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Minuman teh (Camelia sinensis) dikenal sebagai salah satu jenis 
minuman yang relatif murah dan mudah diperoleh. lndustri minuman teh siap 
saji termasuk salah satu industri yang mengalami perkembangan pesat di 
Indonesia. Meningkatnya tingkat pendapatan serta perubahan pola perilaku 
termasuk pola konsumsi ke hal-ha1 yang bersifat praktis mendorong 
berkembananva industri ini. A~alaai didukuna oleh ketersediaan bahan baku 
yang cukup memadai. ~ondis i  inilah yang semakin memberikan indikasi kuat 
akan meningkatnya industri ini dimasa mendatang. Peluang pasar teh siap saji 
yang semakin marak ini secara tidak langsung telah rnendorong beberapa 
perusahaan yang sudah lama terjun di bisnis ini untuk meningkatkan kapasitas 
produksinya guna memenuhi permintaan konsumen yang semakin meningkat. 

Coca Cola yang telah dikenal dengan produk-produknya yang menjadi 
leader dalam industrinya, mencoba untuk merambah keseluruhan pasar 
minuman ringan. Hal ini ditandai dengan melakukan aliansi strategis dengan 
Ades, salah satu merek air mineral, selain itu Coca Cola bertekad untuk 
melakukan ekspansi dengan menggencarkan produk tehnya, yaitu Hi-C. Selama 
ini pemasaran teh Hi-C tidak dilakukan secara serius, peluncuran Hi-C ke pasar 
hanya sekedar untuk meramaikan pasar dan mengisi ceruk-ceruk pasar. 
Akibatnya penjualan Hi-C tidak sebaik produk Coca Cola lainnya. Kontribusi 
penjiialan HI-C di tahun 233C hanya sabaser 3,84% dari kse!l;:uhan penjualan 
produk Coca Cola. Padahal dengan jumlah penduduk yang cukup banyak dan 
kebudayaan minum teh yang telah mendarah daging pada masyarakat 
Indonesia merupakan potensi pasar untuk memasarkan produk minuman teh. 
Hal ini didukung oleh data pangsa pasar minuman di Indonesia dimana untuk 
teh sebesar 40%, air mineral 40% dan minuman berkarbonasi sebesar 20%. 

Daerah Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi) yang 
merupakan salah satu daerah pemasaran dibawah naungan PT.Coca Cola 
Amatil Indonesia, merupakan salah satu wilayah pemasaran yang memberikan 
kontribusi terbesar terhadap penjualan produk Coca Cola selama ini, yaitu 
sebesar 38%. Jumlah penduduk DKI Jakarta di tahun 1999 adalah 9.143.000 
jiwa dan meningkat menjadi 9.720.000 jiwa ditahun 2000 dengan laju 
pertumbuhan rata-rata sebesar 1,23 setiap tahun (BPS, 1999). Kenaikan jumlah 
penduduk DKI Jakarta dan keberagaman perilaku penduduknya, serta 
kecenderungan pergeseran perilaku konsumen kearah konsumsi makanan dan 
minuman yang serba praktis merupakan peluang pasar bagi makanan dan 
minuman praktis yang tidak dapat diabaikan. 

Sebagai produk yang memiliki prospek untuk dikembangkan, agar Hi-C 
bisa sukses di pasar maka diperlukan strategi pemasaran yang tepat dan efektif. 
Salah satunya adalah dengan mempertimbangkan preferensi konsumen, yaitu 
bagian dari perilaku konsumen yang menitikberatkan pada sikap dan persepsi 
konsumen akan kebutuhan dan keinginan atas suatu produk, faktor apa saja 
yang mempengaruhi konsumen dalam membuat keputusan untuk membeli 
proauk tersebut. Melalui penelitian ini diharapkan dapat dLketahui gambaran 
produk teh siap saji yang sesungguhnya dibutuhkan dan diinginkan konsumen, 
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sehingga perusahaan dapat menerapkan suatu strategi pemasaran yang efektif 
untuk pemasaran produk tehnya. 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan 
sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku 
konsumen minuman teh siap saji (ready to drink tea), menganalisis strategi 
bauran pemasaran bagi Coca Cola dalam usaha meningkatkan daya saing dan 
pangsa pasamya dikaitkan dengan pemasaran teh Hi-C serta merumuskan dan 
merekomendasikan alternatif strategi bauran pemasaran teh Hi-C yang sesuai 
dan bermanfaat bagi perusahaan. 

