
BAB I. PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

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. Proyeksi yang dibuat oleh banyak lembaga berdasarkan data sampai 

dengan tahun 1994 memperkirakan bahwa penintaan terhadap susu akan terus 

meningkat sampai dengan tahun 2000. Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi 

tidak menjadi pertimbangan pada perhitungan tersebut. 

Krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997 yang dirasakan hingga saat 

irli ternyata rnengakibatkan permintaan masyarakat akan susu menurun. 

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, 

Namun, dibalik krisis ada peluang yang segera ditangkap oleh para 

produsen lokal susu dan produk lokal turunan susu. Krisis ekonomi dan moneter 

tersebut menyebabkan susu dan produk turunannya yang diimpor menjadi terlalu 

mahal bagi konsumen Indonesia dibandingkan dengan harga produk sejenis 

yang bahan bakunya dihasilkan produsen di dalam negeri. Pasar yang 

ditinggalkan oleh produk impor ini akan segera diisi oleh para produsen lokal. 

PT Fajar Taurus Indonesia merupakan salah satu produsen susu dan 

produk turunannya skala menengah (BCI, 1996), yang saat ini juga melihat 

peluang ini sebagai alasan untuk meningkatkan produksi dan penjualan produk 

yoghurtnya. Alasan lain yang juga mendorong perusahaan ini untuk mengambil 
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keputusan tersebut adalah berkembangnya pasar bagi yoghurt karena banyak 

retail-retail asing yang membangun bisnisnya di Jakarta (misalnya Carrefour). 

PT. Fajar Taurus lndonesia menyebutkan bahwa yoghurt yang beredar di 

pasar Indonesia ada dua jenis. Yoghurt yang duual dengan berbagai rasa dan 

bentuknya cair disebut drinking yoghurf, sedangkan yoghurt yang bentuknya 

lebih padat seperti puding disebut sef yoghurf. Perusahaan ini memproduksi sef 

yoghurt dan dipasarkan dengan merek "Fajar Taurus". 

Di Indonesia, yoghurt yang cair lebih mudah ditemukan di supermarket- 

supermarket dibandingkan yoghurt yang padat seperti puding. Sedangkan di 

negara-negara Balkan, Eropa Barat dan Amerika Serikat lebih mengenal yoghurt 

dalam bentuk yang padat. 

Menurut sejarahnya, yoghurt adalah makanan dari susu yang diberi 

kultur, difermentasi, dan rasanya agak asam. Yoghurt telah sejak lama populer 

di masyarakat Balkan. Kecuali rasanya yang menyegarkan dan manfaatnya 

sebagai makanan, tidak ada sifat istimewa dari yoghurt, hingga awal abad ke-20. 

Saat itu, seorang bakteriolog bernama Elie Metchnikoff mengumumkan hasil 

studinya mengenai efek dari bakteri asam laktat di saluran pencernaan dimana 

yoghurt menahan pembusukan usus dan mungkin bermanfaat. Yoghurt 

mengandung antibiotik yang terdapat di usus dan bermanfaat memulihkan 

kondisi keseimbangan di usus. 

Di Eropa Barat dan Amerika Serikat, yoghurt dibuat demikian eksklusif 

dari susu sapi yang telah dipasteurisasi, yang segar dan telah dihomogenisasi. 

Kemudian kedalam susu ini ditambahkan kultur-kultur berupa Lactobacillus 

bulgaricus dan Streptococcus themophillus. Susu ini kemudian dimasukkan ke 

dalarn botol dan dibiarkan terfermentasi menjadi yoghurt di dalam botol. Proses 

kulturisasi ini membutuhkan inkubator untuk mengontrol suhu. Bentuk yoghurt 

seperti puding dan umumnya dimakan menggunakan sendok. Yoghurt 
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mengandung asam lakiat dengan persentase yang lebih tinggi dibandingkan 

dnngan produk susu fermentasi lainnya dan kaya akan vitamin B kompleks. 

Yoghurt yang masih seyar mempunyai rasa yang tajam dan 

menyegarkan, sesuatu yang mirip buttermilk. Tetapi, baik buttermilk maupun 

krim asam (sour cream) tidak mengandung bakteri seperti yang terdapat dalam 

yoghurt. Saat ini seringkali ditemui yoghurt dengan rasa natural yang ditambahi 

dengan pemanis (sweetened) dengan berbagai rasa dan juga diberi pengawet. 

Di daerah Balkan dan Timur Tengah, yoghurt umumnya dimakan sebagai 

makanan penutup (dessert) atau makanan ringan (snack) dengan atau tanpa 

tambahan buah atau selai buah. Yoghurt rasa natural (plain yoghurt) tidak 

mengandung kalori dibandingkan susu dan karena lebih rnudah dicerna daripada 

susu, makanan ini sangat baik bagi orang-orang yang memiliki pencernaan yang 

lemah dan lanjut usia (Encyclopedia Americana, 1992). 

Yoghurt yang diproduksi PT Fajar Taurus lndonesia saat ini adalah set 

yoghurt, custard style yoghurt low fat dan low fat yoghurt with fruit on the bottom. 

Produk-produk ini mengisi segmen pasar perkantoran (25%), supermarket (60%), 

perhotelan (14%) dan perumahan (1%). Tingkat penjualannya 9% dan 

menghasilkan profit 20% sampai dengan 40% (PT. FTI, 1998). 

8. PERUMUSAN MASALAH 

Menghadapi pasar yoghurt yang sedang berkembang ini, PT. Fajar 

Taurus Indonesia mernerlukan banyak informasi yanng akan dirnanfaatkan untuk 

menyusun strategi produksi dan pemasaran produknya. Salah satu inforrnasi 

yang penting tersebut adalah perilaku konsumen yoghurt. 

Berdasarkan ha1 tersebut, maka geladikarya ini meneliti: 

1. Bagaimana karakteristik konsumen yoghurt 
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2. Bagairnana sikap, persepsi dan motivasi konsurnen yoghurt rnempengaruhi 

perilaku pernbelian produk yoghurt 

3. Atribut-atribut produk yoghurt apa saja yang dianggap penting bagi konsurnen. 

C. TUJUAN GELADlKARYA 

Tujuan dari geladikarya ini adalah: 

1. Mengidentifikasi karakteristik konsurnen yoghurt 

2. Menganalisis perilaku konsumen yoghurt 

3. Menganalisis faktor-faktor yang rnernpengaruhi perilaku pernbelian yoghurt 

4. Mernberikan rekornendasi kepada PT. FTI irnplikasi pengetahuan rnengenai 

perilaku konsumen yang diperoleh terhadap bauran pemasaran. 

D. MANFAAT GELADIKARYA 

Melalui geladikarya ini penulis dapat rnengaplikasikan teori yang telah 

diperoleh selarna ini, dapat rnenentukan inforrnasi penting yang rnernpengaruhi 

keputusan rnanajernen. Sedangkan bagi perusahaan, geladikarya ini akan 

memberikan rnasukan dan dasar bagi penyusunan strategi bisnis dan strategi 

pernasaran perusahaan. 

E. RUANG LINGKUP GELADIKARYA 

Geladikarya ini dibatasi pada tahap identifikasi karakteristik dan perilaku 

konsumen yoghurt, kemudian rnemberikan rekornendasi kepada perusahaan. 

Sedangkan irnplernentasinya dalam strategi dilakukan oleh pihak perusahaan. 
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