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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang Masalah

Penduduk Indonesia yang terus-menerus bertambah setiap tahunnya 

menjadi salah satu potensi dan peluang untuk mengakselerasi pertumbuhan 

ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan. Jumlah penduduk di 

Indonesia telah tercatat mencapai 265 juta jiwa pada tahun 2018 

(databoks.katadata.co.id, 2018). Pada triwulan III tahun 2017, pertumbuhan 

industri pengolahan non-migas Indonesia mencapai 5,49 persen atau lebih tinggi 

dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,06 persen. Cabang industri yang 

menopang kinerja manufaktur tersebut, antara lain industri logam dasar yang 

tumbuh 10,6 persen, diikuti industri makanan dan minuman 9,49 persen, industri 

mesin dan perlengkapan 6,35 persen, serta industri alat transportasi 5,63 persen 

(kemenperin.go.id, 2018). 

Industri makanan dan minuman merupakan penyumbang PDB industri non-

migas terbesar dibanding sektor lainnya. Adapun perkembangan realisasi investasi, 

sektor industri makanan dan minuman untuk penanaman modal dalam negeri 

(PMDN) triwulan III/2017 mencapai Rp27,92 triliun atau meningkat sebesar 

16,3 persen dibanding periode yang sama tahun 2016. Sedangkan, untuk 

penanaman modal asing (PMA) sebesar USD1,46 miliar (kemenperin.go.id, 2018). 

Menurut Kementerian Perindustrian, industri makanan dan minuman di 

dalam negeri terus menunjukkan pertumbuhan positif dan memberikan kontribusi 

signifikan terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan Klasifikasi Baku 

Lapangan Usaha Indonesia (KLBI), industri minuman ringan mencakup air minum 
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dalam kemasan (AMDK), minuman berkarbonasi, teh siap saji, jus siap saji, 

minuman isotonik, minuman penyegar, kopi dan susu siap saji. Teh merupakan 

produk minuman yang paling diminati di Indonesia, hal ini terlihat dari riset Kantar 

Worldpanel (industry.kontan.co.id, 2018). 

Berdasarkan data statistik International Tea Committee tahun 2015, 

Indonesia merupakan salah satu negara produsen teh terbesar di dunia yaitu 129.000 

menempati posisi ke-7 setelah Cina, India, Kenya, Sri Lanka, Turki dan Vietnam 

(teausa.com, 2015). Luas areal perkebunan terluas di Indonesia berada di Provinsi 

Jawa Barat. 

 

Gambar 1.1 Infografis Teh Indonesia 
Sumber: rappler.com 
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Berlandaskan data Rappler Indonesia, 75% perkebunan teh nusantara 

berada di Provinsi Jawa Barat. Menurut Badan Pusat Statistik, pada tahun 2016 luas 

areal perkebunan teh di Provinsi Jawa Barat diperkirakan sebesar 45.892 hektar dan 

terjadi penurunan sebesar 0,69 persen dibanding tahun 2015 yang luas areal 

perkebunan tehnya sebesar 46.209 hektar (bps.go.id, 2016). 

Selain sebagai negara produsen teh ke-7 di dunia, masyarakat Indonesia 

memiliki kebiasaan mengkonsumsi teh. Perilaku masyarakat Indonesia yang 

memiliki kedekatan dengan teh dapat dilihat dari adanya pilihan berjenis teh di 

setiap tempat makan. Melihat besarnya potensi yang hadir menyebabkan para 

pebisnis Air Minuman Dalam Kemasan (AMDK) menggunakan kesempatan ini 

untuk membuat teh dalam kemasan dengan tujuan agar konsumen dapat dengan 

mudah menikmatinya.  

Teh dalam kemasan atau Ready to Drink Tea (RTD Tea) telah menjadi trend 

di masa sekarang dilihat dari data Asosiasi Industri Minuman Ringan (ASRIM) 

tahun 2014 lalu, jumlah konsumsi teh dalam kemasan di Indonesia mencapai 2 

miliar liter atau sebanyak 1,07 pon (0,5 kg) daun teh per orang setahun 

(cnnindonesia.com, 2015).  

Menurut survei Snapcart, 56.2% dari 4.232 responden sering mengonsumsi 

teh dalam kemasan dan 43.8% jarang mengonsumsi teh dalam kemasan. Alasan 

orang lebih sering mengonsumsi teh dalam kemasan adalah kemudahan dimana 

produk teh tersebut tersebar di seluruh Indonesia. 
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Gambar 1.2 Market Share minuman kemasan di Indonesia 
Sumber: statista.com 
 

Melihat besarnya peluang minuman teh dalam kemasan terutama di 

Indonesia semakin banyak pula brand yang saling berkompetisi. Peluang untuk 

membuat produk baru menggunakan teh termasuk besar, dapat di lihat pada 

Gambar 1.2 Air Minuman dalam Kemasan (AMDK) yang berada di posisi pertama 

adalah air mineral dan RTD Tea berada di tingkat kedua. 

