Universitas Diponegoro Semarang sebagai 

tempat pengambilan sampel. 

2.1 PT. Wings Group 

2.1.1 Sejarah PT. Wings Group 

Wings corporation didirikan oleh Ferdinand Katuari dan Harjo Sutanto pada 

tahun 1948 di Surabaya, Indonesia. Selama lima puluh tahun terakhir perusahaan 

ini telah berkembang dari sebuah industri rumah kecil menjadi pemimpin pasar 

yang mempekerjakan ribuan orang dengan pabrik berlokasi di Jakarta dan 

Surabaya. 

Tujuan dari Wings Corporation adalah memproduksi produk-produk 

kualitas Internasional dengan harga ekonomis. Produksi pertama adalah dengan 

pembuatan sabun cuci hijau buatan tangan. Dengan produk ini, Wings berhasil 

menembus pasar kompetitif pada akhir tahun 1940-an. 

Setelah itu Wings memperkenalkan produk baru yaitu krim deterjen dan 

produk pembersih lainnya dan saluran distribusi yang didirikan di seluruh 
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Indonesia. Beberapa dekade berikutnya melihat Wings terus memperluas lini 

produk untuk berbagai rumah tangga dan produk perawatan pribadi. 

Wings juga memperluas jaringan distribusi selama periode ini, ke titik di 

mana produk yang tersedia di hampir setiap kota dan desa di setiap provinsi negara 

itu, situasi yang ada sampai hari ini. Wings saat ini memproduksi dan menjual 

ratusan perlengkapan rumah tangga dan produk perawatan pribadi, dan baru-baru 

ini memperluas lini produknya termasuk minuman dan mie instan. 

Saat ini, Wings diakui sebagai produsen lokal terkemuka dan distributor 

rumah tangga dan produk perawatan pribadi. Menjadi sebuah kelompok bisnis yang 

dinamis dan beragam, Wings masih didedikasikan untuk visi awal perusahaan 

konsumen dengan menyediakan rumah tangga dan produk perawatan pribadi 

kualitas tanpa kompromi. 

2.1.2 Visi dan Misi PT. Wings Group 

Visi Perusahaan : 

Berusaha untuk dapat memenuhi kepuasan pelanggan 

Misi Perusahaan : 

Untuk mencapai Visi perusahaan, kami menerapkan policy dalam: 

 Kualitas Produk 

 Effisiensi Produksi 

 Disiplin Waktu dan Konsistensi dalam Quality 
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2.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan 

Yang dimaksud dengan struktur organisasi adalah suatu susunan dengan 

hubungan antar bagian dalam organisasi maka para karyawan dapat mengetahui 

dengan jelas tugas, wewenang, dan tanggung jawab mereka sehingga dapat terjalin 

kerjasama yang efektif dan efisien untuk mencapai tugas perusahaan. 

Keterangan di bawah ini merupakan tugas dari struktur organisasi Wings : 

1. Pemasaran dan sales penjualan 

a. Mengidentifikasikan target pasar dan pesaing potensial, mengidentifikasikan 

kebutuhan pelanggan 

b. Pengembangan produk terintegrasi strategis untuk setiap merek dan 

menciptakan identifikasi merek. 

c. Menganalisis tren pasar dan menyiapkan srategi pemasaran yang tepat untuk 

target pasar, menjual produk Wings. 

d. Mampu mengembangkan dan mempertahankan hubungan baik dengan 

pelanggan, membantu pelanggan dalan pemasaran produk. 

2. Produksi dan Enginering 

Untuk bertanggung jawab dalam menjaga proses produksi untuk mencapai 

target produksi dengan tetap berkonsentrasi pada kualitas barang, peralatan, 

pemeliharaan, dan efesiensi penggunaan bahan baku. 
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3. Finance dan Accounting 

