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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di Indonesia, menurut data dari Asosiasi Industri Minuman Ringan 

(Asrim), industri minuman teh dalam kemasan tumbuh antara 10-11% per 

tahun. Diperkirakan industri akan terus berkembang karena pasarnya sangat 

menjanjikan. Berbagai varian teh dalam kemasan dapat mudah ditemui oleh 

masyarakat atau konsumen. Mulai dari berbagai macam bentuk dan model 

kemasan, berbagai rasa, serta berbagai jenis manfaat yang ditawarkan oleh 

teh dalam kemasan. Alasan praktis adalah alasan mengapa teh kemasan siap 

minum semakin diminati oleh konsumen.  

Minuman menjadi kebutuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, salah 

satu yang masih menjadi kesukaan masyarakat di Indonesia adalah teh. Teh 

merupakan salah satu tanaman daerah tropis dan subtropis yang secara ilmiah 

dikenal dengan nama Camellia Sinensis. Teh merupakan sumber alami 

kafein, teofilin dan antioksidan dengan kadar lemak, karbohidrat atau protein 

mendekati nol persen. Kecendrungan meminum teh sudah terjadi secara 

turun-temurun di kalangan masyarakat di Indonesia. Teh yang berasal dari 

tanaman dibagi atas empat kelompok yaitu: Teh Hitam, Teh Olong, Teh 

Hijau, dan Teh Putih. Saat ini jumlah teh kemasan kini semakin membanjiri 

pasar.  

Salah satu dari jenis teh di atas adalah teh hijau, teh hijau dipercaya 

sebagai minuman yang menyegarkan dan menyehatkan. Selain rasanya yang 
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enak dan segar, teh hijau memberi manfaat bagi peminumnya. Di beberapa 

negara di Asia minuman teh dikategorikan menjadi produk yang sukses dan 

menjadi pilihan konsumen. Karena melihat tren saat ini banyak memilih gaya 

hidup sehat yang menjadi bagian dari kebutuhan konsumen memilih teh hijau 

sebagai produk minuman dalam kemasan yang sehat dan berkualitas.  

Di Indonesia, pasar minuman berbahan dasar teh adalah terbesar di 

antara jenis minuman siap saji yang lain (jus, minuman rasa buah maupun 

susu cair), yaitu sekitar 35% dari total minuman siap saji (tidak termasuk air 

dalam kemasan). Perbandingan ini cukup besar dibandingkan pasar minuman 

teh sehari-hari sebagai pelepas dahaga maupun untuk kesehatan, sudah 

menjadi kebiasaan turun temurun, dikonsumsi oleh semua kalangan, baik 

dewasa maupun anak-anak. 

Khusus di Indonesia, potensi pasar minuman berbahan dasar teh 

diperkirakan akan terus naik dengan berkembangnya gaya hidup masyarakat 

yang lebih sehat. Jenis-jenis minuman teh dalam kemasan juga semakin 

bervariasi, dari perkembangan varian seperti minuman teh rasa buah dan juga 

teh hijau, serta pilihan less sugar maupun tanpa gula  untuk memposisikan 

produk yang lebih sehat. (www.tetrapak.com)  

Fenomena selanjutnya yang muncul merupakan akibat yang terjadi 

karena adanya persaingan yang sangat ketat diberbagai kategori produk. 

Awalnya muncul merek-merek baru dalam kategori produk yang sudah ada, 

lalu munculnya merek lama dengan variasi baru, atau bahkan munculnya 

merek-merek baru dengan kategori produk yang juga baru dipasaran. Karena 
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minuman teh dalam kemasan dirasa sangat praktis dan mudah didapat oleh 

konsumen, maka produsen dalam industri makanan dan minuman tidak ingin 

melewatkan kesempatan yang sedang memberikan peluang yang besar 

dipasaran, akhirnya banyak bermunculan merek-merek minuman teh baru di 

masyarakat. Bahkan tidak hanya merek baru yang bermunculan tetapi juga 

muncul beberapa perusahaan dalam industri makanan dan minuman.  

Tabel 1.1 

Daftar Top Brand Teh Hijau Dalam Kemasan 

Merek TBI TOP 

Nu Green Tea 42,1% TOP 

Frestea Green 26,9% TOP 

Joy Tea 18,5% TOP 

Zestea 2,8%  

Pokka Green Tea 1,4%  

Artea Honey Green 

Tea 
1,0%  

 Sumber: www.topbrand-award.com 

 

Masyarakat yang kini bergaya hidup lebih aktif didukung 

perkembangan ekonomi membutuhkan produk minuman kemasan yang 

praktis dan mudah dibawa kemana saja. Beberapa perusahaan terpacu 

berinovasi atau membuat terobosan baru dalam pengembangan minuman 

RTD (Ready To Drink), termasuk teh hijau. Salah satunya adalah PT. 