Orang-orang membeli RTD Tea dikarenakan mudah dijangkau dan mudah 

dikonsumsi. Salah satu tempat penjualan RTD tea merupakan minimarket yang 

ditemui hampir di setiap jalan. Top of Mind brand tea yang paling utama adalah 

Teh Pucuk Harum sekarang sangat disukai dan dinikmati masyarakat Indonesia 

(snapcart.global, 2017). 
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Gambar 1.3 RTD Tea Purchase Location 
Sumber: snapcart.global 
 
 Top Brand Award merupakan sebuah penghargaan bagi sebuah brand yang 

terkategori sebagai brand  terbaik menurut survei Top Brand. Berikut adalah data top brand 

index teh dalam kemasan siap minum (RTD Tea) yang beredar di Indonesia pada tahun 

2016 – 2018. 

Tabel 1.1 Best Brand Index teh dalam kemasan siap minum 

No. Merek TBI 
2015 

TBI 
2016 

TBI 
2017 

TBI 
2018 

1 Teh Pucuk Harum 4.1% 24.8% 22.7% 32.3% 

2 Teh Botol Sosro 47.8% 33.8% 32.0% 26.8% 

3 Teh Gelas 3.6% 13.1% 12.6% 9.6% 

4 Frestea 15.2% 7.2% 6.3% 9.2% 

5 Ultra Teh Kotak 9.1% 8.1% 6.8% 4.1% 

Sumber: topbrand-award.com 
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Dapat dilihat bahwa selain sebagai Top of Mind, Teh Pucuk Harum pun 

merupakan produk teh yang terus berkembang pesat. Teh Botol Sosro dan Teh 

Pucuk Harum memiliki persaingan yang sangat ketat. Kedua brand tersebut selalu 

memperjuangkan best brand index dan mencapai top of mind dari para konsumen. 

Pertumbuhan nilai merek selain kedua brand tersebut diikuti oleh Teh Gelas, 

Frestea dan Ultra Teh Kotak. 

Melihat perkembangan market share RTD Tea yang pesat membuat Danone 

AQUA ikut terjun dalam pasar ini dengan meluncurkan produk teh kemasan yang 

bernama Caaya. Sebuah brand yang kuat pasti memiliki brand awareness dan 

brand image yang kuat. Menurut Kotler & Keller, brand equity merupakan nilai 

tambahan dari sebuah produk atau jasa. Menurut Shimp, Brand Equity terdiri dari 

brand awareness dan brand image yang merupakan brand knowledge. Customer-

based brand equity terjadi ketika konsumen mengingat dan akrab dengan sebuah  

brand. Perilaku konsumen ikut berubah seiring berkembangnya teknoloagi di era 

digital seperti sekarang ini. Model AIDMA telah digantikan oleh model AISAS 

yang sesuai dengan perubahan perilaku konsumen dalam membuat keputusan untuk 

membeli sesuatu di era sekarang ini.  

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh brand equity terhadap keputusan pembelian teh 

Caaya dengan pendekatan model AISAS”. 

 

I.2 Identifikasi Masalah 

Danone AQUA meluncurkan produk teh baru yang bernama “Caaya” 

dengan tema cita rasa lokal nusantara (marketeers.com, 2018). Dikutip dari 
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marketeers.com(2018), Beverages Marketing Manager Danone AQUA, Peter 

Harjono mengklaim, “Caaya membuat teh dengan rasa teh asli, tanpa ditutupi oleh 

rasa lain yang berlebihan”. Caaya memiliki tiga varian rasa, yaitu Revive Me 

Jasmine, Soothe Me Vanilla Pandan, dan Power Me Toasted Rice. Masing-masing 

varian rasa merupakan inspirasi dari minuman teh masyarakat Indonesia, seperti 

kebiasaan masyarakat di Jatiwulih, Bali yang mengonsumsi air beras merah sangria 

dan teh melati yang telah dikonsumsi masyarakat Indonesia sejak dahulu.  

Caaya memiliki konsep yang berbeda dengan RTD Tea lain di pasar, namun 

Caaya merupakan produk baru yang diluncurkan Danone AQUA yang sejak dahulu 

terkenal dengan air mineral dalam kemasan yaitu AQUA. Selain itu persaingan 

pasar teh terbilang sangat ketat, telah banyak brand RTD Tea yang melekat dibenak 

masyarakat Indonesia. Seperti Teh Botol Sosro yang ada pada tahun 1969 dalam 

bentuk teh dalam kemasan dengan tagline yang diingat masyarakat Indonesia 

(sinarsosro.id). Sedangkan pada saat ini sesuai dengan survei snapcart, Teh Pucuk 

Harum merupakan Top of Mind masyarakat jika ditanya mengenai brand RTD Tea 

dimana konsumen akan langsung mengingat Teh Pucuk Harum, Teh Kotak, 

Tehbotol Sosro, Teh Gelas dan Nü Green Tea. 

