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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Peranan sektor pertanian dalam pembangunan di Indonesia tidak perlu 

diragukan lagi. Sektor pertanian telah menjadi titik berat dalam pembangunan 

perekonomian di Indonesia. Menurut Husodo (2004), sektor pertanian 

mempunyai empat fungsi yang fundamental bagi pembangunan suatu bangsa 

yaitu: 1) mencukupi kebutuhan pangan, 2) penyediaan lapangan kerja dan 

berusaha, 3) penyedia bahan baku untuk industri, dan 4) sebagai penghasil 

devisa bagi negara. 

Salah satu peranan sektor pertanian di Indonesia adalah mencukupi 

kebutuhan pangan. Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling essensial 

bagi manusia untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup. 

Menurut Anonim (2002), pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari 

sumber hayati dan air baik yang diolah maupun tidak, yang diperuntukkan 

sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan 

tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam 

proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman. 

 Selain kebutuhan pangan dalam bentuk bahan makanan, kebutuhan 

pangan dalam bentuk minuman juga mutlak diperlukan masyarakat sebagai 

pelarut makanan, membantu proses metabolisme tubuh, penghilang dahaga 

serta untuk menjaga kesehatan tubuh. Menurut Thomas, S (2007), salah satu 

jenis minuman yang populer di kalangan masyarakat adalah teh. Teh paling 

banyak dikonsumsi oleh masyarakat setelah air putih yang biasa dinikmati 
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baik dingin maupun panas. Konsumsi teh nasional mencapai 350 

gram/kapita/tahun, diperkirakan konsumsi teh tak kurang dari 120 ml setiap 

harinya.  

Masyarakat Indonesia sejak lama memiliki kebiasaan meminum teh. 

Berbagai kalangan usia menggemari minuman teh dengan tujuan konsumsi 

yang berbeda-beda, antara lain untuk kesehatan, untuk menurunkan berat 

badan atau hanya untuk sekedar menambah kesegaran. Teh biasanya 

dikonsumsi sebagai pendamping hidangan makanan ataupun acara-acara adat. 

Sehingga dapat dikatakan meminum teh telah mengakar dalam budaya 

masyarakat (Febiyanti, 2006). 

Teh bukan saja digunakan sebagai minuman kesegaran ataupun acara 

adat, namun saat ini teh telah dijadikan sebagai minuman kesehatan. Salah 

satu jenis teh yang paling baik untuk kesehatan adalah teh hijau. Hal ini 

dikarenakan pengolahan teh hijau tidak melalui proses fermentasi sehingga 

kandungan nutrisi dalam daun teh dapat dipertahankan. Kandungan nutrisi 

tersebut adalah polifenol yang bermanfaat dalam menjaga kesehatan. Polifenol 

merupakan antioksidan yang kekuatannya 100 kali lebih efektif dibandingkan 

vitamin C dan 25 kali lebih tinggi dibandingkan vitamin E dalam melindungi 

sel dan DNA dari kerusakan yang mengakibatkan timbulnya kanker, sehingga 

dapat dikatakan bahwa teh hijau identik dengan simbol minuman kesehatan 

(Khomsan, 2007).  

Teh hijau mempunyai beberapa kandungan kimia yang bermanfaat 

dalam  menyehatkan tubuh, kandungan tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Kandungan Kimia Dalam Teh Hijau Per 100 mg  
No Kandungan Persentase (%) 
1 Kafein          7,43 
2 Epicatechin  1,98 
3 Epicatechin gallat 5,20 
4 Epigallocatechin 8,42 
5 Epigallocatechin gallat  20,29 
6 Flavonol  2,23 
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Theanin 
Asam glutamat  
Asam aspartat 
Arginin 
Asam amino 
Gula 
Kalium(potassium)   

4,70 
0,50 
0.50 
0,74 
0,74 
6,68 
3,96 

Sumber: Tuminah, S (2006) 

Komponen polifenol dalam teh hijau terdiri dari epigalokatekin galat 

(ECCG), epikatekin galat (ECG), epigalokatekin (EGC), dan epikatekin (EC). 