a. Pemantauan arus kas dan pengoptimalkan keuntungan jangka panjang 

b. Menganalisis data akuntansi, mengidentifikasi masalah dan merencanakan 

perbaikan sistem 

c. Bekerja sama dengan penjualan, pemasaran dan logistik Departemen, serta 

departemen lain 

4. Logistik 

a. Melibatkan Purchasing, Supply Chain Management, dan distribusi 

departemen 

b. Pemahaman yang jelas tentang konsep manajemen lantai suplay dan teknik, 

mampu berfikir strategis dan taktis 

c. Tingkat tinggi pemecahan masalah keterampilan dan kemampuan 

komunikasi 

5. Teknologi Informasi              

a. Mampu memiliki TI yang baik 

b. Mampu tur jaringan dan berurusan dengan masalah yang timbul dilapangan 

c. Mampu mengembangkan dan memelihara komunikasi canggih dan sistem 

informasi juga mampu bekerja dengan departemen lain 
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6.  Riset dan Pengembangan 

a. Harus memiliki latar belakang yang solid dan penguasaan kimia dan 

penelitiaan 

b. Mampu mengembangkan produk yang ada sesuai dengan tren pasar 

c. Mampu merancang kemasan yang tepat sesuai dengan fungsi 

d. Berkolaborasi dengan pemasaran, produksi, logistik, dan departemen 

lainnya 

2.1.4 Produk-Produk Perusahaan 

Sampai saat ini Wings telah memproduksi dan memasarkan lebih dari 40 

produk. Dalam memasarkan produk-produk, perusahaan membagi dalam tiga divisi 

yaitu : 

1. Produk rumah tangga antara lain Wings biru, Ekonomi, Daia, So klin power, 

Boom, So Klin Softener, So Klin Lantai Cleaner, Wings Porcelin Cleaner, 

Mama Lime, dan lain-lain. 

2. Personal Care antara lain Ciptadent, Kodomo, dan Smile Up, Give, Nuvo, 

Page One, Emeron, Page One Botanical Shampo, Hers dan lain-lain 

3. Makanan dan Minuman antara lain Jas-Jus, Segar Dingin, Mie Sedaap, 

Kecap Sedaap dan lain-lain 

2.1.4.1 Sejarah Mie Sedaap 

Kedigdayaan wings tak hanya di ranah toiletris, di industri makanan pun, 

raksasa Indofood dibuat kalang kabut dengan kehadiran Mie Sedaap. Mie 
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Sedaap adalah merek mi instan yang diproduksi oleh Wings Food dan menjadi 

produk mie instan populer kedua di Indonesia. Diluncurkan pada tahun 2003, tiga 

puluh satu tahun setelah Indomie. Selain di Indonesia, Mie Sedaap juga dijual di 

luar negeri, antara lain Malaysia dan Nigeria. Pada awal diluncurkan, varian rasa 

Mie Sedaap hanya ada tiga varian, yaitu Mie Goreng dengan "kriuk-kriuk" (bawang 

gurih renyah), Rasa Soto dengan "koya" (serbuk gurih) dan Rasa Ayam Bawang 

dengan bawang goreng. Setahun kemudian, pada tahun 2004, Mie Sedaap hadir 

dengan Rasa Kari Ayam dengan serbuk gurih kari dan santan. Pada akhir tahun 

2005, Mie Sedaap Sambal Goreng diluncurkan. Pada tahun 2008 Pada 

tahun 2009 Mie Sedaap meluncurkan rasa barunya, Rasa Kari 

Spesial dengan Bumbu Kari Kental dan Rasanya Nendang. Pada tahun 2011 Mie 

Sedaap meluncurkan rasa barunya, Rasa Ayam Spesialdengan tagline Mantap 

Kaldunya. Saat ini, Mie Sedaap merupakan kompetitor dari Indomie. 

