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Sejak dahulu susu dikenal sebagai bahan pangan yang paling sempurna
karena nilai gizi yang lengkap dan sifatnya yang mudah dicerna. Kelemahan
susu adalah mudah rusak dan tidak tahan lama disimpan. Untuk menyiasati hal
tersebut, maka diperlukan pengolahan lebih lanjut menjadi berbagai macam
produk turunan seperti yoghurt. Perkembangan industri pengolahan susu
menjadi yoguhurt di Indonesia mulai berkembang sejak tahun 1997. Tercatat
pada saat itu secara nasional total produksi yoghurt sebanyak 222.000 ton dan
meningkat menjadi 536.428 ton pada tahun 2000 (BPS). Meskipun termasuk
sebagai produk baru di pasar Consumer goods Indonesia, tetapi upaya untuk
memperebutkan pasar menunjukkan adanya persaingan yang keta!.
Meningkatnya taraf hidup dan pendapatan masyarakat serta perubahan pola
hidup ke arah kebiasaaan untuk hidup sehat merupakan salah satu pendorong
berkembangnya industri pengolahan susu menjadi yohgurt. Fenomena itu juga
ditunjang oleh pertambahan jumlah penduduk yang pesat terutama di kota besar
seperti OKI Jakarta dan berkembangnya tingkat pendidik~m juga ketersediaan
bahan baku.

OKI Jakarta merupakan daerah pemasaran produk yoghurt yang cukup
potensial karena peningkatan jumlah penduduk yang pesat dan karakteristik
penduduknya yang konsumtif. Produk yoghurt yang beredar di pasar umumnya
memiliki karakteristik yang serupa antara merek yang satu dengan yang lain,
sehingga konsumen cenderung untuk membeli produk yang mereknya lebih dulu
populer. Hal tersebut menjadi pemicu tingkat loyalitas yang kuat akan suatu
merek. Potensi pasar yang cukup besar merupakan tantangan bagi produsen
dan pemasar produk yoghut untuk menyusun suatu strategi pemasaran yang
tepat dan efektif. Salah satunya adalah dengan menitikberatkan pada perilaku
dan preferensi konsumen terhadap keinginannya atas produk yoghurt serta
faktor-faktor yang mempengaruhi mereka dalam proses pengambilan keputusan
pembelian. Melalui penelitiari ini diharapkan dapat <!iperoleh informasi tentang
produk yoghurt yang sesungguhnya diharapkan konsumen dan menjadi dasar
untuk menetapkan strategi bauran pemasaran.

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masafah, maka penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis perilaku dan preferensi konsumen yoghurt .elan
faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan
pembelian yoghurt, untuk kemudian merumuskan strategi bauranpemasaran.

Penelitian ini dilakukan di wilayah pemasaran OKI Jakarta dari bulan Juni
sampai Oktober tahun 2001. Metode penelitian yang <ligunakan adalah
pendekatan deskriptif melalui untuk analisis bauran pemasaran, dan metode
survei untuk analisisperilaku konsumen terhadap ·beberapa merek produk
minuman kesehatan yoghurt.

Prosedur .pengambilan sample dan 'penentuan responden menggunakan
metode probability sampling secara acak (random) <Ii tempat yang telah
ditentukan. Jumlah responden yang <lipilih adalah 100 orang yang tersebar.eli
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lima wilayah DKI Jakarta denganconvlntence sampling, yaitu berdasarkan
kesediaan responden menjawab pertanyaan dan mengisi kuesioner yang
diajukan.. Penentuan tempat penyebaran kuesioner dilakukan dengan sengaja
(purposive sampling) di tempat-tempat yang menjual minuman kesehatan
yoghurt'seperti di hypermarket, supermarket, pusat kebugaran, serta di kampus
dan kantor.

Teknik pengolahan dan analisis data dimulai dengan pengujian reliabilitas
dan validitas alat ukur (kuesioner), penggunaan sistem tabulasi yang
dikembangkan ke dalam bentuk grafik untuk mendapatkan gambaran tentang
data responden yang diperoleh dari kuesioner, serta analisis perilaku dan
preferensi konsumen yoghurt. Analisis mengenai perilaku dan preferensi
konsumen adalah dengan menganalisis data demografi responden dan
tanggapan mereka terhadap atribut produk beberapa merek yoghurt yang diuji.
Atribut produk yang diajukan adalah harga, kemasan, cita rasa khas yoghurt,
rasa manis, rasa asam, volume, aroma, warna, ketersediaan merek, dan
kepopuleran merek. Sementara merek-meiek yang diuji adalah Fajar Taurus,
Yogo, Mella, Nice, dan King's. Data-data tersebut diolah dengan metode analisis
Biplot dan Citra. Melalui analisis Biplot akan diketahui posisi relatif suatu merek
dan kedekatannya dengan atribut. Sedangkan analisis Citra digunakan untuk
memperoleh gambaran mengenai keunggulan suatu merek.

