
 

 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pada perilaku konsumen, sikap mempunyai peranan penting yang digunakan 

untuk memprediksi keputusan pembelian. Sikap merupakan ungkapan perasaan 

tentang suatu produk apakah disukai atau tidak dan sikap juga bisa 

menggambarkan kepercayaan konsumen terhadap berbagai atribut dan manfaat 

dari produk tersebut (Sumarwan 2011a). Preferensi konsumen merupakan pilihan 

suka atau tidak suka yang dilakukan oleh seseorang terhadap produk (barang dan 

jasa) yang dikonsumsi (Kotler 1997; Sumarwan et al. 2011; Yosini 2011). 

Preferensi minuman merupakan tindakan seseorang untuk mengonsumsi minuman 

berdasarkan kesukaannya terhadap atribut atau karakteristik minuman tersebut. 

Dalam rangka menjadi pemasar yang berhasil, pemasar harus mengetahui hal 

yang disukai dan tidak disukai pelanggan (Ubeja dan Jain 2013). Evaluasi akan 

atribut dan manfaat dari suatu produk merupakan hal yang penting bagi pemasar 

untuk mengetahui reaksi konsumen terhadap suatu produk atau jasa.  

Tingkat konsumsi masyarakat terhadap minuiman diantaranya dipengaruhi 

oleh perilaku konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Dengan semakin 

meningkatnya kesibukan dengan diikuti pola hidup yang modern, mengakibatkan 

adanya perubahan pola konsumsi masyarakat tersebut. Orang yang terlalu banyak 

bekerja dan kurang tidur dapat mengonsumsi minuman yang mengandung kafein 

sebagai penopang energi. Kopi, teh, cokelat dan minuman energi lainnya 

merupakan minuman sumber kafein yang populer. 

Teh telah menjadi minuman populer di dunia (Monirul dan  Han 2012) 

setelah air mineral (Thiyam et al. 2015). Banyaknya ragam jenis dan bentuk 

ketersediaan teh mampu meningkatkan konsumsi teh di dunia sebesar 5 persen 

dari 4.62 juta ton di tahun 2012 menjadi 4.84 juta ton di tahun 2013 (Prawira 

2016). Walaupun Indonesia sebagai produsen teh terbesar kedua di ASEAN dan  

ke tujuh di dunia, konsumsi teh per kapita di Indonesia sekitar 260 gram per 

kapita/tahun (Solihat 2015), hal ini  masih sangat jauh bila dibandingkan dengan 

negara-negara lain seperti Turki yang mencapai  6870  gram per kapita, Maroko 

4340 gram per kapita, Irlandia 3220 gram per kapita,  dan Inggris 2740 gram per 

kapita (Mulhall 2014).  

Kegiatan minum teh seolah menjadi rutinitas bagi kebanyakan orang. 

Konsumen Indonesia meminum teh pada berbagai kesempatan, saat makan, 

santai, ketika bertamu, saat perjalanan, saat berada di kantor dan pada berbagai 

kesempatan lainnya (Sumarwan 2002). Dari sisi perilaku konsumen dalam tujuan 

mengonsumsi teh, meminum teh sudah menjadi tradisi budaya beberapa negara di 

Inggris dan Asia Timur sejak dahulu kala. Saat ini meminum teh sudah 

berkembang dalam tren minuman kesehatan dan lifestyle (Baruah 2011). 

Popularitas teh sebagai minuman kesehatan semakin dikenal sejalan dengan 

makin banyaknya publikasi yang menyatakan bahwa teh juga mampu 

meningkatkan akreditas kesehatan seseorang (Rohdiana 2015). Menurut Lin et al. 

(2015) kesadaran konsumen akan produk dengan konsep kesehatan semakin 

banyak disukai. Kesadaran akan kesehatan konsumen terus tumbuh dengan 

meningkatnya ketersediaan informasi kesehatan  yang seiring dengan penuaan 
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populasi dan peningkatan risiko penyakit gaya hidup (Kearney 2010). Klaim 

kesehatan telah menjadi salah satu tren untuk pengembangan minuman teh. Teh 

memiliki kandungan polifenol dan katekinnya yang sangat berperan sebagai 

antioksidan, anti kanker, antidiabetes, anti penyakit jantung,dan anti kanker dan 

sejumlah penyakit degeneratif lainnya (Rohdiana 2015). Secara medis senyawa 

katekin teh hijau memiliki banyak manfaat seperti mampu mengurangi risiko 

kanker, tumor, menurunkan kolestrol darah, mencegah tekanan darah tinggi, 

membunuh bakteri dan jamur, membunuh virus-virus influenza dan menjaga 

napas dari bau busuk (Syah 2006). Teh memiliki khasiat mengurangi resiko 

penyakit jantung, kanker (Khan dan Mukhtar 2013). 

Puspitasari dan Hasya (2014) menyatakan bahwa atribut-atribut yang 

memengaruhi keputusan pembelian minuman ringan berkarbonasi berturut-turut 

antara lain: merek, harga, jaminan, kemasan dan iklan. Muzdalifah (2012) 

menyatakan bahwa atribut harga, rasa, warna, kesegaran, aroma, ukuran, dan 

kandungan vitamin merupakan salah satu faktor yang menjadi preferensi 

konsumen dalam memilih dan mengonsumsi buah lokal. Penelitian Wen Su 

(2007) menyatakan bahwa lima faktor yang paling berpengaruh pada pengambilan 

keputusan dalam hal pemilihan minuman pada saat tea time antara lain: (1) aroma 

and rasa (2) suasana dan lingkungan. (3) dampak pemulihan kewaspadaan dan 

penyegaran, (4) pengaruh teman, dan (5) manfaat kesehatan. 