2.1.4.2 Produk Mie Sedaap  

Mie Sedaap memiliki tekstur yang halus, kenyal dan tegas untuk gigitan 

juga memberikan rasa yang lezat dan nikmat. Satu-satunya mi yang memiliki 

sertifikat ISO 22000. Mie Sedaap diproduksi dan diproses dalam kondisi higienis 

di bawah pengawasan ketat dari para ahli. Mie Sedaap Mie Goreng dimasak dengan 

bawang goreng renyah. Mie Sedaap rasa Soto dimasak dengan bumbu lengkap, 

dengan rasa jeruk nipis segar. Mie Sedaap Ayam Spesial dibuat dari kaldu ayam 

asli. Mie Sedaap Kari Spesial dibuat dengan saus kari khusus. Mie Sedaap White 

Curry hanyalah Mie Sedaap Kari Spesial dengan saus kari khusus dan bubuk 

https://id.wikipedia.org/wiki/Merek
https://id.wikipedia.org/wiki/Mi_instan
https://id.wikipedia.org/wiki/Wings_(Perusahaan)
https://id.wikipedia.org/wiki/Mi_instan
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/2003
https://id.wikipedia.org/wiki/Indomie
https://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia
https://id.wikipedia.org/wiki/Nigeria
https://id.wikipedia.org/wiki/2008
https://id.wikipedia.org/wiki/2009
https://id.wikipedia.org/wiki/2011
https://id.wikipedia.org/wiki/Indomie
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krimer. Ada 7 varian: Goreng (91 gr), Sambal Goreng (88 gr), Soto (75 gr), Ayam 

Bawang (70 gr), Kari Ayam (72 gr), Ayam Spesial (69 gr), Kari Spesial (75 gr). 

 

Gambar 2. 1 

Mie Sedaap kemasan bag rasa soto 

       Sumber: www.miesedaap.com  

 

Gambar 2. 2 

 Mie Sedaap Goreng Kemasan Bag 

              Sumber: www.miesedaap.com 

 

 

Gambar 2. 3  

Varian Rasa Mie Sedaap Kemasan Bag  

      Sumber: www.miesedaap.com 

http://www.miesedaap.com/
http://www.miesedaap.com/
http://www.miesedaap.com/
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2.1.4.3 Strategi Pemasaran Mie Sedaap 

Salah satu strategi pemasaran yang dilakukan produsen Mie Sedaap saat 

pertama kali muncul adalah menetapkan harganya lebih murah daripada pesaing 

utamanya. Namun bukan berarti meski harganya lebih murah kualitasnya juga 

rendah, kualitas tetap diperhatikan meski mengandalkan harga yang murah. 

Produsen Mie Sedaap juga memilih memasarkannya ke toko-toko di kota kecil dan 

desa-desa, Mie Sedaap menggunakan lini pemasaran bawah. Dari desa-desa dan 

kota-kota kecil, produknya perlahan membangun dasar pelanggan yang kuat serta 

permintaan yang konstan, dari sana produsen Mie Sedaap mulai menuju kota-kota 

besar dan supermarket besar. Strategi lini atas diluncurkan terutama melalui iklan 

komersial di TV serta media cetak. Promosi tidak hanya dilakukan lewat iklan tapi 

juga dengan cara memberikan bonus untuk pembelian dalam skala besar, atau 

pemberian harga promo. Dengan strategi di atas Mie Sedaap dapat meningkat 

dengan cepat dan siap bersaing dengan raksasa mie di Indonesia. 

2.1.4.4 Penghargaan 

1. Pada bulan Februari 2007, Mie Sedaap meraih penghargaan Top brand 

Awards 2007. 

2. Pada 17 Oktober 2015 Mie Sedaap, produk mie instan populer di 

Indonesia bersama Teh Rio, produk cup Ready to Drink produksi Wings 

Food mendapatkan penghargaan “Original Rekor Indonesia Award”. 
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Gambar 2. 4 

Penghargaan Original Rekor Indonesia Awward 

Sumber: www.miesedaap.com 

2.2 Universitas Diponegoro Semarang 

2.2.1 Sejarah Universitas Diponegoro 

Sekitar awal tahun 1950-an masyarakat Jawa Tengah pada umumnya dan 

masyarakat Semarang khususnya, membutuhkan kehadiran sebuah universitas 

sebagai pelaksana pendidikan dan pengajaran tinggi. Tujuannya untuk membantu 

pemerintah dalam menangani dan melaksanakan pembangunan di segala bidang 

khususnya bidang pendidikan. Pada waktu itu di Provinsi Jawa Tengah dan 

Yogyakarta hanya memiliki Universitas Gadjah Mada yang berstatus sebagai 

universitas negeri. 

