
L PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Jumlah penduduk lndonesia yang besar dengan laju tingkat 

pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi merupakan pasar yang 

potensial bagi pemasaran berbagai jenis produk minuman. Teh (Camelia 

sinensis) sebagai salah satu jenis minuman cukup dikenal dan digemari 

oleh masyarakat lndonesia. Di kalangan penggemarnya, teh dianggap 

mempunyai keunggulan serta yang tidak ditemui pada produk minuman 

jenis lainnya. Kelebihan tersebut diantaranya adalah citarasa dan aroma 

yang khas, tidak menimbulkan efek tertentu bila diminum dan memberikan 

kesegaran setelah meminumnya. Dikalangan konsumennya, teh diyakini 

mempunyai kelebihan yaitu berkaitan dengan khasiatnya yang dapat 

menurunkan berat badan serta mampu mencegah dan menyembuhkan 

beberapa macam penyakit. 

Produk teh sudah sejak lama diproduksi oleh industri di dalam 

negeri. Dari awal kehadirannya, industri teh di dalam negeri terus 

mengalami perkembangan. Hasil produksi teh lndonesia dalam bentuk teh 

kering selain untuk mencukupi kebutuhan di dalam negeri juga menjad~ 

komoditi andalan untuk diekspor. Selama ini lndonesia merupakan salah 

satu produsen utama teh kering di dunia. Adapun kehadiran dan 

perkembangan industri teh di dalam negeri didukung oleh ketersediaan 

bahan baku yang melimpah. Di lndonesia komoditi teh menduduki 

peringkat ke enam setelah karet, kopra, kopi kakao dan lada. 
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Potensi pasar dalam negeri dalam mendukung perkembangan 

industri teh sangat besar. Tingkat konsumsi teh perkapita di lndonesia 

masih sangat rendah dibandingkan negara-negara produsen lainnya 

seperti ditunjukan dalarn Tabel 1. 

Tebel 1. Tingkat Korlsumsi Teh Di Beberapa Negara Produsen 
Teh 

Untuk meningkatkan jurnlah konsumsi teh di lndonesia diperlukan 

adanya usaha - usaha pemasaran yang lebih baik dengan didukung oleh 

kajian terhadap perilaku konsumennya. Sebagai salah satu produk 

minuman yang cukup dikenal dan digemari oleh masyarakat Indonesia, 

teh dianggap mernpunyai keunggulan komparatif yang tidak ditemui pada 

produk rninurnan lainnya seperti citarasa dan aroma yang khas serta tidak 

menirnbulkan efek sarnpingan bila diminurn. Kelebihan lain dari teh adalah 

khasiatnya yaitu, dapat menurunkan berat badan, marnpu rnemberikan 

daya awet muda, serta marnpu mencegah dan rnenyembuhkan beberapa 

, ,ndonesia 250 

macam penyakit. 

Teh yang saat ini dijual di pasaran dalam negeri selain masih 

berbentuk teh serbuk (untuk diseduh) berjuga sudah dikembangkan 

menjadi produk olahan teh yaitu teh wangi dan teh celup. Rata-rata 

pertumbuhan konsumsi perkapita untuk jenis teh celup dari tahun 1992 - 

1997 mencapai 18,5 persen per tahun. Sementara itu untuk konsurnsi 
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Sumber : International Tea Committee, 1997. 
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jenis teh bubuk perkembangan konsumsinya terlihat rendah. Rata-rata 

pertumbuhan perkapita untuk teh bubuk hanya sebesar 2,l persen per 

tahun (CIC, 1998). Kedua jenis prod~k teh ini dapat dikatakan saling 

bersaing atau cenderung saling bersubtitusi. Peluang pasar yang cukup 

besar di dalam negeri menjadikan bisnis ini menjadi sasaran usaha 

kelompok perusahaan besar untuk masuk dan bersaing didalamnya. 

Terdapat beberapa perusahaan besar yang cukup berhasil dalarn bisnis 

teh ini antara lain adalah PT Sariwangi Agricultural Estates Agent, PT 

Duta Serpack Inti, PT Gunung Slamet, PT Gunung Subur, PTP Nusantara 

VIII, PT Jangkar Jati, , PT lndorub Sumber Wadung, PT Asia Arben 

Kencana, dan perusahaan-perusahaan pengolahan teh lainnya 

I (CIC,1995), 

\ Berkaitan dengan krisis ekonomi yang dialarni Indonesia saat ini, 

industri teh seperti industri makanan I minuman lainnya mengalami 

dampaknya dari melemahnya daya beli masyarakat sehingga menurunkan 

' tingkat konsumsi terhadap teh. Kondisi ini menyebabkan persaingan antar 

produsen semakin ketat. Persaingan ini akan semakin terasa berat bagi 

industri teh yang dikelola dengan skala usaha kecil serta dengan lingkup 

wilayah pemasaran domestik yang masih terbatas (Jawa Barat, Jawa 

Tengah dan Surnatera Selatan) seperti yang dilakukan oleh divisi 

agroindustri HKS Plantation. Selain dipasarkan di dalam negeri, hampir 

sebagian besar (80 %) teh hijau yang dihasilkan perusahaan diekspor ke 

Maroko dan Pakistan melalui KOPTHINDO (Koperasi Pengolah Teh Hijau 

Indonesia). 
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lndonesia saat ini menghasilkan dua jenis teh, yaitu teh hitarn 

(black tea) dan teh hijau (green tea). Sebagain besar produksi teh di 

lndonesia adalah teh hitam sebesar 95.7% sedangkan teh hijau hanya 4.3 

% dari tota produksi nasional (Infemafionai Tea Commitfee, 1997). 

