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Konsumsi masyarakat akan susu dan produk turunannya meningkat 
sejalan dengan naiknya tingkat pendapatan per kapita masyarakat dan 
meningkatnya kesadaran mengenai pentingnya makanan yang sehat bagi 
keluarga. Penelitian yang telah dilakukan menyebutkan bahwa ternyata susu 
merupakan komoditas yang mempunyai elastisitas pendapatan yang tinggi, 
sehingga produk ini sebagian besar dikonsumsi oleh masyarakat berpendapatan 
tinggi (Nastiti, 1998). PT Fajar Taurus lndonesia merupakan salah satu 
produsen susu dan produk turunannya skala menengah (BCI, 1996), yang saat 
i r~i  juga melihat peluang ini sebagai alasan untuk meningkatkan produksi dan 
penjualan produk yoghurtnya. Alasan lain yang juga mendorong perusahaan ini 
untuk mengambil keputusan tersebut adalah menangkap peluang 
berkembangnya pasar bagi yoghurt karena banyak retail-retail asing yang 
membangun bisnis>nya di Jakarta (misalnya Carrefour). 

Dari uraiantersebut diatas dibuat rumusan masalah dari geladikarya ini 
yakni, bahwa daiam menghadapi pasar yoghurt yang sedang berkembang ini, 
PT. Fajar Taurus Indonesia memerlukan banyak informasi yang akan 
dimanfaatkan untuk menyusun strategi produksi dan pemasaran produknya. 
Salah satu informasi yang penting tersebut adalah perilaku konsumen yoghurt. 
Berdasarkan ha1 tersebut, maka geladikarya ini meneliti bagaimana karakteristik 
konsumen yoghurt, bagaimana sikap, persepsi dan motivasi konsumen yoghurt 
mempengaruhi perilaku pembelian produk yoghult dan faktor-faktor vana 
niempengaruhi pembelian broduk yoghurt. ~ujuandari  geladikarya ini adalah: (1J 
niengidentifikasi karakteristik konsumen yoghurt, (2) menganalisis perilaku 
konsumen yoghurt, (3) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 
pembelian yoghurt, dan (4) memberikan rekomendasi kepada PT. FTI implikasi 
pengetahuan mengenai perilaku konsumen yang diperoleh terhadap bauran 
pemasaran. 

Untuk mengetahui tanggapan responden maka disebarkan kuesioner 
sebanyak 200 eksemplar kepada orang-orang yang ditemui di UKI, organisasi 
sosial dan beberapa rumah tangga. Asumsinya adalah bahwa di tempat-tempat 
tersebut di atas terdapat peluang terambilnya responden yang mengkonsumsi 
yoghurt. Setelah diedit kuesioner yang benar dikerjakan sebanyak 92 kuesioner. 
Data dari 92 responden hasil pengeditan, ditabulasi dan kemudian diinterpretasi. 
Metode analisis pertama yang dipakai adalah tabulasi deskriptif. Metode analisis 
kedua yang digunakan adalah menyajikan data dalam tabulasi silang. Metode 
analisis lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis sikap dan 
preferensi konsumen terhadap produk dengan menggunakan model angka-ideal. 
Dari hasil analisis ini akan diperoleh peringkat dari atribut-atribut yang dianggap 
konsumen paling penting diharapkan terdapat dalam produk. 

Dalam mengisi waktu libur atau waktu senggangnya, 90 orang responden 
sebagian besar menjawab sebagai berikut : 30.3% responden memilih mengisi 
v~aktu luangnya dengan menonton TV, 23.5% memilih untuk membaca 
bukulmajalah, 19.7% menjawab mengisi waktu luangnya dengan berjalan-jalan 
ke ma1 atau supermarket, 15.2% responden memilih pergi berekreasi. Tabloid 
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mingguan dibaca rutin oleh 22.7% responden, majalah wanita dibaca oleh 17.3% 
responden, koran umum dibaca oleh 12.7% responden, sedangkan majalah 
remaja dibaca rutin oleh 11.8%. 