Penelitian analisis perilaku konsumen teh siap saji dilakukan dengan 
pendekatan analisis konsumen. Langkah-langkah dalam penelitian ini dilakukan 
melalui kegiatan riset produk yang meliputi analisis terhadap perilaku konsumen 
dalam memilih dan mengkonsumsi produk teh siap saji, persepsi konsumen 
terhadap teh Hi-C, penilaian konsumen tentang produk-produk teh siap saji yang 
laris di pasar dan perumusan altematif strategi bauran pemasaran produk 
tersebut bagi pengembangan usaha PT.Coca Cola Amatil Indonesia. 

Geladikarya ini dilaksanakan di PT.Coca-Cola Amatil Indonesia yang 
berlokasi di JI. Rawabulak IIBlok lll/T No.11 Kawasan lndustri Pulogadung 
Cakung Jakarta Timur, dimulai dari bulan Maret sampai Mei 2001. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif 
melalui studi kasus untuk analisis strategi bauran pemasaran, dan metode survel 
untuk menganalisis perilaku konsumen terhadap produk yang diteliti. Jenis dan 
sumber data yang digunakan adalah data kuantitatif dan data kualitatif. 

Penelitian ini menggunakan beberapa prosedur penentuan sampel yaitu 
probability dan non probability sampling. Pengambilan sampel tidak berpeluang 
(non probabilify sampling), yakni cluster sampling dimana penentuan sampel 
dibagi menjadi lima kota, yaitu Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, 
Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Tempat atau daerah pengambilan responden 
menggonaknn pigssdor dengan sengaja @urposrve sampling) ysitn temps! =tau 
daerah yang dekat dengan penjualan minuman teh siap saji, seperti rumah 
makan, warung, pinggir jalan, sekolah, kampus dan kantor. Jumlah responden 
sebanyak 150 orang. Skenario pengambilan sampel untuk pengambilan 
responden mengggunakan metode probability sampling (random sampling) yaitu 
secara acak pada tempat yang telah ditentukan. 

Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan 
(perusahaan), melakukan wawancara dan pengisian kuesioner oleh responden. 
Sedangkan data sekunder diperoleh dari internal dan eksternal perusahaan 
berupa literatur tentang produk teh siap saji, dan data dari pihak-pihak terkait 
dalam industri teh siap saji seperti BPS, Departemen Perindustrian dan 
Perdagangan (Depperindag) Pusat dan GAPMMI (Gabungan Pengusaha 
Makanan dan Minuman Indonesia). 

Penelitian ini menggunakan metode analisis baik kualitatif maupun 
kuantitatif yang dimulai dengan pengujian reliabilitas alat ukur (kuesioner), 
tabulasi deskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang data 
konsumen secara keseluruhan berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner, 
dan analisis sikap dan persepsi konsumen. Analisis mengenai sikap dan 
persepsi konsumen diawali dengan menganalisis data demografi responden. 
Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis data pereferensi konsumen 
terhadap atribut produk teh siap saji yang dinilai berdasarkan scoring dengan 
skala tingkat kepentingan (5,4,3,2,1). Atribut produk yang digunakan sebagai 
pedoman penilaian preferensi konsumen terhadap produk teh siap saji ini adalah 
harga, isi, aroma, warna, aneka rasa (buah-buahan), citarasa, rasa manis, rasa d 

pahit, merek terkenal, bentuk kemasan (botol), dan ketersediaan. Data atribut 
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responden diolah dengan menggunakan metode analisis Fishbein dan analisis 
Biplot. Pada metode analisis Fishbein akan diketahui sikap konsumen terhadap 
atribut produk teh siap saji, sedangkan pengolahan data dengan analisis Biplot 
menghasilkan suatu informasi mengenai posisi relatif produk dan kedekatannya 
dengan atribut yang dapat dijadikan sebagai pendukung hasil penilaian sikap 
konsumen pada metode Fishbein. 

