
I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang yang memiliki 

penduduk cukup besar dan bersifat konsumtif, Indonesia merupakan negara 

dengan pasar potensial bagi pemasaran berbagai jenis produk. Berkembangnya 

berbagai jenis produk di pasaran membuat para produsen saling berlomba 

memberikan produk yang terbaik kepada konsumen. Khususnya untuk produk 

siap konsumsi, banyak produk dengan berbagai merek yang beredar di pasaran. 

Produk siap konsumsi terdiri dari produk makanan dan produk minuman. Kedua 

produk ini merupakan produk yang paling banyak dicari oleh konsumen karena 

berhubungan dengan kebutuhan konsumen. Khususnya untuk produk minuman, 

terdapat salah satu jenis minuman yang banyak dikonsumsi oleh konsumen yaitu 

minuman ringan. 

Minuman ringan (soft drink) adalah minuman yang tidak mengandung 

alkohol, merupakan minuman olahan baik dalam bentuk bubuk maupun cair yang 

mengandung bahan makanan atau tambahan lainnya baik alami maupun sintetik 

yang dikemas dalam kemasan siap untuk konsumsi. Minuman ringan sangat 

digemari oleh konsumen karena kemudahan dalam mengkonsumsi dan juga 

mudah untuk didapatkan. Kebanyakan minuman ringan disajikan sebagai 

minuman dingin, sehingga konsumen mendapatkan kepuasan tersendiri dalam 

mengkonsumsinya mengingat cuaca di Indonesia yang cenderung panas. 

Minuman ringan terdiri dari dua jenis, yaitu minuman ringan dengan karbonasi 

(carbonated soft drink) dan minuman ringan tanpa karbonasi. 

Saat ini berbagai macam produk minuman ringan semakin banyak beredar 

di pasaran. Seperti contohnya adalah minuman ringan berkarbonasi dalam 

kemasan, minuman kopi dalam kemasan dan berbagai jenis minuman lainnya. 

Selain itu, terdapat juga teh dalam kemasan, baik itu minuman teh siap saji 

maupun teh bubuk dalam kemasan. Perkembangan industri minuman ringan saat 

ini semakin meningkat, hal ini karena kebutuhan konsumen yang semakin 

beragam. Keragaman minuman dalam kemasan ini memudahkan konsumen untuk 

mencari berbagai jenis minuman dengan rasa dan merek yang sesuai dengan 
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kebutuhannya. Minuman semacam ini banyak dijumpai mulai dari di pasar 

swalayan, restoran cepat saji, kantin-kantin, sampai dengan pedagang di pinggir 

jalan. Menurut Swa (2005) pembagian pasar industri minuman dalam kemasan 

adalah air mineral (40%), teh dalam kemasan (30%), minuman berkarbonasi 

(20%), lain-lain seperti jus (10%). 

Minuman teh di Indonesia dibagi berdasarkan tiga kategori yaitu teh 

bubuk, teh celup, dan minuman teh dalam kemasan. Perusahaan yang 

memproduksi minuman teh kemasan diantaranya adalah PT Sinar Sosro, PT Coca 

Cola Amatil, Ultrajaya, dan Garuda Food. Pada saat ini persaingan dalam industri 

minuman teh kemasan semakin ketat dan hal inilah yang semakin mendorong 

pasar untuk terus tumbuh sehingga produsen minuman teh kemasan dituntut untuk 

menjadi lebih kreatif dalam melakukan inovasi terhadap produknya untuk 

mempertahankan bahkan memperluas pangsa pasarnya. Salah satunya adalah 

dengan cara memodifikasi produknya. 

Cara produsen untuk memodifikasi produknya adalah dengan menetapkan 

strategi yang baru terhadap produknya. Strategi produk yang biasanya dilakukan 

oleh produsen adalah dengan merubah-rubah atribut produknya, bisa dengan 

merubah tampilan kemasan, maupun dengan merubah atribut produk yang 

lainnya. Atribut produk ini dinilai sebagai salah satu upaya meningkatkan minat 

konsumen agar tertarik dalam membeli suatu produk. 

Produk minuman teh telah dimodifikasi dengan kemasan, rasa dan harga 

yang bervariasi. Kemasan yang ditampilkan oleh minuman teh ikut berkembang. 

Jika semula kemasan minuman teh ini dalam kemasan botol kaca, sekarang sudah 

ada inovasi terbaru yaitu minuman teh dalam kemasan kotak. Kemasan kotak ini 

dinilai lebih praktis dan mudah untuk dibawa. 

