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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Teh atau lebih dikenal dengan nama latin Camelia sinensis L. merupakan 

salah satu minuman kegemaran masyarakat Indonesia. Teh dipercayai mempunyai 

berbagai khasiat didalamnya yang berguna untuk kesehatan tubuh. Teh pertama kali 

dikenal pada tahun 2700 SM di Cina, sedangkan di Indonesia baru dikenal ketika 

penjajahan Belanda yaitu tahun 1686 yang dibawa oleh Dr. Andreas Cleyer. Pada 

tahun tersebut, penggunaan teh hanya sebatas tanaman hias saja. Teh menjadi 

komoditas utama pada tahun 1828, ketika pemerintah kolonial Belanda mulai 

membuka perkebunan teh yang bibitnya berasal dari negara Jepang. Pada 

pemerintahan kolonial Belanda dengan Gubernur Van Den Bosh, teh merupakan 

tanaman yang wajib ditanam oleh rakyat Indonesia dengan politik Culture Stetsel atau 

lebih dikenal dengan nama Tanam Paksa. Politik Tanam Paksa tersebut membuka 

perkebunan-perkebunan teh di pulau Jawa, dan hasil yang didapat sangat 

menguntungkan pemerintah kolonial Belanda. Ketika Indonesia merdeka pada tahun 

1945, pemerintah Indonesia mengambilalih perkebunan beserta pabrik yang awalnya 

dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda. 

Pada saat ini, teh merupakan komoditas yang utama untuk meningkatnya 

devisa negara dan Indonesia merupakan negara dengan penghasil teh terbesar urutan 

kelima. Menurut data dari Departemen Perindustrian (Direktorat Industri Minuman 

dan Tembakau) perkembangan konsumsi teh dalam negeri dari tahun 2005 sampai 

tahun 2008 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2005, konsumsi 
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teh dalam negeri baru mencapai 56.729 ton, tetapi pada tahun 2008 telah mencapai 

57.750 ton. Pada Tabel 1 di bawah ini menunjukkan profil industri pengolahan teh di 

Indonesia dari tahun 2005 sampai tahun 2008. 

Tabel 1. Profil Industri Pengolahan Teh di Indonesia  

Sumber : Departemen Perindustrian, 2009 

 Konsumsi minuman teh di Indonesia dibagi berdasarkan tiga kategori yaitu 

teh bubuk, teh celup, dan teh kemasan. Pada saat ini perusahaan yang menjalankan 

bisnis pada teh kemasan semakin banyak. Salah satunya, PT Sinar Sosro yang 

merupakan market leader yang menguasai pangsa pasar lebih dari 75 persen dengan 

produk andalan yaitu Teh Botol Sosro. Selain PT Sinar Sosro, PT Coca Cola 

Indonesia mengeluarkan produk minuman teh dalam botol dengan merek Frestea. 

Seperti diketahui bahwasanya, PT Coca Cola Indonesia merupakan perusahaan yang 

memproduksi minuman berkarbonasi dengan produk andalan yaitu Coca cola. Frestea 

merupakan produk tandingan untuk Teh Botol Sosro yang diluncurkan pada tanggal 7 

Juni 2002. Dasar utama diluncurkan produk Frestea karena pangsa pasar minuman teh 
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kemasan memiliki pangsa pasar sebesar 14 persen, sedangkan pangsa pasar minuman 

berkarbonasi hanya sebesar 13 persen. Oleh sebab itu, PT Coca-Cola Indonesa 

memproduksi minuman Frestea dengan differensiasi pada rasa yaitu melati (jasmine) 

yang tidak dimiliki pada Teh Botol Sosro. Selain PT Sinar Sosro dan PT Coca Cola 

Indonesia, perusahaan besar lainnya yaitu PT Unilever Indonesia dengan produk 

Lipton Ice Tea dan PT Pepsi Cola Indo Beverage dengan produk Tekita. Perusahaan-

perusahaan tersebut mempunyai ciri produk yang sama yaitu memproduksi teh 

kemasan dalam bentuk botol. 