Sementara jumlah lulusan sekolah menengah atas di Jawa Tengah bagian 

utara yang akan melanjutkan pendidikan tinggi di universitas makin meningkat, 

namun karena masih sangat terbatasnya universitas yang ada, maka tidak semua 

lulusan dapat tertampung. Menyadari akan kebutuhan pendidikan tinggi yang 

semakin mendesak, kemudian dibentuk Yayasan Universitas Semarang dengan 

http://www.miesedaap.com/
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Akte Notaris R.M. Soeprapto No. 59 tanggal 4 Desember 1956 sebagai langkah 

awal didirikannya universitas di Semarang dengan nama Universitas Semarang 

yang secara resmi dibuka pada tanggal 9 Januari 1957, dengan Presiden Universitas 

yang pertama adalah Mr. Imam Bardjo. 

Pada Dies Natalis ketiga Universitas Semarang pada tanggal 9 Januari 1960, 

Presiden Republik Indonesia, Ir. Soekarno mengganti nama Universitas Semarang 

menjadi Universitas Diponegoro. Perubahan nama ini merupakan penghargaan 

terhadap Universitas Semarang atas prestasinya dalam pembinaan bidang 

pendidikan tinggi di Jawa Tengah. 

Keputusan Presiden ini kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah 

No 7 Tahun 1961 dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan 

Kebudayaan No 101247/UU tanggal 3 Desember 1960. 

Keputusan tersebut berlaku surut mulai tanggal 15 Oktober 1957 dengan 

ketentuan tanggal tersebut ditetapkan sebagai Dies Natalis Undip mengingat pada 

tanggal tersebut terjadi “pertempuran lima hari” revolusi fisik di kota Semarang. 

UNDIP memilih tanggal ini untuk meneruskan cita-cita pejuang kemerdekaan 

bangsa dalam mengisi kemerdekaan dengan mencerdaskan bangsa. UNDIP adalah 

bentuk sumbangsih para penerus bangsa atas amanah yang ditinggalkan para 

pejuang kemerdekaan. 

Tahun 1957 ditetapkan sebagai tahun berdirinya Undip, dengan 

memperhatikan realitas sejarah bahwa Universitas Semarang sebagai universitas 

swasta yang berdiri tahun 1957 merupakan embrio Universitas Diponegoro. 
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Penetapan Dies Natalis Undip tanggal 15 Oktober 1957 telah dinyatakan dalam 

laporan Rektor pada Dies Natalis Undip yang ke 13. 

Perjalanan panjang Undip, telah menghantarkan universitas ini menjadi 

salah satu perguruan tinggi nasional yang diharapkan dapat meningkatkan daya 

saing bangsa melalui alumni yang dihasilkannya dan karya-karya intelektual lain 

dalam bidang riset dan pemikiran. 

1. Status Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Universitas Diponegoro (UNDIP) 

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1961 merupakan Perguruan 

Tinggi Negeri yang berkedudukan di Semarang, Ibu Kota Propinsi Jawa 

Tengah. 

2. Status Badan Layanan Umum (BLU), berdasarkan Keputusan Menteri 

Keuangan nomor 259/KMK.05./2008 tanggal 15 September 2008 tentang 

Penetapan Universitas Diponegoro pada Departemen Pendidikan Nasional 

sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum. Selanjutnya Universitas Diponegoro dalam pengelolaan 

keuangan mengikuti pola Pengelolaan Badan Layanan Umum 

3. Status Perguruan Tinggi Negeri – Berbadan Hukum (PTN-BH), didasarkan 

pada Peraturan Pemerintah No.81 tahun 2014 dan peraturan pemerintah RI 

No.52 Tahun 2015, Universitas Diponegoro secara resmi menjalankan 

kelembagaan dengan struktur baru sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan 

Hukum (PTNBH), yang di launching pada 3 Januari 2017. 
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2.2.2 Visi dan Misi 

a. Visi 

Universitas Diponegoro tahun 2020, menjadi Universitas Riset yang unggul. 

b. Misi: 

1. Menyelenggarakan  pendidikan sehingga menghasilkan lulusan yang 

unggul dan kompetitif. 

2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan publikasi, Hak Atas 

Kekayaan Intelektual  (HAKI) , buku ajar, kebijakan dan teknologi 

yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya 

dan sumber daya lokal. 