Pengambilan keputusan konsumen merupakan aspek yang penting bagi 

pemasar untuk menentukan apakah konsumen akan melakukan pembelian atau 

tidak melakukan pembelian atas keputusan yang ditetapkan konsumen (Wardhani 

et al. 2015). Dengan mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

konsumsi minuman teh sebagai minuman yang populer, maka industri 

pengolahan, serta pemerintah dapat membuat strategi untuk meningkatkan 

konsumsi teh sehingga mendorong pertumbuhan produksi dan industri pengolahan 

teh domestik. Kebaruan penelitian ini dilakukan dengan menganalisis pengaruh 

faktor pemilihan minuman dan sikap terhadap preferensi, serta membandingkan 

perilaku konsumsi  minuman teh hitam dan teh hijau  yang merupakan  produk teh 

yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia. 

 

 

Perumusan Masalah 

Pasar teh dalam negeri hanya menyerap 40 persen produksi teh nasional dan 

sisanya masih diekspor ke negara lain, hal ini mengindikasikan petani teh 

indonesia masih berorientasi ekspor (Solihat 2015) dan volume ekspor teh sebesar 

94 persen masih dalam bentuk curah (bulk) (Dewan Teh Indonesia 2015). Gambar 

1 menyajikan data produksi, ekspor dan konsumsi teh Indonesia. Industri teh 

kemasan seperti teh seduh (tubruk) dan teh celup menunjukkan tren positif (Ditjen 

PEN 2015). Selain itu industri teh RTD (Ready to Drink) mengalami peningkatan, 

proyeksi pertumbuhan pada tahun 2013-2017 sebesar 13.7 persen per tahun 

(Mandiri Institute 2015). Semakin meningkatnya permintaan terhadap komoditi 

teh olahan menyebabkan perusahaan semakin tertantang untuk bersaing 

menciptakan produk baru berbasis teh (Wiedjarnako 2015). Kondisi ini 

memperlihatkan masih adanya peluang besar bagi industri hilir teh dalam 

mengembangkan produk teh dalam negeri dalam bentuk teh tubruk, teh celup 
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maupun teh RTD. Oleh karena itu pemasar harus mengerti karakteristik konsumen 

dan faktor-faktor pemilihan minuman dalam hal mengambil keputusan pembelian 

produk. Keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh preferensi dan 

karakteristik konsumen yang dituju. Dengan mengetahui faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen, maka industri teh dan 

pemerintah dapat menyusun program untuk mendukung industri pengolahan teh.  

 

 
Sumber: FAO 2015 

Gambar 1 Total produksi, ekspor dan konsumsi teh Indonesia 2009-2013  

 

 

Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini meneliti lebih lanjut 

hal-hal berikut ini: 

1. Bagaimana gambaran faktor pemilihan minuman, sikap, preferensi dan 

perilaku konsumsi teh hitam dan teh hijau? 

2. Bagaimana pengaruh faktor  pemilihan minuman, sikap, dan preferensi 

terhadap perilaku konsumsi teh hitam dan teh hijau ? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:  

1. Menganalisis faktor pemilihan minuman, sikap, preferensi dan perilaku 

konsumsi teh hitam dan teh hijau. 

2. Menganalisis pengaruh faktor pemilihan minuman, sikap, dan preferensi 

terhadap perilaku konsumsi teh hitam dan teh hijau. 
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Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini bagi beberapa pihak antara 

lain: 

1. Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan 

bahan pembelajaran pada ilmu pemasaran khususnya aspek perilaku 

konsumen serta berperan sebagai referensi bagi penelitian berikutnya yang 

berkenaan dengan faktor-faktor pemilihan minuman serta pengaruhnya 

terhadap preferensi dan  perilaku konsumsi konsumen. 

2. Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi  

dan masukan pemerintah untuk mendorong sektor pengolahan dan 

pemasaran untuk komoditas teh. 

3. Pemasar 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam 

menyusun strategi untuk meningkatkan pemasaran minuman teh. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dari penelitian ini menggunakan pendekatan dari sisi 

konsumen untuk mengetahui faktor pemilihan minuman, sikap konsumen dan 

preferensi konsumen terhadap perilaku konsumsi teh. Batasan-batasan tersebut 

mencakup (1) Penelitian dilakukan sesuai dengan kriteria responden yaitu orang 

yang mengonsumsi teh hitam dan teh hijau selama tiga bulan terakhir dan 

pengambilan data secara online; (2) Penelitian dilakukan terhadap konsumen teh 

dengan maksud untuk menganalisis faktor pemilihan minuman, sikap terhadap 

atribut dan manfaat teh, serta pengaruhnya terhadap preferensi konsumen dan 

perilaku konsumsi; (3) Teh hitam dan teh hijau yang akan diteliti adalah teh dalam 

berbagai bentuk antara lain teh bubuk/tubruk, teh celup dan RTD (Ready to Drink) 

atau teh siap minum.  

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Perilaku Konsumen 

Schiffman dan Kanuk (2010) mendefinisikan perilaku konsumen sebagai 

proses yang dilalui oleh seseorang dalam mencari, membeli, menggunakan, 

mengevaluasi dan bertindak pasca mengonsumsi produk, jasa maupun ide yang 

diharapkan dapat menuhi kebutuhannya.  Mowen dan Minor (1998) menyatakan 

bahwa perilaku konsumen terdiri dari semua tindakan konsumen untuk 

memperoleh, menggunakan dan menjual barang atau jasa. Simamora (2002) 

menyatakan ada lima tahap yang dilalui konsumen dalam proses pembelian, yaitu 

pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan 

pembelian dan perilaku pembelian. Model ini menekankan bahwa proses 

pembelian bermula sebelum pembelian dan berakibat jauh setelah pembelian. 