Hasil penelitian yang dilakukan di perusahaan PT.Coca Cola Amatil 
Indonesia dapat disimpulkan bahwa berdasarkan survei yang dilakukan 
terhadap 157 responden, sebanyak 155 orang pernah membeli dan 
mengkonsumsi minuman teh siap saji. Responden menyatakan bahwa manfaat 
yang diperoleh dari minuman teh siap saji tersebut adalah karena 
kepraktisannya dan umumnya mereka mengkonsumsi produk tersebut pada 
saat dalam perjalanan. Pengenalan konsumen terhadap produk teh siap saji 
sebanyak 42,48% adalah dari tokolsupermaketlwa~ng. Adapun yang menjadi 
pertimbangan pemilihan produk teh siap saji oleh konsumen didasarkan pada 
rasa (pahit dan manis) dari produk teh siap saji dan hampir semua responden 
memilih merek Sosro dan Tekita. Konsumen lebih menyukai produk teh siap saji 
dalam kemasan botol dan hampir semua responden menyatakan memutuskan 
sendiri dalam proses pembelian minuman teh siap saji. Sejumlah 32,8% 
responden menyatakan membeli produk di warung, 22,54% membeli di rumah 
makan dan 21,72% di pinggir jalan. Adapun frekuensi konsumsi terbanyak 
adalah 3 kali dalam seminggu. Loyalitas konsumen terhadap minuman teh siap 
saji cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh 84 orang (54.20%) responden yang lebih 
memilih membeli merek lain daripada membeli produk substitusi bila merek teh 
siap saji yang diinginkannya tidak ada. Perilaku unik ditunjukkan konsumen pada 
tahap pasca perilaku pembelian teh siap saji adalah adanya pola pembelian 
yang tergantung pada situasi saat itu, tidak terencana dan mendadak membeli 
setelah berada pada toko yang menjualnya. 

Dari 155 ci;ii;g rsspcnden yang men",konsumsi teh sisp saji 140 orang 
diantaranya mengetahui minuman teh Hi-C, dan sisanya sebanyak 15 orang 
tidak mengetahuinya. Dari 140 orang yang mengetahui produk tersebut, 91 
orang diantaranya pernah mengkonsumsi Hi-C dan 49 orang tidak pernah 
mengkonsumsinya. Alasan utama responden mengkonsumsi Hi-C adalah untuk 
coba-coba, karena tidak ada merek lain, dan karena paling terasa manisnya. 
Sedangkan yang menjadi alasan utama responden tidak mengkonsumsi Hi-C 
adalah citarasa teh murni yang tidak terasa dan merek yang tidak terkenal. 
Tanggapan konsumen terhadap kualitas porduk teh botol Hi-C pada umumnya 
belum begitu baik terbukti dengan penilaian dibawah nilai rata-rata (dibawah 3), 
khususnya untuk atribut ketersediaan, isi, wama, harga, dan merek. 

Pembahasan analisis preferensi konsumen dengan menggunakan metode 
analisis Fishbein dan analisis Biplot menghasilkan suatu evaluasi dan penilaian 
kepercayaan terhadap atribut yang paling penting harus melekat pada produk 
teh siap saji yaitu (berdasarkan urutan tingkat kepentingan) citarasa teh murni, 
ketersediaan, aroma, rsa manis, isi (volume), warna, harga, kemasan, merek 
dan rasa  ahi it. 