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang menghasilkan 

publikasi, Hak Atas Kekayaan Intelektual  (HAKI) , buku ajar, 

kebijakan dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan 

mengedepankan budaya dan sumber daya lokal. 

4. Mengembangkan profesionalitas, kapabilitas, akuntabilitas dalam tata 

kelola universitas yang baik serta kemandirian penyelenggaraan 

perguruan tinggi. 
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2.2.3 Makna Logo Universitas Dipoegoro 

                                   

Gambar 2. 5 

Logo Universitas Diponegoro 

Universitas Diponegoro mempunyai logo yang digambarkan dalam bentuk 

dasar segi lima berbingkai lengku dan sisi lima yang berisi kuncup bunga melati 

yang sedang berkembang, berkelopak 10 helai, berdaun bunga 15 helai. Dalam 

kuncup bunga melati terdapat keris dan siluet Pangeran Diponegoro dan kupel 

(kubah) dengan 8 pancaran sinar. Tulisan Universitas Diponegoro terletak pada sisi 

kiri atas melengkung ke arah sisi kanan atas bunga melati, tulisan Semarang terletak 

dibawah kelopak bunga melati. 

Logo segi lima melambangkan dasar negara Pancasila. Kuncup bunga 

melati bermakna sebagai lambang pendidikan tinggi. Keris melambangkan 

ketajaman analisis yang menjamin kemandirian, ketepatan, presisi, dan akurasi 

serta kegunaan. Siluet Pangeran Diponegoro melambangkan jiwa kepahlawanan 

yang dimiliki oleh Pangeran Diponegoro yang beriman dan bertakwa terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa, tinggi rasa tanggung jawab, peka dan tanggap terhadap 

lingkungan dan sekaligus merupakan menifestasi jati diri Universitas Diponegoro. 

Kupel melambangkan religiusitas warga kampus, ketakwaan dan kepatuhan pada 

agama yang dianutnya. Pancaran 8 sinar melambangkan pencerahan dan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pangeran_Diponegoro
https://id.wikipedia.org/wiki/Kubah
https://id.wikipedia.org/wiki/Semarang
https://id.wikipedia.org/wiki/Pangeran_Diponegoro
https://id.wikipedia.org/wiki/Pangeran_Diponegoro
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penerangan kepada masyarakat di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

kesenian serta melambangkan penyebaran hasil Tri Dharma Perguruan Tinggi ke 

segala penjuru. Daun bunga yang berjumlah 15 helai dan kelopak bunga yang 

berjumlah 10 helai melambangkan tanggal dan bulan kelahiran Universitas 

Diponegoro, 15 Oktober. 

Warna hitam pada warna dasar, inti dari keris dan pegangannya 

melambangkan kepribadian. Warna kuning emas (prada) pada warna bingkai dan 

siluet Pangeran Diponegoro melambangkan keagungan. Warna merah pada 

pancaran 8 sinar di belakang siluet Pangeran Diponegoro melambangkan 

keberanian. Warna putih pada kelopak dan daun bunga serta tulisan Universitas 

Diponegoro Semarang melambangkan kesucian. 

2.2.4 Fakultas dan Program Studi Universitas Diponegoro 

Tabel 2. 1  

Fakultas dan Jurusan di Universitas Diponegoro 

No. Fakultas 
Jurusan 

1 Fakultas Ilmu Sosial dan 

Politik 

1. Administrasi Bisnis 

2. Administrasi Publik 

3. Ilmu Komunikasi 

4. Ilmu Pemerintahan 

5. Hubungan Internasional 

2 Fakultas Hukum Ilmu Hukum 

3 Fakultas Ilmu Budaya 1. Sastra Jepang 

2. Sastra Indonesia 

3. Sastra Inggris 

4. Sejarah 

5. Ilmu Perpustakaan 

https://id.wikipedia.org/wiki/15_Oktober
https://id.wikipedia.org/wiki/Pangeran_Diponegoro
https://id.wikipedia.org/wiki/Pangeran_Diponegoro
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4 Fakultas Sains dan 