Atribut produk merupakan unsur-unsur yang melekat pada produk, dimana 

menurut Kotler (2001) atribut produk tersebut meliputi merek (brand), 

pembungkusan (packaging), label, garansi atau jaminan (warranty) dan 

fiturproduk. Atribut dapat dipandang secara obyektif (fisik produk) maupun 

secara subyektif (pandangan konsumen). Atribut produk sendiri dapat 

memberikan gambaran yang jelas tentang produk tersebut. Menurut Tjiptono 

(2007) atribut produk merupakan unsur-unsur produk yang dipandang penting 
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oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian. Kemudian 

menurut Kotler (2001) atribut produk adalah pengembangan suatu produk atau 

jasa yang melibatkan penentuan manfaat yang akan diberikan. Atribut yang 

melekat pada produk merupakan salah satu faktor penting didalam penentuan 

pengambilan keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Hal ini karena 

atribut produk akan membentuk image produk di mata konsumen yang pada 

akhirnya akan mempengaruhi keputusan pembeliannya. Para konsumen umumnya 

membuat keputusan-keputusan untuk membeli suatu produk atas dasar 

perasaannya atau berdasarkan pengalamannya dalam menggunakan produk itu, 

ditambah dengan keterangan-keterangan yang diperoleh dari pihak penjual atau 

dari promosi suatu reklame/iklan. Keputusan-keputusan tersebutlah yang akhirnya 

mempengaruhi perilaku konsumen. 

Keputusan konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk akan 

dipengaruhi oleh adanya beberapa faktor yang datang dari konsumen maupun 

produsen. Faktor yang menjadi pertimbangan bagi konsumen dalam memilih 

produk yaitu faktor nilai atau manfaat yang akan diperoleh konsumen dari suatu 

produk. Selain itu, konsumen juga mempertimbangkan berapa besarnya biaya 

yang harus dikeluarkan untuk memperoleh produk tersebut. Banyaknya produk 

yang memiliki kesamaan bentuk, kegunaan, dan fitur-fitur lain membuat 

konsumen kesulitan untuk membedakan produk-produk tersebut. Inovasi produk 

terus dilakukan oleh produsen untuk menarik perhatian konsumen dan tentu saja 

agar konsumen bersedia membeli produk yang dihasilkannya. 

Jika dilihat dari pengertian yang lebih luas maka perilaku konsumen 

sangat berpengaruh dalam aktivitas niaga, karena tinggi rendahnya nilai suatu 

penawaran ditentukan oleh jumlah permintaan konsumen. Dalam melakukan 

pembelian, seperti yang dikutip dalam Kotler (2001) tanpa disadari konsumen 

dihadapkan pada keadaan dimana konsumen harus membuat keputusan. Hal ini 

terjadi karena untuk melakukan pembelian, konsumen harus melalui beberapa 

tahap, yaitu tahap dimana konsumen mengenali kebutuhannya, kemudian 

konsumen harus mencari informasi tentang produk yang akan dibeli untuk 

memenuhi kebutuhannya, lalu konsumen dapat melakukan pilihan terhadap 

alternatif-alternatif yang ada. Setelah itu konsumen akan membuat suatu 
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keputusan pembelian. Tahap-tahap tersebut tidak langsung berhenti sampai disini 

karena masih ada perilaku sesudah pembelian, dari perilaku ini dapat dilihat 

sejauh mana konsumen mendapatkan kepuasan dari pembeliannya tadi. Perilaku 

konsumen di atas terjadi pada setiap produk. Khususnya untuk produk langsung 

konsumsi dibutuhkan ketelitian dari konsumen sebelum membelinya. 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui atribut produk yang dipilih 

serta faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian oleh konsumen minuman teh 

kemasan kotak, terutama mahasiswa yang sedang menempuh studinya di 

Universitas Brawijaya, Malang. Mengingat mahasiswa merupakan konsumen 

yang kritis dan termasuk dalam segmen smart consumer yang membutuhkan 

banyak pertimbangan sebelum melakukan pembelian. Berdasarkan uraian di atas, 

peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor apa saja 

yang mempengaruhi pembelian minuman teh kemasan kotak, serta sejauh mana 

variabel-variabel atribut produk berpengaruh pada pembelian minuman teh 

kemasan kotak. Melihat aktivitas mahasiswa yang beragam, mahasiswa cenderung 

memilih sesuatu yang praktis untuk dikonsumsidan agar mendapatkan tingkat 

kepuasan tertentu maka mahasiswa lebih memilih minuman teh kemasan kotak. 

Untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul: “Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Pembelian Minuman Teh Kemasan Kotak” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Banyaknya merek yang beredar mengindikasikan bahwa persaingan dalam 

industri minuman dalam kemasan semakin ketat. Bahkan salah satu persaingan 

juga terjadi pada merek yang sama namun dengan kemasan yang berbeda. 

Contohnya persaingan pada minuman teh kemasan botol kaca, botol plastik, 

kotak, dan gelas plastik. Konsumen yang tidak memiliki banyak informasi akan 

sulit mengenali seluruh merek yang beredar di pasar, sehingga salah satu upaya 

yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keunggulan bersaing adalah dengan 

menawarkan produk yang memenuhi harapan dan keinginan konsumen. 