 PT GarudaFood yang mempunyai motto “Leading in Innovation”, 

menangkap peluang untuk memproduksi teh dalam kemasan tidak dalam bentuk 

botol, tetapi dalam bentuk cup. Hal ini didasari rendahnya biaya produksi untuk 

memproduksi teh dalam kemasan cup dibandingkan dengan kemasan botol. PT 

GarudaFood mengeluarkan produk andalan yaitu Mountea yang saat ini telah 

mendapatkan berbagai macam penghargaan seperti Indonesian Best Brand Award 

(IBBA) tiga tahun berturut-turut dari MARS dan Majalah SWA dan Top Brand 

Award dari Frontier Marketing Research dan Majalah Marketing.  

 

Gambar 1. Perbandingan antara Kapasitas Produksi dengan Permintaan Mountea  
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 Pada Gambar 1 di atas menunjukkan kapasitas produksi Mountea dengan 

permintaan produk Mountea dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2009. 

Pada gambar tersebut terlihat jelas bahwasanya permintaan akan produk Mountea 

sangat besar tetapi tidak dapat dipenuhi oleh kapasitas pabrik walaupun dengan 

kapasitas maksimal empat juta karton per bulan. Sekarang ini, terdapat  lima variasi 

rasa dari Mountea yaitu rasa apel (appel flavor), rasa anggur (blackcurrant flavor), 

rasa jambu (guava flavor), rasa strawberry (strawberry flavor), dan rasa yang paling 

baru rasa persik (peach flavor). Adapun di bawah ini, Gambar 2 yang menunjukkan 

permintaan produk Mountea dilihat dari rasa (flavor). 

 

Gambar 2. Perbandingan Permintaan Produk Mountea per Varian Rasa (Flavor) 

Terlihat jelas dari Gambar 2 tersebut, pada bulan Agustus sampai Desember 

2009 bahwasanya rasa anggur (blackcurrant flavor) merupakan rasa yang paling 

digemari oleh konsumen Indonesia, sedangkan permintaan pasar akan rasa lainnya 

seperti rasa apel (apple flavor), rasa jambu (guava flavor), rasa strawberry 

(strawberry flavor), rasa melati (jasmine flavor), dan rasa persik (peach flavor) masih 

menunjukkan angka yang kecil yaitu di bawah satu juta karton per bulannya, Terlebih 
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lagi permintaan rasa persik (peach flavor) yang secara signifikan berbeda jauh dengan 

permintaan rasa lainnya.  

Alasan diproduksinya rasa persik (peach flavor) karena rasa persik merupakan 

rasa yang digemari oleh masyarakat dunia. Tetapi berbeda dengan Indonesia, dimana 

rasa yang digemari adalah rasa anggur, sehingga perkembangan rasa persik masih 

lambat dibandingkan dengan rasa lainnya. Dari hal tersebut, maka penelitian ini 

mengulas mengenai persepsi dan sikap konsumen dalam membeli produk Mountea. 

Kemampuan untuk memahami keseluruhan dari persepsi konsumen akan membantu 

pemasar untuk mencari faktor-faktor apa yang mempengaruhi konsumen untuk 

membeli produk (Schiffman dan Kanuk, 1994). 

1.2 Perumusan Masalah 

Pada saat ini banyak perusahaan yang bermain pada industri Fast Moving 

Consumer Goods (FMCG) untuk kategori minuman salah satunya teh dalam 

kemasan. Perusahaan-perusahaan tersebut saling berebut market share dengan tujuan 

memaksimumkan profit perusahaan. PT Sinar Sosro dengan produk andalan Teh 

Botol Sosro yang diluncurkan 35 tahun yang lalu telah menguasai pangsa pasar 70% 

sedangkan PT Coca Cola Indonesia dengan produk andalan Frestea baru menguasai 

pangsa pasar sebesar 12 persen hanya dalam waktu 3 tahun dari tahun 2002 sampai 

2005 (Swasembada, 2005). Perusahaan-perusahaan tersebut mengeluarkan produk 

dengan ciri yang sama yaitu teh kemasan dalam botol. 