Sebagian besar responden dengan cepat mengingat petunjuk mengenai 
rr~akananlminuman yang baik untuk kesehatan adalah makananlminuman yang 
bergizi (43.5%). Hasil suwei menemukan bahwa dari 92 orang responden, 
19.6% responden tidak mengkonsumsi susu sebagai menu makanannya. 
sedangkan 80.4% responden menambahkan susu sebagai salah satu menu 
makanannya dengan konsumsi 59.7% responden minum susu I - 6 gelas per 
minggu. Sebanyak 40.3% responden menambahkan susu minimal 7 gelas per 
minggu. Dari sembilan responden yang sudah berkeluarga diperoleh hasil 
bahwa 55.5% responden menghabiskan 1 - 9 liter susu per minggu, 44.5% 
responden menghabiskan minimal 35 liter per minggu. Susu yang paling sering 
dibeli oleh responden adalah susu bubuk (75.3%). Jenis susu murni dan susu 
niurni pasteurisasi dan homogenized sering dibeli oleh 21.2% responden. Hanya 
I .I% responden yang menjawab sering membeli yoghurt. 

Merek-merek yoghurt yang diketahui responden adalah Elle & Vire 
('15.2%), Yoplait (7.6%), Pauls (6.7%), Yummy (171%) Nice (6.7%), King 
(4.8%), Twin Aroma (3.8%), Mella (3.8%). Ketiga merek yang pertama 
disebutkan adalah produk yoghurt impor sedangkan lima nama terakhir 
diproduksi di dalam negeri. Yang banyak diketahui responden produk yoghurt 
hasil industri skala rumah tangga dan umumnya dijual tanpa merek. Jenis 
yoghurt ini diketahui oleh 20% responden. 

Hasil analisis terhadap 51 responden mengenai hubungan antara jumlah 
konsumsi susu per minggu dengan jumlah pembelian yoghurt responden per 
minggu menunjukkan bahwa 52.9% responden yang minum susu sebanyak 1 - 6 
gelas, membeli yoghurt sejumlah kurang dari 200 gram per minggu. Responden 
yang minum susu sebanyak minimal 7 gelas juga membeli yoghurt sebanyak 
kurang dari 200 gram per n~inggu adalah sebanyak 27.5%. Responden yang 
sudah membeli yoghurt lebih dari 200 gram per minggu adalah responden yang 
mengkonsumsi susu minimal 2 gelas per minggu dan jumlahnya adalah 19.7°/~. 

Dari hasil analisis hubungan antara besarnya penghasilan dan jumlah 
pembelian yoghurt diperoleh informasi bahwa dari responden yang 
mengkonsumsi yoghurt kurang dari 200 gr per minggu, 54.8% responden adalah 
responden yang berpenghasilan di bawah Rp 1 juta per bulannya. Responden 
yang berpenghasilan di atas Rp 1 juta membeli sebanyak < 200 gram (21.3%) 
dan membeli sebanyak 200 - 500 gram yoghurt (14.3%) dimana yoghurt 
diperoleh di supermarkeudepartement storelmal (78.5%), sebanyak 8.9% 
membeli di toko didekat rumah, 5.1% responden masing-masing membeli 
yoghurt di hypermarket atau langsung ke perusahaan produsen. Sedangkan 
2.5% responden membeli yoghurt di perkulakan. Yoghurt dibeli dengan berbagai 
alasan: 47.4% responden membeli yoghurt untuk diminum sebagai minuman 
kesehatan, 35.9% responden memanfaatkan yoghurt sebagai makanan 
camilanlpenyela, 6.4% responden menggunakan yoghurt sebagai salah satu 
bahan baku yang akan diolah menjadi makananlminuman lain; sebanyak 5.1% 
responden memanfaatkan yoghurt sebagai salah satu menu diet. Karena ingin 
mengetahui rasa dan khasiatnya menjadi salah satu alasan pembelian yoghurt 
(6.4%) dan ada I .3% responden yang membeli yoghurt karena iseng saja. 