Diantara keempat komponen tersebut, ECCG merupakan komponen terbesar 

yang terdapat dalam teh hijau dan paling potensial karena mempunyai 

aktivitas biokimia yang kuat. Manfaat positif dari daun teh sebagian besar 

berasal dari EGCG yang terkandung di dalamnya. ECCG dalam teh hijau 

memiliki kemampuan 100 kali lebih efektif dibandingkan vitamin C dan 25 

kali lebih tinggi dibandingkan vitamin E yang mampu menghambat 

perkembangan beberapa jenis sel kanker (Syah, A, 2006). 

Menurut John (2007), teh hijau mempunyai banyak manfaat sebagai 

minuman kesehatan. Tidak hanya sebagai antioksidan yang kuat, namun teh 

hijau juga mempunyai manfaat lain bagi kesehatan. Terdapat alasan alasan 

dalam mengkonsumsi teh hijau antara lain: mampu mengurangi risiko 

penyakit kanker, menyegarkan kulit dan tubuh, menstabilkan tekanan darah, 

menurunkan kolesterol, melindungi daya ingat, membuat awet muda serta 

dapat membantu menurunkan berat badan. 

Menjaga kesehatan merupakan sesuatu yang sangat berharga. Dalam 

upaya menjaga kesehatan tersebut, perilaku hidup sehat menjadi begitu 

penting untuk dilakukan. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan 

pentingnya kesehatan, secara tidak langsung turut mengubah cara pandang 

mereka terhadap kesehatan diri mereka sendiri. Masyarakatpun semakin arif 

dalam memilih bahan pangan yang aman bagi kesehatan mereka (Sutrisno, 

2008). Seiring dengan meningkatnya trend gaya hidup sehat maka pemenuhan 

akan produk kesehatan sangat diminati oleh masyarakat, salah satunya 

dengan mengkonsumsi teh hijau. Masyarakat Kota Surakarta telah mengenal 
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produk teh hijau namun konsumsi teh hijau sebagai minuman sehari-hari 

masih jarang. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang belum 

mengetahui khasiat teh hijau dalam menjaga kesehatan tubuh, selain itu jenis 

teh yang banyak digunakan sebagai minuman sehari-hari oleh sebagian besar 

masyarakat adalah teh wangi sehingga teh hijau belum begitu populer di 

kalangan masyarakat Kota Surakarta. Sebagian besar masyarakat yang 

mengkonsumsi teh hijau adalah masyarakat yang mementingkan manfaat teh 

hijau dalam menjaga kesehatan tubuh. 

Seorang pemasar harus dapat meyakinkan konsumen dalam keputusan 

pembelian suatu produk. Salah satu tempat konsumen melakukan pembelian 

adalah pasar swalayan. Maraknya perkembangan pasar swalayan di 

Surakarta, membuat sebagian masyarakat lebih memilih memenuhi 

kebutuhan rumah tangganya dari pasar swalayan dengan alasan kenyamanan, 

produk yang tersedia lebih bervariasi dan lebih praktis serta dapat 

meningkatkan prestise atau image. (Kilamanca, 2008). Ketersediaan teh hijau 

di Surakarta banyak terdapat di pasar swalayan dalam berbagai bentuk, baik 

dalam bentuk teh celup, teh seduh, maupun teh hijau yang siap minum.  

Permintaan terhadap teh hijau dipengaruhi oleh adanya selera dan 

pengetahuan konsumen yang tercermin dari perilaku konsumen. Pengkajian 

mengenai perilaku konsumen khususnya mengenai sikap konsumen tentu 

menjadi hal yang penting untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Menurut 

Sumarwan (2003), konsumen memiliki keinginan akan suatu produk sesuai 

dengan pengetahuan yang dimilikinya sehingga diharapkan produk tersebut 

dapat memberikan manfaat bagi konsumen. Jika produk yang dikonsumsi 

sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen maka konsumen akan 

melakukan pembelian sehingga dapat memberikan keuntungan bagi produsen.  

B. Rumusan Masalah 

Teh merupakan jenis minuman yang paling digemari oleh masyarakat. 