Berdasarkan hasil pengolahan dan interpretasi data didapatkan
gambaran bahwa dari 100 orang responden terdapat 93 orang yang telah
mengenal produk yoghurt dengan baik dan 86,02 % diantaranya menyatakan
pernah mengkonsumsi yoghurt, sumber informasi mengenai produk yoghurt
diperoleh dari melihat sendiri di toko yang menjual dinyatakan oleh 46,24 %',
responden. Dari seluruh responden yang pernah mengkonsumsi yoghurt ada
67,5 % yang melakukan pembelian satu sampai dua kali saja. Merek yang paling
sering dibeli adalah Yogo yang dipilih oleh 38,2 % responden, dengan
pertimbangan rasanya yang enak (86%). Loyalitas responden terhadap suatu
merek masih rendah yang ditunjukkan dengan keputusan tidak jadi membeli oleh
36,25% lebih rendah dari keputusan untuk membeli merek lain (53,75%). Produk
pengganti jika yoghurt yang dicari tidak ada adalah minuman kesehatan sejenis
dengan merek Yakult dipilih oleh 57,5% responden. Alasan orang mengkonsumsi
yoghurt antara lain adalah untuk menjaga kesehatan tubuh dinyatakan oleh
52,83% responden, sedangkan atribut yang menjadi bahan pertimbangan dalam
pembelian adalah tanggal kadaluarsa produk (17,59%). Pengambil keputusan
pembelian terbanyak adalah atas inisiatif sendiri (65%), 47,5% proses pembelian
dilakukan secara mendadak saat berada di tempat yang menjual yoghurt.
Penerapan tahapan keputusan pembelian tidak selalu dilakukan dinyatakan oleh
38,75% responden dengan alasan karena ingin mencoba (73,5%). Saat yang
paling tepat untuk mengkonsumsi yoghurt adalah saat berada di rumah
dinyatakan oleh 73,75% responden. Sebanyak 55% responden biasa membeli
yoghurt di toko.

Dari tabulasi silang diketahui segmentasi pasar untuk setiap merek yang
diuji adalah sebagai berikut : responden dengan tingkat pendidikan S1 lebih
memilih merek Fajar Taurus, Y<lgo, Nice, dan King's. Sementara merek Mella
lebih banyak dipilih oleh responden berpendidikan Diploma. Segmentasi
responden berdasarkan jenis kelamin tidak terlalu berbec:la untuk setiap merek.
Segmentasi usia responden 26 sampai 35 tahun Fajar Taurus, Mella, dan King's.
Merek Yogodan Nice dipilih oleh respondenberusia 17-25tahun. Segmentasi
konsumen berdasarkan berpr<lfesi ac:lalah bahwa pegawai swastalebih memilih
merek 'Fajar Taurus -dan Yogo, sec:langkan Mella disukaiolehpegawai negeri dan
wiraswasta, Nice -dan King's dipiliholeh pelajar/mahasiswa. Responden dengan
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tingkat pengeluaran berkisar antara Rp.750.000 sampai Rp.1.000.000 menyukai
merek Fajar Taurus, sementara responden dengan tingkat pengeluaran
Rp.300.000 sampai RP.450.000 lebih memilih merek Yogo dan King's, merek
Nice paling banyak dipilih oleh responde dengan tingkat pengeluaran
Rp.450.000 sampai Rp.600.000, dan Mella dipilih oleh responden dengan tingkat
pengeluaran sekitar Rp.300.000. Melalui uji organoleptik responden
menyatakan bahwa setiap merek memiliki keunggulan tertentu.

Untuk meningkatkan daya saing dan pangsa pasar produk yoghurt
alternatif strategi bauran pemasaran yang direkomendasikan adalah : 1)
Perbaikan kualitas produk sesuai dengan harapan konsumen akan produk
yoghurt, 2) Penetapan strategi harga baru yang disesuaikan dengan segmen
pasar yang terbentuk, 3) Menambah saluran distribusi dan meningkatkan
promosi agar merek yang ditawarkan dapat melekat di benak konsumen, 4)
Penggunaan bauran promosi yang mengkombinasikan unsur-unsur periklanan di
berbagai media baik elektronik maupun cetak, personal selling dengan
mendatangi konsumen langsung (sistem langganan), serta mengadakan
publisitas secara luas untuk merangsang. permintaan, 5) Untuk meluaskan
wilayah pemasaran, perlu dilakukan perluasan jaringan distribusi produk yoghurt
ke taka-taka kecil tidak hanya di supermarket dan hypermarket. Melihat manfaat
produk yoghurt yaitu untuk kesehatan, maka penyediaan produk di tempat
tempat kebugaran merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penjualan, 6)
Konsep beriklan yang dapat ditawarkan adalah dengan menonjolkan manfaat
produk yoghurt untuk kesehatan dan diet. Hal tersebut dapat dilakukan
mengingat terjadinya perubahan perilaku masyarakat ke arah pola hidup sehat,
dengan mengkonsumsi produk-produk bermutu baik. "-

Produk yoghurt yang diinginkan konsumen adalah tingkat kekentalan
produk seperti yoghurt merek Fajar Taurus, rasa asam dan aroma khas seperti
pada merek Yoga, rasa manis dan cita rasa seperti pada merek Nice, c!engan
kadar lemak rendah yang diinginkan konsumen seperti pada merek Yoga.

Beberapa responden mengungkapkan harapan mereka terhadap produk
minuman kesehatan yoghurt yang memiliki waktu kadaluarsa yang agak lama
tetapi tanpa zat pengawet atau dengan zat pengawet yang bersifat alami dan
tidak terasa pahit. Untuk itulah penelitian yang lebih spesifik mengenai teknologi
pembuatan produk yoghurt yang lebih baik perlu dilakukan.

Kata Kunci: Analisis Perilaku dan Preferensi Konsumen Minuman Kesehatan
Yoghurt, Analisis Biplot, Analisis Citra, Strategi Bauran
Pemasaran, Konsumen DKI Jakarta.
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