~ e l i r u h  penilaian atas sikap dan pilihan konsumen terhadap atribut produk 
teh siaD saii umumnva dan atribut vana melekat ~ a d a  teh botol Hi-C, keterkaitan 
atribut'deigan posisi produk, dan-fakror-faktor yang mempengaruhi keputusan 
konsumen untuk membeli atau mengkonsumsi produk ini dituangkan dalam 
suatu rekomendasi pengembangan strategi bauran pemasaran. Untuk 
meningkatkan daya saing dan pangsa pasar Hi-C alternatif strategi bauran 
pemasaran yang direkomendasikan adalah (1) perbaikan produk terutama dari 
segi isi dan~ warma, (2) membuat strategi harga baru, (3) menambah saluran 
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distribusi dan (4) meningkatkan promosi agar merek lebih dikenal konsurnen. 
Berdasarkan hasil penelitian survei konsurnen yang dilakukan di PT.Coca Cola 
Amatil Indonesia pada produk teh siap saji, ada beberapa saran yang dapat 
membantu pengembangan bisnis perusahaan yaitu, perusahaan perlu 
menanamkan kesadaran konsumen terhadap produk yang dihasilkan lebih 
dalam lagi ke benak konsumen dengan memperhatikan perilaku, sikap dan 
pilihan konsumen terhadap atribut-atribut yang melekat pada produk tersebut. 
Selain itu dari segi produk, perusahaan sebaiknya memperluas jaringan 
distribusi Hi-C (tidak terbatas pada trade channel tertentu saja). Dari segi 
penamaan, perusahaan sebaiknya meninjau kembali penamaan produk Hi-C, 
karena sebagian besar responden tidak merasa tertarik dengan nama tersebut 
dan nama tersebut telah terlebih dahulu dipergunakan oleh produsen makanan 
ringan di luar negeri. Konsep iklan yang dapat dijadikan pilihan sebaiknya 
menekankan pada kebiasaan anak muda yang suka kumpul-kumpul, terutama 
pada saat pulang sekolahlkampus, dimana teh Hi-C memberikan kesegaran dan 
keceriaan sehingga mereka dapat merasa semangat dan segar kembali setelah 
melakukan aktivitas di sekolahlkampus. Kesegaran dan rasa manis yang ingin 
ditonjolkan dari produk tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan 
positioning statement tertentu atau penggambaran suasana di iklan. Selain itu 
lokasi yang dapat digunakan untuk pembuatan iklan adalah di pinggirjalan, yang 
memperlihatkan sekelompok orang yang sedang menunggu kendaraan, sedang 
dalam perjalanan atau sedang beristirahat dan kemudian meminum Hi-C, segera 
mendapatkan kesegaran dan semangat. Selain itu diperlukan adanya penelitian 
lanjutan yang berkaitan dengan penelitian ini guna mempertajam hasil analisis 
yang dilakukan terhadap konsumen teh Hi-C. Hal ini berguna sebagai salah satu 
alat penunjang dalam pengambilan keputusan perusahaan dibidang pemasaran 
dalam usaha meningkatkan penjualan produk tersebut. Penelitian yang sesuai 
seperti analisis tentang brand awareness, pengembangan produk dan analisis 
pe!uang pasar pr~dul< !eh siap saji. Selain itu diperlukan pel?e!itian lanjutan 
untuk mengetahui trade channel mana yang paling memberikan kontribusi 
penjualan Hi-C terbesar kepada perusahaan ditinjau dari segi efektifitas dan 
efisiensi channel tersebut, perilaku konsumen teh Hi-C dalam setiap trade 
channel, penelitian mengenai pengaruh peningkatan penjualan teh Hi-C 
terhadap penjualan produk Coca Cola lainnya, dan pengaruh penaikan dan 
penurunan harga teh Hi-C terhadap penjualan Hi-C. 

Kata Kunci : analisis perilaku konsumen teh siap saji, analisis biplot, analisis 
fishbein, strategi pemasaran, bauran pemasaran, PT.Coca Cola 
Amatil Indonesia, manajemen pemasaran. 
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