
I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

lndonesia dengan jumlah penduduk yang cukup besar yaitu sekitar 204,4 

juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan sebesar 1,7% per tahun (Statistik 

Indonesia, 2000) merupakan pasar yang potensial untuk berbagai jenis produk 

pangan, termasuk produk makanan dan minuman ringan. Jenis minuman ringan 

yang beredar di pasaran saat ini sangat beragam, mulai dari minuman kesehatan 

sampai dengan minuman yang menawarkan kesegaran. Diantara berbagai jenis 

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 lndonesia. 

Meningkatnya tingkat pendapatan serta perubahan pola perilaku termasuk pola 

konsumsi ke hal-ha1 yang bersifat praktis mendorong berkembangnya industri ini. 

Apalagi didukung oleh ketersediaan bahan baku yang cukup memadai. Kondisi 

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 mendorong beberapa perusahaan yang sudah lama terjun di 

bisnis ini untuk meningkatkan kapasitas produksinya guna memenuhi permintaan 

konsumen yang semakin meningkat (CIC, 1998). 

Teh adalah komoditi yang menjadi bagian kekayaan alam lndonesia, 

terkenal di dunia sejak puluhan tahun lalu. Banyak konsumen teh dari berbagai 

pelosok dunia datang memburu teh asal lndonesia. Teh telah lama dikenal 

sebagai minuman sehari-hari masyarakat lndonesia. Teh sering disajikan 
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sebagai minuman baik di rumah-rumah, di warung-warung, di kafetaria, di kantor 

dan di rumah sakit. Minuman ini juga dapat dipergunakan sebagai alternatif 

minuman yang disuguhkan kepada tamu keluarga, penumpang pesawat terbang, 

kapal laut, kereta api dan sebagainya. Walaupun lndonesia sebagai produsen 

teh terbesar kelima di dunia, namun konsumsinya masih sangat rendah 

dibandingkan dengan negara produsen lainnya. Konsumsi teh perkapita rakyat 

lndonesia sekitar 280 gramltahun. Sebagai perbandingan, konsumsi masyarakat 

Qatar per tahunnya adalah 3210 gr, lnggris 3080 gr, lrak 2440 gr, Kuwait 1420 

gr, Selandia Baru 2020 gr, Saudi Arabia 2360 gr, Australia 1460 gr dan Amerika 

Serikat 350 gr (PDBI, 1997). 

Konsumsi teh lndonesia hanya naik rata-rata 54% selama lima tahun 

terakhir. Tercatat sebesar 54.843 ton pada tahun 1995, dimana konsumen ,teh 

bubuk mencapai 41.652 ton, teh celup 11.316 ton dan teh kemasan 1.875 ton. 

Dalam lima tahun mendatang konsumsi teh lndonesia diperkirakan akan 

meningkat rata-rata 7,3% per tahun. Dengan demikian konsumsi teh lndonesia 

akan mencapai 78.028 ton pada tahun 2000, sehingga konsumsi per kapita akan 

meningkat menjadi 30 gram. Selengkapnya perkembangan konsumsi teh 

lndonesia disajikan dalam Tabel 1. 

Untuk meningkatkan jumlah konsumsi teh di lndonesia diperlukan adanya 

usaha-usaha pemasaran yang lebih baik dengan didukung oleh kajian terhadap 

perilaku konsumennya. Sebagai salah satu produk minuman yang cukup dikenal 

dan digemari oleh masyarakat lndonesia, teh dianggap mempunyai keunggulan 

komparatif yang tidak ditemui pada produk minuman lainnya seperti citarasa dan 

aroma yang khas serta tidak menimbulkan efek samping bila diminum. 
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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 secare serins, pelu.r?cnran. Hi-C: ke pesar 

hanya sekedar untuk meramaikan pasar dan mengisi ceruk-ceruk pasar. 

Akibatnya penjualan Hi-C tidak sebaik produk Coca Cola lainnya. Kontribusi 

penjualan Hi-C di tahun 2000 hanya sebesar 0,84% dari keseluruhan 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 lndonesia dimana untuk teh 

sebesar 40%. air mineral 40% dan minuman berkarbonasi sebesar 20%. Coca 

Cola menyadari ha1 tersebut. Pada awal tahun 2001 ini sejalan dengan 

pergantian direktur dari Coca Cola Indonesia, dilakukan juga perubahan terhadap 
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manajemen perusahaan. Penjualan tidak hanya ditekankan pada produk 

minuman berkarbonasi, tetapi juga pada minuman nonkarbonasi. Peluang pasar 

minuman nonkarbonasi di lndonesia masih besar, dan inilah yang akan digarap 

oleh Coca Cola Indonesia dengan menciptakan produk ciri khas lokal. 

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 

t ' .  pertumbuhan rata-rata sebesar 1,23 6et1ap 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 membel~ 

produk tersebut. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui gambaran 

produk teh siap saji yang sesungguhnya dibutuhkan dan diinginkan konsumen, 

sehingga perusahaan dapat menerapkan suatu strategi pemasaran yang efektif 

untuk pemasaran produk tehnya. 
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1.2 ldentifikasi Masalah 

Dilihat dari latar belakang penelitian ini maka identifikasi masalah sebagai 

berikut : 

1. Teh adalah jenis minuman yang selain bermanfaat untuk kesehatan 

juga bermanfaat untuk memberikan kesegaran. Minuman teh telah . 

membudaya pada seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan telah 

menjadi kebiasaan turun temurun, ha1 ini memberikan peluang kepada 

konsumen dari berbagai kalangan untuk mengkonsumsinya. 