PT GarudaFood yang mempunyai visi menjadi perusahaan FMCG terbaik 

Indonesia di tahun 2015 dengan target omset 20 triliun diharuskan untuk 
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mengeluarkan produk yang inovatif dan diterima di masyarakat. Salah satu produk 

andalan dari PT GarudaFood adalah Mountea yang telah meraih beberapa 

penghargaan seperti Indonesia Best Brand Award dan Top Brand Award. Mountea 

merupakan produk yang inovatif dimana kemasannya tidak dalam bentuk botol tetapi 

dalam bentuk cup. Dengan berkacamata pada visi menjadi perusahaan FMCG terbaik 

Indonesia di tahun 2015, maka pihak manajemen dituntut untuk mengembangkan 

produk Mountea dengan jalan mengeluarkan berbagai macam variasi rasa, Seperti 

diketahui bahwasanya, produk mountea saat ini hanya terdapat 6 variasi rasa pada 

produk Mountea yaitu anggur, apel, jambu, melati, persik dan strawberry dimana saat 

ini rasa anggur (blackcurrant flavor) merupakan rasa yang digemari oleh konsumen 

Indonesia dilihat dari tingginya permintaan akan produk tersebut.  

Para produsen sangat penting untuk mengetahui bagaimana konsumen 

mengambil keputusan dalam memilih dan mengkonsumsi minuman teh dalam 

kemasan cup. Pemahaman tersebut akan membantu para produsen untuk memasarkan 

minuman teh dalam kemasan cup dengan lebih efektif. Salah satu faktor penting 

adalah memahami atribut-atribut apa saja yang dipertimbangkan konsumen dalam 

memilih minuman teh dalam kemasan cup. 

Penelitian ini diarahkan untuk melihat sikap dan persepsi konsumen terhadap 

produk Mountea. Dengan mengetahui atribut-atribut tersebut maka PT GarudaFood 

dapat menganalisa mengenai persepsi dan sikap konsumen. Dengan adanya analisa 

persepsi dan sikap konsumen maka PT GarudaFood dapat mengetahui hal-hal apa 

saja yang menjadi kekuatan, kelemahan, kesempatan maupun ancaman bagi produk 
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GarudaFood. Dari uraian tersebut maka perumusan masalah dari penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Atribut-atribut produk apa yang menjadi pertimbangan konsumen dalam 

mengkonsumsi minuman teh dalam kemasan cup ? 

2. Bagaimana persepsi dan sikap konsumen terhadap produk Mountea 

dibandingkan dengan kompetitor ? 

3. Bagaimana rekomendasi strategi marketing bagi PT GarudaFood untuk 

menghadapi persaingan ke depannya ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut  

1. Mengidentifikasi atribut-atribut produk yang menjadi pertimbangan konsumen 

dalam mengkonsumsi minuman teh dalam kemasan cup. 

2. Menganalisis persepsi dan sikap konsumen terhadap produk Mountea 

dibandingkan dengan kompetitor 

3. Memberikan rekomendasi strategi marketing untuk PT GarudaFood dalam 

menghadapi persaingan ke depannya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat membantu pihak manajemen 

PT GarudaFood dalam merumuskan strategi marketing dan pengembangan produk 

Mountea sehingga dapat meningkatkan revenue penjualan ke depannya sesuai dengan 

visi 2015 yaitu menjadi perusahaan FMCG terbaik di Indonesia dengan target omset 

20 triliun. Selain itu dapat memberikan bahan masukan untuk literatur penelitian 
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selanjutnya di bidang pemasaran khususnya dalam penelitian mengenai persepsi dan 

sikap konsumen. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis persepsi dan sikap konsumen 

terhadap produk Mountea dalam keputusan membeli produk tersebut Penyebaran 

kuisioner ini terbatas pada responden yang berdomisili di wilayah Jakarta dan pernah 

mengkonsumsi produk Mountea dalam kurun waktu 2 bulan terakhir.  
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