Setiap konsumen tentunya memiliki selera yang berbeda-beda mengenai 

teh yang dikonsumsinya. Semua itu tergantung dari pandangan dan kebiasaan 

mereka dalam mengkonsumsi teh. Munculnya produk minuman teh kemasan 
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kotak dapat memudahkan konsumen untuk mengkonsumsi teh karena konsumen 

tidak perlu repot untuk menyeduh teh terlebih dahulu jika ingin menikmati 

kesegaran teh. Salah satu konsumen minuman teh kemasan kotak adalah 

mahasiswa, hal ini ditunjukkan dengan seringnya menemui mahasiswa yang 

sedang mengkonsumsi minuman teh kemasan kotak di daerah kampus. 

Mahasiswa cenderung menginginkan sesuatu yang praktis karena aktivitas 

dan kesibukannya yang beragam. Agar mendapatkan tingkat kepuasan tertentu 

maka mahasiswa lebih memilih minuman teh kemasan kotak. Di dalam 

mengkonsumsi suatu produk, mahasiswa mengevaluasi apa yang telah 

dikonsumsinya, mereka lebih selektif untuk menentukan produk mana yang sesuai 

dengan keinginannya, juga dipengaruhi oleh adanya fasilitas dalam memperoleh 

informasi tentang suatu produk yang akan dikonsumsi, sehingga mahasiswa 

dianggap dapat memilih berbagai minuman teh kemasan kotak yang ada di 

pasaran sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. 

Produsen dalam memasarkan suatu produk perlu mengetahui bagaimana 

konsumen mengambil keputusan dalam memilih dan mengkonsumsi minuman teh 

kemasan kotak. Keputusan inilah yang nantinya dijadikan dasar konsumen dalam 

pembelian minuman teh kemasan kotak. Salah satu faktor penting yang harus 

diperhatikan oleh perusahaan adalah memahami atribut-atribut apa saja yang 

dipertimbangkan konsumen dalam memilih minuman teh kemasan kotak. Adanya 

produk yang dibeli dan tidak dibeli oleh konsumen mengindikasikan bahwa 

adanya pertimbangan tersendiri oleh konsumen dalam membeli suatu produk. Hal 

ini mungkin berkaitan dengan atribut produk yang terdapat pada suatu produk, 

sebagaimana Swastha (1998) menyatakan bahwa atribut produk adalah unsur-

unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan sebagai dasar 

pengambilan keputusan pembelian.  

Selain itu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembelian 

minuman teh kemasan kotak. Faktor-faktor ini timbul dikarenakan adanya 

beberapa pilihan yang akan ditemui ketika proses pembelian. Konsumen harus 

selektif dalam memilih produk yang akan dibelinya. Nama merek, uang saku, 

volume produk dan harga produk dapat dijadikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembelian minuman teh kemasan kotak. 
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Di dalam penelitian ini akan dilihat atribut produk minuman teh kemasan 

kotak serta faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam pembelian 

minuman teh kemasan kotak. Atribut-atribut tersebut adalah variabel merek (nama 

merek), variabel kemasan (tampilan, gambar, kepraktisan, warna), variabel 

pelabelan (informasi produk), variabel garansi (kebersihan), dan variabel fitur 

(rasa, volume/isi, harga, aroma). Diharapkan dengan menganalisis atribut-atribut 

tersebut dengan menggunakan analisis Cochran Q Test dapat dilihat atribut yang 

dianggap paling menentukan dalam melakukan pembelian. Setelah itu akan 

digunakan analisis regresi linier berganda untuk melihat faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembelian dan untuk menentukan faktor mana yang paling 

dominan terhadap pembelian minuman teh dalam kemasan kotak. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi pembelian antara lain adalah nama merek, rasa produk, uang 

saku, volume produk, dan harga produk. Berdasarkan permasalahan diatas maka 

dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Atribut produk apa sajakah yang dipertimbangkan dalam pembelian minuman 

teh kemasan kotak? 

2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pembelian minuman teh 

kemasan kotak? 

3. Faktor manakah yang paling dominan dalam mempengaruhi pembelian 

minuman teh kemasan kotak? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis atribut produk yang dipertimbangkan dalam pembelian 

minuman teh kemasan kotak.  

2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian minuman teh 

kemasan kotak. 

3. Menganalisis faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi pembelian 

minuman teh kemasan kotak. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain : 

1. Bagi peneliti, dapat digunakan sebagai sarana dalam menerapkan teori yang 

telah didapatkan selama perkuliahan dan menerapkannya di lapang. 

2. Bagi perusahaan teh kemasan, dapat digunakan sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan bagi perusahaan dalam mempertahankan kualitas dalam 

peningkatan profitabilitas. 

3. Bagi peneliti lain, dapat digunakan sebagai referensi dan informasi untuk 

penelitian selanjutnya, khususnya mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembelian. 