Indofood Asahi Sukses Beverage (IASB) yang merupakan perusahaan hasil 

joint venture antara perusahaan di Indonesia yaitu PT.Indofood CBP Sukses 

Makmur dengan perusahaan asal Jepang, Asahi Group Holding Southeast 

Asia Pte. Ltd. Produk Ichi Ocha merupakan produk pertama yang diluncurkan 

http://www.topbrand-award.com/
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oleh PT. Indofood Asahi Sukses Beverage (IASB) untuk membangun pasar 

minuman non alkohol dalam kemasan di Indonesia. 

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa minuman teh hijau dalam kemasan 

dikuasai oleh Nu Green Tea dengan prosentase 42,1%, kemudian disusul oleh 

Freastea Green dengan prosentase 26,9%, Joy Tea sebesar 18,5%.  Tetapi Ichi 

Ocha belum masuk ke dalam daftar minuman teh hijau dalam kemasan yang 

digemari masyarakat karena dapat dikatakan masih baru memasuki industri 

pasar minuman ringan non alkohol di Indonesia.  

Direktur PT Indofood Asahi Sukses Beverages, Anastasia Sutadji 

mengatakan pasar minuman non alkohol di Indonesia sangat menjanjikan. 

Karena nilai pasarnya mencapai lebih dari Rp. 40 Triliun. Pasar minuman 

dalam kemasan siap minum menjadi ceruk yang semakin digemari pelaku 

usaha dalam sektor industri makanan dan minuman di Indonesia. Selain 

pasarnya yang menjanjikan, minuman kemasan (ready to drink) merupakan 

pasar terbesar kedua dalam minuman setelah air mineral 

(www.beritaempat.com). 

Persaingan global saat ini merupakan tantangan, di mana setiap 

perusahaan memanfaatkan peluang bisnis untuk merebut market share 

melalui salah satu aset yang dimiliki perusahaan yaitu merek. Produk merek 

Ichi Ocha adalah produk minuman pertama yang diluncurkan dengan 

menawarkan harga yang relatif terjangkau serta kegiatan pemasaran yang 

cukup genjar dilakukan oleh perusahaan. PT. Indofood Asahi Sukses 

Beverage (IASB) mulai memasarkaN minuman teh di seluruh Indonesia pada 

http://www.beritaempat.com/
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tanggal 8 Desember 2013, terutama di berbagai peritel besar. Rencananya 

perseroan akan meluncurkan kampanye pemasaran yang agresif melalui iklan 

media di TV, majalah, koran dan distribusi sampel produk untuk 

meningkatkan brand awareness. (www.gatra.com) 

Salah satu aset yang sangat penting karena menggambarkan suatu 

perusahaan itu sendiri yaitu merek. Konsumen akan melihat sebuah merek 

sebagai bagian yang paling penting dalam sebuah produk, dan merek dapat 

menjadi sebuah nilai tambah dalam produk tersebut (Widjaja, dkk 2007 

hal:44).  

Dalam kurun waktu + 1 tahun ini produk minuman teh hijau dalam 

kemasan merek Ichi Ocha sudah berada di tengah-tengah masyarakat. Merek 

Ichi Ocha berasal dari bahasa Jepang yaitu kata Ichiban yang berarti nomor 

satu dan Ocha yang berarti teh. Maka dapat dikatakan merek Ichi Ocha 

memiliki arti merek teh nomor satu yang menawarkan mulai dari kualitas 

daun teh hijau pilihan yang digunakan sebagai bahan baku, satu kali proses 

penyeduhan sehingga menghasilkan minuman teh yang memiliki rasa dan 

aroma teh hijau yang khas.  