Hasil analisis untuk mengetahui hubungan antara jenis kelamin dengan 
motiflalasan pembelian yoghurt menunjukkan bahwa 51 .O% responden yang 
memanfaatkan yoghurt sebagai minuman kesehatan adalah perempuan dan 
41.4% lainnya adalah laki-laki. Terdapat 32.7% responden perempuan 
memanfaatkan yoghurt sebagai makanan camilan, demikian pula dengan 41.4% 
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responden laki-laki. Sebanyak 8.2% responden perempuan menggunakan 
yoghurt sebagai salah satu bahan baku untuk diolah kembali dan 3.4% yang 
memanfaatkan yoghurt dengan cara yang sama adalah responden laki-laki. 
Yoghurt sebagai saiah satu menu diet dimanfaatkan oleh responden perempuan 
sebanyak 6.1% dan oleh 3.4% responden laki-laki. Hanya responden laki-laki 
(10.4%) yang membeli yoghurt untuk memuaskan rasa ingin tahu akan rasa dan 
khasiat yoghurt dan hanya responden perempuan sebanyak 2.0% yang membeli 
yoghurt karena iseng dan responden yang setia adalah 41.2%, sedangkan 
sebanyak 58.8% responden adalah konsumen yang tidak setia terhadap suatu 
merek. 

Analisis hubungan antara jenis kelamin dengan kesetiaan konsumen 
yoghurt menunjukkan bahwa 45.7% responden perempuan setia terhadap merek 
yoghurt tertentu sedangkan 54.3% lainnya tidak setia terhadap suatu merek 
yoghurt yang dibelinya selama ini. Demikian pula yang terjadi pada kelompok 
laki-laki, dimana 31.8% responden laki-laki setia terhadap suatu merek yoghurt 
sedangkan 68.2% responden laki-laki lainnya menunjukan keputusan pembelian 
yang tidak setia terhadap suatu merek yoghurt tertentu. Hasil analisis hubungan 
antara kepuasan setelah pembelian dengan kesetiaan konsumen menunjukkan 
bahwa 47.6% responden yang menyatakan kepuasannya ternyata masih dapat 
berganti merek, membeli coklat, susu atau Yakult bila tidak menemukan yoghurt 
yang dikonsumsi selama ini telah dikonsumsi di tempat biasanya membeli. 

