
I. PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Sejak dahulu susu dikenal sebagai bahan pangan yang paling sempurna

karena zat gizi lengkap yang dikandungnya dan sifatnya yang mudah dicerna.

Kelemahan susu adalah sifatnya yang tidak tahan lamadisimpan dan mudah

rusak sehingga susu harus diolah lebih lanjut. Salah satu produk olahan susu

adalah yoghurt yaitu produk olahan susu yang dihasilkan melalui proses

fermentasi dengan bantuan bakteri sehingga tekstur dan rasanya menjadi lebih

baik dan lebih tahan lama disimpan pada keadaan dingin.

Meningkatnya tingkat pendapatan serta perubahan pola perilaku

termasuk pola konsumsi ke hal-hal yang bersifat praktis mendorong

berkembangnya industri pengolahan susu menjadi yoghurt. Apalagi didukung

oleh ketersediaan bahan baku yang cukup memadai. Kondisi inilah yang

semakin memberikan indikasi kuat akan meningkatnya industri ini dimasa

mendatang. Peluang pasar minuman kesehatan yoghurt yang semakin marak

secara tidak langsung telah mendorong beberapa perusahaan yang sUdah lama

terjun di bisnis ini untuk meningkatkan kapasitas produksinya guna memenuhi

permintaan konsumen yang semakin meningkat.

Industri pengolahan susu sapi menjadi yoghurt di Indonesia terus

berkembang. Pada tahun 1997 total produksi yoghurt oleh perusahaan yoghurt

Indonesia sebanyak 222.000 ton ·dengan nitairupiah sebesar"Rp. 437. 808. 000.

Jumlah itu meningkat menjadi 536. 428 ton bernilai Rp. 2. 488.845.000 {Badan
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Pusat Statistik, 2000). Jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat

karena meningkatnya permintaan masyarakat.

Peningkatan permintaan terhadap yoghurt dimungkinkan dapat terjadi

akibat membaiknya perekonomian negara yang berimplikasi pada meningkatnya

taraf hidup, daya beli masyarakat, tingkat pendidikan, pengetahuan dan

kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dengan mengkonsumsi bahan

pangan yang mampu memenuhi kebutuhan gizi bagi tubuh.

Berkembangnya industri pembuatan minuman kesehatan yoghurt dan

peningkatan permintaan yoghurt juga diakibatkan oleh meningkatnya jumlah

penduduk. OKI Jakarta, sebagai salah satu wilayah Indonesia yang mempunyai

jumlah penduduk terbanyak merupakan pasar potensial bagi produk minuman

kesehatan yoghurt. Berdasarkan Survei Badan Pusat statistik, penduduk OKI

Jakarta berjumlah 8. 484. 853 orang pada tahun 2000, meningkat menjadi 11.

239. 287 orang pada tahun 2001, dan diperkirakan pada tahun 2005 jumlahnya

akan membengkak mencapai 12. 711. 189 orang. Jika dicermati dengan baik

jumlah tersebut dapat menjadi peluang pasar bagi produk makanan dan

minuman praktis khususnya minuman kesehatan yoghurt.

Meskipun termasuk sebagai produk baru dalam pasar Consumer goods

di Indonesia, upaya untuk memperebutkan pasar yoghurt sebagai minuman

kesehatan menunjukkan adanya persaingan yang cukup ketat. 'Potensi pasar

yang cukup besar mendorong para produsen dan penyalur produk minuman

kesehatan yoghurt untuk berlomba memasarkan produknya masing-masing.

Bagi para produsen 'Clan penyalur, agar produknya dapat diterima dan

sukses di pasar diperlukan suatu strategi pemasaran yang tepat danefektif.
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Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mempertimbangkan

preferensi konsumen. Preferensi konsumen adalah bagian dari studi tentang

perilaku konsumen yang menitikberatkan pada sikap dan persepsi konsumen

terhadap keinginan dan kebutuhannya atas suatu produk, serta faktor-faktor

yang mempengaruhinya dalam membuat suatu keputusan pembelian.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui gambaran umum

mengenai produk minuman kesehatan yoghurt yangsesungguhnya dibutuhkan

dan diharapkan oleh konsumen. Hal tersebut akan berimplikasi kepada

perumusan strategi pemasaran produk mlnuman kesehatan yoghurt, khususnya

strategi bauran produk.