2. Pasar produk minuman teh yang terus berkembang terlihat dengan 

semakin banyaknya perusahaan yang bergerak di usaha jenis 

minuman ini, sehingga membuka peluang bagi pemasaran produk 

minuman teh tersebut baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan 

memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan perusahaan dan 

daerah. 

3. Daerah DKI Jakarta merupakan sentra pemasaran produk teh siap saji. 

Kondisi psikografi penduduk DKI Jakarta amat beragam, dan ini 

merupakan potensi untuk memasarkan produk minuman teh siap saji 

dalam berbagai kemasan dan citarasa. Selain itu pengeluaran per 

kapita untuk konsumsi makanan penduduk Jakarta mengalami 

peningkatan sebesar 42,81% pada tahun 2000 (BPS DKI Jakarta, 

2000). 

4. Pada umumnya produk minuman teh siap saji yang ada di pasaran 

memiliki karakteristik yang serupa antara satu merek dengan merek 

lainnya baik dari aroma, cita rasa, harga dan kemasan sehingga 

konsumen menemui kesulitan dalam membedakan mana produk 
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minuman teh siap saji yang berkualitas baik dan mana produk minuman 

teh siap saji yang berkualitas rendah. Akhirnya selama ini konsumen 

memilih minurnan teh siap saji yang akan dikonsumsinya hanya 

berdasarkan merek yang telah lebih dahulu muncul (loyalitas terhadap 

satu merek). Hal ini pula yang menyebabkan persaingan sulit bagi 

pendatang baru. 

5. Adanya perubahan pola perilaku dalarn mengkonsumsi produk 

minuman teh yaitu konsumen (terutama konsumen yang berada di luar 

rumah) lebih memilih minuman teh siap saji (ready to drink tea) karena 

lebih praktis. 

6. PT.Coca Cola selama ini telah memiliki brand image yang sangat baik 

di kalangan konsumen, terutama untuk produk minuman 

berkarbonasinya. Selain itu Coca Cola memiliki sistem distribusi yang 

sangat baik. Hal ini terbukti dari keberadaan produk mereka sampai ke 

pelosok-pelosok. Kelebihan yang dirniliki Coca Cola tersebut dapat 

dimanfaatkan untuk memasarkan produk lokal mereka,seperti teh Hi-C. 

1.3 Perurnusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan : 

1. Bagaimana karakteristik umum perilaku konsumen minuman teh siap 

saji (ready to drink tea) ? 

2. Apa yang harus dilakukan oleh Coca Cola dalam menghadapi berbagai 

kendala dalam pemasaran produk teh Hi-C dikaitkan dengan 

karakteristik perilaku konsumen ? 
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3. Bagaimana formulasi strategi bauran pemasaran yang tepat untuk 

dikembangkan ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan 

sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Menganalisis perilaku konsumen minuman teh siap saji (ready to drink 

tea). 

2. Menganalisis strategi bauran pemasaran bagi Coca Cola dalam usaha 

meningkatkan daya saing dan pangsa pasarnya dikaitkan dengan 

pemasaran teh Hi-C. 

3. Merumuskan dan merekomendasikan alternatif strategi bauran 

pemasaran teh Hi-C yang sesuai dan bermanfaat bagi perusahaan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Perusahaan 

Memanfaatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang dimiliki 

peserta untuk membantu menganalisis permasalahan yang dihadapi 

oleh perusahaan serta memberikan informasi valid yang dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambilan keputusan 

dan penentu kebijakan strategis perusahaan. Selain itu, kerangka 

berpikir dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dasar akan pemahaman industri sebagai dasar penyusunan 

strategi pemasaran yang mengacu pada perilaku konsumen. 
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2. Peneliti 

Memberikan peluang serta kesempatan untuk menghayat~, 

menerapkan dan menggunakan konsep-konsep serta keterampilan 

yang diperoleh selama proses belajar mengajar yang telah diterima 

sebelumnya, untuk menangani permasalahan bisnis di dunia nyata. 

Selain itu penelitian ini juga merupakan wahana yang tepat bagi para 

peserta untuk masalah dalam bidang manajemen fungsional maupun 

manajemen strategis yang lebih spesifik, memanfaatkan atau 

mengembangkan metode atau alat analisis, mencari pemecahan 

masalah, menentukan alternatif pemecahan masalah dan menyusun 

implementasi yang terbaik. 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

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 hal-ha1 berikut : 

1. Perilaku konsumen dalam memilih dan mengkonsumsi produk teh siap 

saji. 

2. Persepsi konsumen terhadap teh Hi-C. 

3. Penilaian konsumen tentang produk-produk teh siap saji yang laris di 

pasar. 

4. Perumusan alternatif strategi bauran pemasaran produk tersebut bagi 

pengembangan usaha PT.Coca Cola Amatil Indonesia. 
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