Dari hasil dan pembahasan karakteristik dan perilaku konsumen yoghurt 
dapat disimpulkan bahwa umumnya konsumen membeli yoghurt di 
supermarkeffdept.storelmai. Konsumen ini kebanyakan perempuan berusia 20 
sampai dengan 29 tahun dengan pendidikan minimal setingkat SLTA. 
Konsumen tersebut umumnya masih mahasiswa dan mereka membeli yoghurt 
sebagai minuman kesehatan. Tingkat konsumsi yoghurt konsumen adalah 
kurang dari 200 gram per minggu. Yoghurt yang dibeli konsumen biasanya 
dikemas dalam kemasan cup plastik 60 gram dengan aroma buah. Dan tiga 
informasi yang paling diperhatikan tertera pada label kemasan adalah tanggal 
kadaluarsa, rasa yoghurt dan komposisi bahan. Banyak orang mengenal 
yoghurt. Sebagian besar pengetahuan mengenai yoghurt diperoleh melalui 
promosi di supermarkeffmallperkulakan, dari membaca koranlmajalahltabloid 
dan karena diberi tahu oleh teman. Namun hanya sedikit yang mengenal istiiah 
set yoghurtdan drinking yoghurt. Lebih dari separuh konsumen yoghurt percaya 
bahwa yoghurt termasuk makananlminuman yang baik untuk kesehatan, yaitu 
makananlminuman yang bergizi, higienis dan alamiah. Konsumen yoghurt reiatif 
tidak setia pada merek tertentu dan pernah membeli lebih dari satu merek yang 
ada di pasaran. Bila dibedakan rnenurut jenis kelamin maka konsumen yoghurt 
laki-laki tidak lebih setia dibandingkan dengan konsumen perempuan. Bila 
merek yang dicari tidak tersedia, maka sebagian kecil konsumen perempuan 
beralih membeli susu dan coklat sedangkan cukup banyak konsumen laik-laki 
beralih membeli susu, coklat dan merek 'Yakult". Maka baik susu pasteurisasi, 
coklat maupun minuman kesehatan "Yakult" merupakan produk yang dapat 
menjadi ancaman bagi produk yoghurt. Umumnya konsumen yoghurt 
menyatakan kepuasannya terhadap merek yoghurt yang selama ini dikonsumsi. 
Hasil analisis hubungan antara kepuasan konsumen dengan ioyalitasnya 
menunjukkan bahwa hampir separuh konsumen yang menyatakan kepuasannya 
ternyata tidak setia. Dan 10 atribut produk yang diasumsikan dimiliki oleh produk 
yoghurt, kepercayaan konsurnen terhadap tanggai kadaluarsa sebagai atribut 
yang paling penting, disusul oleh kandungan kalori, kemudian harga, aroma, 
kekentalan, tambahan buah, tekstur, kemasan, rasa asam, dan kepadatan. 
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Dari pengetahuan mengenai karakteristik dan perilaku konsumen yoghurt 
yang dihadapi dan dipelajari, maka disajikan beberapa rekomendasi bagi 
perusahaan yoghurt sebagai berikut: karena sifat produk yoghurt adalah produk 
yang tidak dipikirkan konsumen untuk dibeli maka, PT. Fajar Taurus Indonesia 
dapat meneruskan jenis promosi produknya di supermarketlmallperkulakan. 
Untuk meningkatkan intensitas kontak konsumen dengan produk yoghurt, maka 
perusahaan dapat membagikan contoh (samplel produk gratis kepada 
bengunjung supermarketldep~store/mall perkulakan untuk mendoring konsimen 
nrelakukan pembelian yoghurt. Perusahaan PT. FTI dapat meningkatkan 
pembelian yoghurt konsumennya dengan memberikan informasi cara 
memanfaatkan yoghurt, bukan hanya memberikan informasi mengenai 
kandungan gizi dan khasiat yoghurt bagi kesehatan. Memberitahukan kepada 
konsumen bahwa yoghurt meipakan pilihan makanan penyelalcamilan yang 
menyehatkan dan tidak menggemukkan dapat menjadi peluang perusahaan 
dalam memperluas segmen p&ar. Demikian pula dengan mem~e~kenalkan cara 
pemanfaatan yoghurt 'untuk diolah menjadi makananlminuman dapat menjadi 
daya tarik untuk membeli yoghurt sebagai pilihan variasi makanan bagi keluarga. 
Perusahaan dapat memberikan resep-resep yang praktis bagaimana menyajikan 
yoghurt tipe set untuk mendidik konsumen dan menarik minat pelanggan baru. 
Resep-resep dapat diperkenalkan melalui promosi di supermarketlhypermarket, 
tulisan di koranlmajalahltabloid, dan bisa juga memperkenalkan resep-resep 
yoghurt melalui program demo masak yang ada di setiap saluran televisi di 
Indonesia. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, manfaavalasan pembelian 
yoghurt (seperti diminum sebagai minuman kesehatan, dimakan sebagai 
makanan camilan, diolah menjadi makananlminuman lain, dan seterusnya) dapat 
digunakan sebagai dasar segmentasi produk yoghurt Fajar Taurus. 

Kata Kunci : yoghurt tipe set, PT. Fajar Taurus Indonesia, analisis tabulasi silang, 
model angka-ideal, supermarketlde~t,storelmal/~erkulakan. Jakarta. 
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