Sebuah merek akan mengidentifikasikan suatu produk dengan ekuitas 

merek yang merupakan kumpulan sesuatu yang berharga yang melekat pada 

merek serta kewajiban-kewajiban yang terjalin pada sebuah merek, nama, dan 

simbol yang dapat menambah nilai produk yang terdiri dari kesadaran merek, 

kualitas yang dipersepsikan, asosiasi merek, loyalitas merek atas nilai tambah 

terhadap suatu produk. (Tandjung, 2004).  

http://www.gatra.com/
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Ekuitas merek yang kuat dapat digunakan sebagai dasar untuk 

pertumbuhan dan perluasan merek. Di mana, untuk membuat konsumen lebih 

mengenal suatu produk, suatu perusahaan dapat meningkatkan fungsi merek 

dalam menanamkan kesadaran merek (brand awaeness) dalam ingatan 

konsumen dengan tujuan untuk membedakan produk satu dengan produk 

lainnya. Seiring berjalannya waktu tidak hanya akan mengenal suatu merek 

dengan namanya saja, tetapi meningkatkan kesadaran merek pada konsumen 

hingga sampai top of mind dengan nilai produk tersebut dan kualitas yang 

baik untuk menumbuhkan brand image yang positif bagi suatu produk.  

Persepsi kualitas (perceived quality) dapat menambah nilai pada suatu 

produk merupakan hal yang sangat penting karena kualitas. Jika produk tidak 

mampu memberikan nilai, maka akan susah membangun persepsi yang postif 

kepada konsumen dan tidak mudah bersaing dengan produk lainnya. Hal 

penting mengenai kualitas, karena kebanyakan konsumen melihat suatu 

produk dari segi kualitas dan hampir selalu menjadi pertimbangan pada setiap 

pilihan konsumen. Persepsi kualitas dari Ichi Ocha yang dilihat oleh 

konsumen seperti; fitur/ciri-ciri yang menjadi produk yang berbeda dengan 

produk lainnya, kinerja sebagai minuman teh dalam kemasan yang 

memberikan kesegaran, atau kesesuaian yang ada pada kemasan dengan 

kenyataan yang diberikan oleh produk yaitu minuman Ichi Ocha dibuat dari 

daun teh hijau pilihan yang memberikan manfaat kesehatan bagi 

peminumnya.  
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Persepsi mengenai kualitas produk juga didukung oleh asosiasi-asosiasi 

yang melekat pada suatu merek seperti; atribut produk, harga relatif, dan 

pesaing. Harga yang terjangkau pada suatu produk memberikan kelebihan 

tersendiri terhadap konsumen. Ichi Ocha menawarkan kepada konsumen 

dengan harga Rp.3.000,- an yang terjangkau untuk menikmati kesegaran dari 

teh hijau siap minum / Ready To Drink (RTD). Asosiasi-asosiasi merek 

tersebut dapat mempengaruhi citra merek (brand image) atau bahkan citra 

perusahaan. Hal ini karena organizational association menjadi sarana yang 

baik untuk mengkomunikasikan kualitas produk yang dapat dipercaya 

(Durianto, 2004). 

Tingkatan ekuitas merek yang paling diharapkan oleh suatu perusahaan 

adalah bagaimana konsumen akan loyal terhadap merek tersebut. Dengan tiga 

elemen ekuitas merek di atas memiliki kesan yang positif di pasaran oleh para 

konsumen minuman dalam kemasan, maka akan terjadi loyalitas merek 

(brand loyalty). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, untuk menganalisis ekuitas 

merek pada minuman teh hijau dalam kemasan merek Ichi Ocha dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat kesadaran merek (brand awareness) Ichi Ocha oleh 

konsumen? 

2. Bagaimana persepsi kualitas Ichi Ocha oleh konsumen? 
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3. Apakah asosiasi-asosiasi merek Ichi Ocha memiliki hubungan yang 

signifikan? 

4. Bagaimana tingkat loyalitas merek (brand loyalty) Ichi Ocha pada 

konsumen? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis ekuitas merek teh 

dalam kemasan merek Ichi Ocha; 

1. Untuk mengetahui tingkat kesadaran seorang konsumen mengenal 

minuman teh dalam kemasan merek Ichi Ocha. 

2. Untuk mengetahui persepsi konsumen terhadap kualitas produk 

minuman teh dalam kemasan merek Ichi Ocha. 

3. Untuk mengetahui signifikansi hubungan asosiasi-asosiasi yang muncul 

dalam benak konsumen mengenai karakteristik produk atau aspek 

produk minuman teh hijau dalam kemasan merek Ichi Ocha. 

4. Untuk mengetahui posisi seorang konsumen dalam kesetiaannya 

terhadap minuman teh dalam kemasan merek Ichi Ocha. 

D.  Manfaat Penelitian  

Bagi pembaca atau pihak lainnya, manfaat dari penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan terutama yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. Karena memiliki nilai, jika tujuan 

dari penelitian ini tercapai atau sesuai harapkan.  

 

 