Salah satu jenis teh yang paling baik untuk kesehatan adalah teh hijau karena 

mempunyai beberapa kandungan kimia yang berkhasiat dalam menjaga 

kesehatan tubuh. Masyarakat Kota Surakarta telah mengenal produk teh hijau 
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namun konsumsi teh hijau sebagai minuman sehari-hari masih jarang. Hal ini 

dikarenakan banyak masyarakat yang belum mengetahui khasiat teh hijau 

dalam menjaga kesehatan tubuh, selain itu jenis teh yang banyak digunakan 

sebagai minuman sehari-hari oleh sebagian besar masyarakat adalah teh 

wangi sehingga teh hijau belum begitu populer di kalangan masyarakat Kota 

Surakarta.  

Sebagian besar masyarakat yang mengkonsumsi teh hijau adalah 

masyarakat yang mementingkan manfaat teh hijau dalam menjaga kesehatan 

tubuh. Produk teh hijau terdapat dalam berbagai bentuk baik dalam bentuk 

teh celup, teh seduh, maupun teh hijau siap minum yang sebagian besar 

dipasarkan di pasar swalayan yang tersebar di wilayah Kota Surakarta. 

Penelitian mengenai perilaku konsumen sangat diperlukan agar suatu 

produk diminati oleh masyarakat. Salah satu faktor penting yang akan 

mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian adalah 

sikap konsumen. Konsep sikap sangat terkait dengan konsep kepercayaan dan 

perilaku. Sikap biasanya mengarah dalam pembentukan perilaku. Perilaku 

konsumen akan sangat terkait dengan atribut produk yang menjadi 

pertimbangan konsumen dalam pembelian suatu produk.   

Setiap konsumen memiliki produk ideal bagi dirinya yang ditinjau dari 

sikap konsumennya. Jika produk yang dikonsumsi sesuai dengan apa yang 

diinginkan konsumen maka konsumen akan melakukan pembelian sehingga 

dapat memberikan keuntungan bagi produsen. Dalam mengkonsumsi produk 

teh hijau, konsumen akan mempertimbangkan atribut-atribut yang terdapat 

dalam produk terlebih dahulu. Kemudian atribut-atribut tersebut akan 

dievaluasi oleh konsumen yang mencerminkan sikap konsumen terhadap 

produk teh hijau. 

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dapat dirumuskan antara 

lain sebagai berikut : 

1. Apakah atribut produk teh hijau telah memenuhi sifat ideal sesuai dengan 

keinginan konsumen pasar swalayan di Kota Surakarta? 
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2. Bagaimana kepercayaan konsumen pasar swalayan terhadap berbagai 

atribut produk teh hijau di Kota Surakarta? 

3. Bagaimana sikap konsumen pasar swalayan terhadap berbagai atribut 

produk teh hijau di Kota Surakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut : 

1. Mengkaji atribut produk teh hijau yang telah memenuhi sifat ideal sesuai 

dengan keinginan konsumen pasar swalayan di Kota Surakarta. 

2. Mengkaji kepercayaan konsumen pasar swalayan terhadap berbagai atribut 

produk teh hijau di Kota Surakarta. 

3. Mengkaji sikap konsumen pasar swalayan terhadap berbagai atribut 

produk teh hijau di Kota Surakarta. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan 

merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian di 

Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

2. Bagi produsen dan pemasar teh hijau, penelitian ini diharapkan bermanfaat 

untuk memberikan wawasan dan pertimbangan mengenai sikap konsuman 

yang berpengaruh terhadap perilaku konsumen dalam keputusan 

pembelian sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyusun strategi 

pemasaran. 

3. Bagi konsumen teh hijau, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk 

memberikan wawasan dan pengetahuan sebagai bahan pertimbangan 

dalam pembelian sehingga konsumen lebih cermat dalam memilih produk 

teh hijau yang sesuai dengan keinginannya. 

4. Bagi pihak lain sebagai sumber referensi dan dapat digunakan sebagai 

pertimbangan bagi yang berminat pada masalah yang sama. 
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