Kecilnya produksi teh hijau ini disebabkan karena sebagian besar 

penduduk lndonesia tidak terbiasa untuk rnengkonsurnsi teh hijau karena 

adanya perbedaan rasa padahal khasiat dari teh hijau jauh lebih banyak 

dibandingkan dengan teh hitam. Hal ini disebabkan karena teknik 

pengolahan teh hijau yang khas yakni tanpa rnelalui proses fermentasi 

sehingga tidak merusak khasiat dari daun teh, yakni enzim EGCG 

(Egalocafhecin 3 galafe). 

Selain rasanya yang berbeda dengan teh hitam (lebih sepat karena 

tidak rnengalarni fermentasi dalam proses produksinya), hampir sebagian 

besar teh hijau yang dihasilkan dari perkebunan rakyat setelah diolah oleh 

pabrik pengolahan dijual di pasar lokal dalarn bentuk "pure green tea". Hal 

ini berbeda dengan teh hijau yang telah dikernas secara modern dan dijual 

dalarn skala yang lebih luas oleh beberapa perusahaan besar yang telah 

diproses kembali dengan untuk mengurangi rasa sepat dan 

rnenambahkan aroma tertentu. Penyebab teh hijau yang telah diolah oleh 

pabrik pengolahan kecil harus diolah kernbali adalah karena mutu teh 

hijau yang dihasilkan belum mernenuhi syarat yang dikehendaki pasar, 

seperti masih banyaknya berbagai partikel yang akan ikut terlarut dalarn 

air seduhan teh. Hal ini disebabkan karena hampir sebagian besar 

produsen teh hijau adalah pengusaha kecil yang beroperasi dengan skala 
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usaha terbatas. Produk teh yang dihasilkan sebagian besar berasal dari 

lahan perkebunan teh rakyat. 

Wilayah sentral pengembangan teh di lndonesia, perkebunan dan 

pabrik pengolahannya terletak di Jawa Barat, yakni 66.26 % dari luas 

perkebunan (Ditjenbun, 1996) ha1 ini ditunjukkan dalam Tabel 1 tentang 

penyebaran dan kapasitas perusahaan agroindustri teh di lndonesia tahun 

1994. Khusus rnengenai teh hijau lndonesia umumnya dihasilkan oleh 

pabrik - pabrik dengan skala kecil, sebagian diantaranya bekerja hanya 

rnengolah daun teh yang dibeli dari kebun teh rakyat disekitar pabrik untuk 

dijadikan "pure green tea". Di lndonesia sebagian hasil teh hijau yang 

banyak dihasilkan di Jawa Barat diolah lagi oleh pabrik teh di Jawa 

Tengah- rnenjadi teh wangi dengan mencarnpurkan bunga melati yang 

telah dikeringkan. 

Tabel 2. Penyebaran dan Kapasitas Perusahaan Agroindustri Teh Di 
Indonesia. 

Kalimantan Selatan 
Sulawesi Selatan 

Jumlah 
Sumber : Statistik Teh Indonesia Dirjen Perkebunan (1996) 

1 
1 

41 

77 
6 

64.273 

1 
1 
72 

280 
41 

61.828 
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Kecilnya tingkat konsumsi terhadap teh hijau serta harga jual yang 

rendah mendorong divisi agroindustri .HKS Plantation untuk 

mengembangkan produk teh hijau murni (pure green fea) sehingga dapat 

lebih diterima konsumennya. Pengembangan tersebut meliputi ukuran dan 

desain kemasan, jenis teh hijau (serbuk atau celup) serta atribut - atribut 

lainnya sesuai dengan selera konsumen teh hijau murni (pure green tea). 

Pengembangan produk ini dilakukan dalam usaha peningkatan nilai 

tambah dari produk teh hijau murpi yang dihasilkannya. Dalam usaha 

tersebut perlu dilakukan riset pasar terhadap konsumen perninum teh 

secara urnum dan teh hijau khususnya untuk mengetahui perilaku 

konsumsinya. 

1.2. ldentifikasi FAasalah 

Kecilnya tingkat konsumsi masyarakat Indonesia terhadap teh hijau 

disebabkan karena adanya perbedaan rasa dari teh hitam. Rasa teh hijau 

yang lebih sepat karena tidak mengalami fermentasi dalam proses 

produksinya juga disebabkan karena sebagian besar teh hijau yang dijual 

dipasar merupakan teh hijau murni (pure green tea). Hal ini berbeda 

karena teh hijau yang dijual perusahaan besar telah diolah kembali untuk 

mengurangi rasa sepat dan menambahkan aroma tertentu. 