Brand Awareness merupakan hal yang terpenting ketika kita menyebutkan 

brand. Ketika konsumen mengingat brand kita maka kita telah memiliki sesuatu 

yang disebut brand awareness. Ketika suatu brand tidak diketahui oleh konsumen, 

maka brand tersebut akan hilang dari pasar. Menurut Duncan(2008, h. 42), “That 

consumers know a brand is called brand awareness”.  

Setiap brand pasti menginginkan awareness terhadap brand mereka. Cara 

setiap brand untuk mendapatkan brand awareness tentu berbeda-beda sesuai 
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kategori mereka, sehingga bagaimana strategi komunikasi pemasaran yang 

digunakan untuk membentuk brand awareness suatu brand. PT Danone yang telah 

menjadi perusahaan air minuman dalam kemasan (AMDK) terbesar di Indonesia 

melalui AQUA melihat ada peluang di pasar Ready to Drink Tea (RTD Tea). Lantas 

Danone AQUA meluncurkan produk baru di pasar tersebut dengan niat untuk 

memperlebar cakupan pasar di industri AMDK. 

Brand Image mewakili serangkaian ingatan seseorang ketika memikirkan 

brand  tertentu. Menurut Kotler (2009, h. 278), “Brand Equity is the added value 

endowed on products and services”. Seiring dengan perkembangan teknologi, 

informasi mengenai segala hal sangat mudah didapatkan melalui Internet sehingga 

perilaku konsumen ikut berubah. Strategi komunikasi pemasaran brand dalam 

menciptakan brand awareness dan brand image ikut berubah sesuai dengan 

kebutuhan konsumen. 

Melihat persaingan pasar RTD Tea yang termasuk ketat dan image Danone 

yang telah dikenal dengan produk minuman AQUA maka ingin dilihat bagaimana 

pengaruh brand awareness dan brand image terhadap brand equity dalam 

mempengaruhi keputusan pembelian Teh Caaya di pasar RTD Tea sekarang ini. 

 

I.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diurai diatas, maka dapat 

disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Adakah hubungan brand equity terhadap keputusan konsumen untuk 

membeli teh Caaya? 
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2) Seberapa besarkah pengaruh brand equity terhadap keputusan konsumen 

untuk membeli teh Caaya? 

 

I.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui adanya hubungan brand equity terhadap keputusan 

konsumen untuk membeli teh Caaya. 

2) Untuk mengetahui besarnya pengaruh brand equity terhadap keputusan 

konsumen untuk membeli teh Caaya. 

 

I.5 Kegunaan Penelitian 

1. Khusus: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran atau 

pandangan kepada PT Danone AQUA agar mengetahui pentingnya brand 

awareness dan brand image sebagai bagian dari brand equity dalam 

mempengaruhi keputusan pembelian teh Caaya. 

2. Umum: Agar masyarakat umum dapat mengerti mengetahui pentingnya 

brand equity dalam mempengaruhi keputusan pembelian dan menjadi 

brand yang unggul dibandingkan brand lainnya di masa sekarang. 

 

I.6 Sistematika Penelitian 

Guna mempermudah penulisan dari penelitian ini, maka penelitian ini akan 

dibagi ke dalam 6 BAB yaitu: 

1. PENDAHULUAN: Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang, 

identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 
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penelitian dan juga sistematika penelitian dari penelitian yang berjudul 

Pengaruh Brand Awareness dan Brand Image terhadap Brand Equity dalam 

mempengaruhi keputusan pembelian teh Caaya. 

2. OBYEK PENELITIAN: Bab ini akan menjelaskan lebih lanjut mengenai 

obyek yang akan diteliti dalam penelitian ini dimana obyek penelitian 

adalah PT Danone AQUA. 

3. TINJAUAN PUSTAKA: Pada bab ini akan menjelaskan teori-teori dan 

konsep-konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini. Teori yang 

digunakan berhubungan dengan komunikasi, komunikasi pemasaran, 

promotional mix, komunikasi pemasaran terpadu, merek, ekuitas merek, 

kesadaran merek, citra merek dan model AISAS. 

4. METODOLOGI PENELITIAN: Setiap penelitian tentu menggunakan 

metodologi penelitian agar penelitian ini dapat berjalan dengan lancar 

sehingga bab ini akan menjelaskan mengenai itu. 

5. HASIL DAN PEMBAHASAN: Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian 

yang mencakup hasil kuesioner dan wawancara yang telah dilakukan untuk 

mendapatkan data. 

6. KESIMPULAN DAN SARAN: Kesimpulan, saran dan jawaban mengenai 

pertanyaan utama pada rumusan masalah akan dijabarkan pada bab ini. 