1. 2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang, maka penulis

mengidentifikasikan beberapa permasalahan yang terdapat pada industri

minuman kesehatan yoghurt terutama yang berkaitan dengan proses

perumusan strategi pemasaran. Identifikasi masalah tersebut adalah sebagai

berikut.

1. . Yoghurt adalah salah satu jenis minuman kesehatan yang tergolong baru di

pasar Consumer goods Indonesia.

2. Permintaan yoghurt terus berkembang karena selain slfat dan rasanya yang

khas, produk ini juga bermanfaat bagi kesehatan dan kesegaran tubuh.

3. Pasar produk minuman kesehatan yoghurt yang terus berkembang terlihat

dengan semakin banyaknya ~erusahaan yang bermain{jalam industri ini.

Fenomena itu mendorong terjadinya persaingan yang semakin ketal.
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4. Kondisi psikografis penduduk DKI Jakarta yang amat beragam menjadikan

wilayah ini berpotensi untuk pengembangan pasar produk minuman

kesehatan yoghurt dalam berbagai maeam kemasan dan eitarasa.

5. Pada umumnya produk minuman kesehatan yoghurt yang ada di pasaran

memiliki karakteristik yang serupa antara satu merek dengan merek lainnya

baik dari aroma, eita rasa, harga dan kemasan sehingga konsumen

menemuikesulitan dalam membedakan mana produk yang berkualitas baik

dan mana produk yang berkualitas rendah. Akhirnya selama ini konsumen

memilih yoghurt yang akan dikonsumsinya hanya berdasarkan merek yang

telah lebih dahulu muneul.

6. Berkembangnya pengetahuan konsumen yang didukung oleh kemajuan

teknologi mendorong permintaan akan produk minuman kesehatan yoghurt

yang lebih beragam, dalam hal jenis, rasa, kemasan, maupun nilai tambah

yang lain.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa

permasalahan yang dipaparkan sebagai berikut.

1. Bagaimana karakteristik umum perilaku konsumen minuman kesehatan

yoghurt ?

2. Bagaimana perilaku dan preferensi konsumen mempengaruhi proses

pengambilan keputusan pembelian minuman kesehatan yoghurt dikaitkan

dengan atribut yang melekatpada beberapa merek minuman kesehatan

yoghurt ?
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3. Bagaimana strategi bauran pemasaran produk minuman kesehatan yoghurt

yang tepatsesuai dengan perilaku konsumen minuman kesehatan yoghurt ?

1. 4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Jatar belakang, identifikasi permasalahan, dan perumusan

masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

sebagai berikut.

1. Menganalisis karakteristik perilaku konsumen minuman kesehatan yoghurt.

2. Menganalisis perilaku dan preferensi konsumen yang memperngaruhi

proses pengambilan keputusan pembelian minuman kesehatan yoghurt

dikaitkan dengan berbagai atribut yang melekat pada beberapa merek

minuman kesehatan yoghurt.

3. M.erumuskan strategi bauran pemasaran produk minuman kesehatan

yoghurt sesuai dengan hasil analisis perilaku konsumen minuman kesehatan

yoghurt.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa dengan

diketahuinya deskripsi tentang perilaku dan preferensi konsumen dan faktor

faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan pembelian minuman

kesehatan yoghurt, maka informasi ini merupakan masukan bagi produsen dan

penyalur produk minuman kesehatan yoghurt untuk merencanakan,

merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi strategi bauran pemasaran yang

telah dilaksanakan. Penelitian ini juga bermanfaat bagi penelitian selanjutnya,
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karena dapal menjadi bahan masukan unluk memahami penggunaan leori

perilaku konsumen.

1. 6. Ruang Lingkup Penelitian

Penelilian ini hanya sebalas pada menganalisis perilaku dan preferensi

konsumen minuman kesehalan yoghurt di daerah pemasaran OKI Jakarta dan

faklor-faklor yang mempengaruhi proses pengambilan kepulusan pembelian

serta implikasinya lerhadap slralegi bauran pemasaran produk tersebul.
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