Matematika 

1. Fisika 

2. Kimia 

3. Biologi 

4. Statistika 

5. Matematika 

6. Teknik Informatika 

5 Fakultas Ekonomika dan 

Bisnis 

1. Akuntansi 

2. Ilmu Ekonomi Studi pembangunan 

3. Manajemen 

4. Ekonomi Islam 

6 Psikologi Psikologi 

7 Fakultas Kedokteran 1. Pendidikan Dokter 

2. Ilmu Gizi 

3. Keperawatan 

8 Fakultas Kesehatan 

Masyarakat 
Kesahatan Masyarakat 

9 Fakultas Perikanan dan Ilmu 

Kelautan 

1. Manajemen Sumber Daya Perairan 

2. Budidaya Perairan 

3. Pemanfaatan Sumber Daya 

Perikanan 

4. Teknologi Hasil Perikanan 

5. Oceanografi 

10 Fakultas Peternakan dan 

Pertanian 

1. Peternakan 

2. Teknologi Pangan 

3. Agroteknologi 

4. Agribisnis 

11 Fakultas Teknik 1. Teknik Industri 

2. Sistem Komputer 

3. Teknik Mesin 

4. Teknik Sipil 

5. Arsitektur 
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6. Teknik Geodesi 

7. Teknik Geologi 

8. Teknik Kimia 

9. Perencanaan Wilayah dan Kota 

10. Teknik Perkapalan 

11. Teknik Lingkungan 

12. Teknik Elektro 

Sumber: www.undip.ac.id  

2.3 Identitas Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Diponegoro 

jenjang S1 dan Sekolah Vokasi atau D3 yang aktif dan terdaftar dalam lima tahun 

terakhir. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 96 responden. Berdasarkan 

data yang telah diisi oleh responden, diperoleh kondisi responden tentang jenis 

kelamin, usia, fakultas dan tempat pembelian produk. Berikut adalah jawaban 

kondisi responden. 

2.3.1 Jenis Kelamin Responden 

 Berikut adalah data mengenai jenis kelamin responden: 

Tabel 2. 2  

Jenis Kelamin Respoden 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

Laki-laki 28 29 

Perempuan 68 71 

Total 96 100 

 Sumber: data primer yang diolah, 2017 

http://www.undip.ac.id/
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Berdasarkan tabel 2.2 dideskripsikan bahwa responden perempuan 

berjumlah 68 orang atau 71% lebih banyak dari responden laki-laki yang hanya 

berjumlah 28 orang atau 29%. 

2.3.2  Usia Responden 

 Berikut adalah data mengenai umur responden: 

Tabel 2. 3 

Umur Responden 

Umur(2017) Jumlah Persentase (%) 

18 4                4,2 

19 7 7,3 

20 13 13,5 

21 25                 26,0 

22 40 41,7 

23 6 6,3 

24 1                 1 

Total 96              100 

  Sumber: data primer yang diolah, 2017 

Berdasarkan tabel 2.3 dideskripsikan bahwa responden berusia 19 tahun ada 

sebanyak 7 responden atau 7,3%, usia 20 tahun sebanyak 13 responden atau 13,5%, 

usia 21 tahun sebanyak 25 responden atau 26,0%, usia 23 tahun ada sebanyak 6 

responden atau 6,3%, responden terbanyak berusia 22 tahun yaitu sebanyak 40 

responden atau 41,7%, responden paling tua berusia 24 tahun hanya sebanyak 1 

responden atau 1%, sedangkan responden termuda berusia 18 tahun sebanyak 4 

responden atau 4,2%. Seluruh responden termasuk dalam kategori usia produktif. 

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kelompok usia produktif adalah 

mereka yang berada dalam rentang usia 15 sampai dengan 64 tahun. Kelompok usia 
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produktif itu, adalah penduduk yang usianya sudah sanggup menghasilkan produk 

maupun jasa.  Menurut BkkbN, kelompok usia produktif adalah penduduk yang 

karena usia, kondisi fisik dan jenis pekerjaannya dapat menghasilkan produk dan 

jasa untuk menjalani kehidupannya secara optimal. 