Rendahnya tingkat konsumsi terhadap teh hijau juga dipengaruhi 

oleh kurangnya promosi teh hijau sehingga mempengaruhi tingkat 

konsumsi terhadap komoditi tersebut. Dernikian pula dengan rnutu teh 

hijau yang dihasilkan belum rnemenuhi syarat yang dikehendaki pasar 
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karena rnasih banyaknya berbagai partikel yang ikut terlarut dalarn air 

seduhan teh. 

Bagi produsen teh hijau rnasalah ini dapat mernpengaruhi 

kelangsungan usahanya sehingga diperlukan usaha - usaha untuk lebih 

memahami perilaku konsumennya. Pernaharnan terhadap perilaku 

konsurnen tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk mengernbangkan 

produk teh hijau yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

konsumennya. 

Kecilnya pangsa pasar teh hijau di lndonesia dipengaruhi pula oleh 

kurangnya pengetahuan konsurnen terhadap khasiat dari teh hijau. Hal ini 

menyebabkan laju perkembangan konsurnsi teh hijau rendah. Selain itu 

selera sebagian besar rnasyarakat lndonesia belurn terbiasa untuk 

rnengkonsumsi teh hijau. 

Kelernahan dalarn pernasaran teh hijau juga dipengaruhi oleh 

kemampuan untuk mernahami perilaku konsurnennya. Hal ini disebabkan 

karena sebagian besar produsen teh hijau adalah pengusaha kecil 

dengan tingkat kernarnpuan manajemen yang terbatas. Keadaan ini 

didorong pula oleh keterbatasan modal usaha dari para pengusaha atau 

produsen teh hijau. 

Harga jual dari produk teh hijau produksi divisi agroindustri HKS 

Plantation saat ini masih rendah dengan wilayah pemasaran dornestik 

yang masih terbatas (Jawa Barat, DKI, Jawa Tengah dan Surnatera 

Selatan). Untuk rneningkatkan niiai tarnbah bagi produk teh hijau yang 

dihasilkannya divisi agroindustri HKS Plantation berencana untuk 
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mengembangkan produk teh hijau murni (pure green tea) sehingga dapat 

lebih diterima konsumennya. 

1.3 Perurnusan Masalah 

Dari identifikasi masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana perilaku konsumen dalam memutuskan pembelian 

terhadap teh hijau ? 

2. Bagaimana pola konsumsi konsumen terhadap teh hijau ? 

3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengambilan keputusan 

pembelian terhadap teh hijau ? 

4. Karakteristik apa yang dipentingkan konsumen dari minuman teh 

hijau ? 

5. Bagaimana strategi pengembangan produk yang tepat untuk teh 

hijau murni produksi divisi agroindustri HKS Plantation ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis perilaku konsumen terhadap teh hijau 

2. Menganalisis faktor - faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian 

dan konsumsi terhadap teh hijau serta karakteristik produk yang 

diinginkan oleh konsumen. 

3. Merumuskan alternatif strategi pengembangan produk teh hijau yang 

dihasilkan HKS Plantation. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian rnengenai analisis perilaku konsurnen teh hijau bagi 

perusahaan dapat rnernberikan inforrnasi tentang spesifikasi produk teh 

hijau yang diinginkan konsumennya. Selanjutnya informasi ini dapat 

digunakan untuk pengernbangan produk teh hijau murni agar sesuai 

dengan selera pasar konsurnennya. 

Bagi institusi pendidikan, hasil kajian dalarn penelitian ini dapat 

dijadikan bahan studi kepustakaan untuk penelitian selanjutnya. 

Sernentara itu bag1 peneliti sendiri, penelitian ini memberikan rnanfaat 

dalarn pernaharnart terhadap manajernen pernasaran sesuai dengan 
I 
i 
I rninat pendalaman peneliti terhadap bidang ilrnu pernasaran. 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian rnengenai analisis perilaku konsurnen teh hijau ini 

ditujukan kepada konsurnen individu yang berperan dalarn keputusan 

pernbelian dan rnengkonsurnsi teh, baik teh hitarn (black tea) rnaupun teh 

hijau (green tea). 

Analisis perilaku konsumen selanjutnya dilakukan terhadap 

konsumen yang rnengkonsumsi teh hijau baik teh hijau mumi (pure green 

tea) maupun teh hijau olahan. Hal ini dilakukan untuk rnengetahui 

karakteristik produk yang diinginkan konsumen dan faktor - faktor yang 

mernpengaruhi keputusan pernbelian terhadap teh hijau. ~ a s i l  dari 

analisis terhadap perilaku konsurnen teh hijau selanjutnya digunakan 

untuk merurnuskan strategi pengembangan produk teh hijau berdasarkan 

analisis perilaku konsumennya. 
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