2.3.3 Uang Saku atau Penghasilan Responden 

Berikut adalah data jumlah uang saku atau penghasilan responden perbulan: 

Tabel 2. 4  

Uang Saku atau Penghasilan 

Uang Saku/bulan Jumlah Persentase (%) 

  Rp500.000    - Rp1.000.000 69 71,9 

>Rp1.000.001 - Rp1.500.000 17 17,7 

>Rp1.500.001 - Rp2.000.000 7                   7,3 

> Rp2.000.001 - Rp2.500.000 3                   3,1 

Total 96            100 

Sumber: data primer yang diolah, 2017 

Berdasarkan Tabel 2.4 dideskripsikan bahwa responden paling banyak 

memiliki uang saku perbulan sebesar Rp. 500.000,00 – Rp. 1.000.000,00 yaitu 

sebanyak 69 responden atau 71,9%, yang memiliki uang saku >Rp. 1.000.001,00 - 

Rp1.500.000,00 ada sebanyak 17 responden atau 17,7%, kemudian responden yang 

memiliki uang saku perbulan sebesar >Rp. 1.500.001,00 – Rp. 2.000.000,00 ada 

sebanyak 7 responden atau 7,3%, dan terakhir ada responden yang memiliki uang 

saku perbulan sebesar >Rp. 2.000.001,00 – Rp. 2.500.000,00 hanya ada 3 orang 

atau 3,1%. 
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2.3.4 Tempat Pembelian Mie Sedaap Kemasan Bag 

Tabel 2. 5 

 Tempat Pembelian Mie Sedaap Kemasan Bag 

Tempat Pembelian Jumlah Persentase (%) 

Toko Kelontong 18 18,8 

Minimarket 56 58,3 

Supermarket 20 20,8 

Hypermarket 2 2,1 

Total 96        100 

 Sumber: data primer yang diolah, 2017 

 Berdasarkan tabel 2.5, dapat kita lihat bahwa sebagian besar responden 

yaitu 56 responden (58,3%) membeli Mie Sedaap kemasan bag di minimarket 

(indomaret dan alfamart), karena di kawasan kampus sangat banyak minimarket, 

mahasiswa pun terutama yang kos di sekitar kawasan kampus  lebih sering membeli 

Mie Sedaap di minimarket. Sebanyak 20 reponden (20,8%) menyatakan bahwa 

mereka lebih sering membeli mie Sedaap kemasan bag di Supermarket seperti 

Superindo. 18 responden (18,8%) menyatakan bahwa mereka membeli Mie Sedaap 

kemasan bag di toko kelontong, persentasenya kecil karena jumlah toko kelontong 

yang ada di sekitar kampus sudah sangat sedikit. Sisanya yang paling sedikit 2 

responden (2,1%) membeli Mie Sedaap kemasan bag di Hypermarket seperti Giant 

dan Carrefour. 
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2.3.4 Fakultas Responden 

Berikut adalah data jumlah responden tiap fakultas: 

Tabel 2. 6  

Jumlah Responden 

No Fakultas Jumlah Persentase (%) 

1 FISIP 7 7,3 

2 FH 7 7,3 

3 FIB 7 7,3 

4 FSM 8 8,3 

5 FEB 8 8,3 

6 Fpsi 2 2,1 

7 FK 5 5,2 

8 FKM 5 5,2 

9 FPIK 8 8,3 

10 FPP 5 5,2 

11 FT 20 20,8 

12 
Sekolah Vokasi 

14 14,7 

Total 96        100 

Sumber: data primer yang diolah, 2017 

Berdasarkan tabel 2.6 bisa dilihat bahwa jumlah responden tiap fakultas 

tertinggi adalah FT sebesar 20 responden atau 20,8%. FISIP, FH dan FIB sebanyak 

7 responden atau 7,3%. FSM, FEB dan FPIK jumlah respondennya sebanyak 8 

responden 8,3%. FK, FKM dan FPP respondennya sebanyak 5 responden atau 

5,2%, lalu Sekolah Vokasi atau D3 jumlah repondennya sebesar 14 responden atau 

14,7% dan jumlah reponden terendah adalah Fakultas Psikologi yaitu 2 responden 

atau 2,1%. Jumlah ini diketahui berdasarkan jumlah mahasiswa tiap fakultas selama 

5 tahun terakhir dan ditentukan dari rumus slovin.  


