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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Kesehatan tubuh menjadi suatu hal yang penting untuk dijaga dan 

diperhatikan. Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan 

tubuh, diantaranya dengan mengonsumsi makanan dan minuman sehat. Salah 

satu minuman yang memiliki khasiat yang baik bagi tubuh adalah susu. Susu 

ialah bahan pangan yang didalamnya terdapat zat-zat nutrisi yang memiliki 

banyak manfaat. Kandungan zat gizi susu antara lain protein, laktosa, lemak, 

mineral, dan vitamin (Putri, 2016).  

Manfaat susu yang tinggi ini belum diimbangi dengan konsumsi susu 

masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistika (2020) dalam 

laporan Kementerian Pertanian, (2021) tingkat konsumsi susu per kapita 

masyarakat Indonesia tahun 2020 masih rendah yakni 16,27 kg/ kapita/ tahun. 

Jumlah ini masih terbilang rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. 

Konsumsi susu mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 0,25 %. 

Menurut Suarjana et al., (2019) masyarakat mulai mengonsumsi susu untuk 

menjaga kesehatan dan memenuhi gizi yang dibutuhkan oleh tubuh.  

Susu termasuk bahan pangan yang mempunyai daya tahan dan daya 

simpan yang rendah. Menurut Resnawati (2020), pengolahan susu diperlukan 

agar susu dapat bertahan lama. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara 

mengolah susu menjadi olahan produk fermentasi yang dapat dinikmati dalam 

jangka waktu yang lama. Produk olahan dari susu fermentasi ini juga dapat 

membantu orang-orang yang tidak terlalu suka mengonsumsi susu murni tetapi 

ingin memperoleh manfaat susu dan cita rasa yang berbeda. Menurut Hidayat, 

(2017) olahan susu fermentasi dapat memberikan efek menguntungkan bagi 

kesehatan saluran pencernaan manusia. Salah satu olahan susu fermentasi yang 

populer adalah yoghurt. 

Menurut Astuty et al., (2021) yoghurt merupakan salah satu jenis susu 

hasil fermentasi yang memiliki kandungan vitamin A, B1, B2, B12, D, E, 

mineral, protein serta bakteri hidup/probiotik yaitu Lactobacillus Bulgaricus dan 
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Streptococus Thermopilus. Bakteri-bakteri yang berada pada yoghurt semuanya 

adalah bakteri baik yang menyehatkan dan bermanfaat bagi tubuh. Menurut 

Puspita et al., (2015) yoghurt mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan tubuh 

diantaranya baik untuk menetralkan racun, memperbaiki pencernaan, 

mengurangi sulit tidur, merawat kulit, dan lain-lain.  

Menurut data konsumsi makanan Indonesia dalam Peraturan Badan 

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 30 Tahun 2018 tentang angka 

konsumsi pangan konsumsi harian susu fermentasi termasuk yoghurt masyarakat 

Indonesia adalah 155 gram/ orang. Jumlah ini jauh lebih rendah dibandingkan 

jumlah konsumen yoghurt di negara lain, namun jumlahnya diperkirakan akan 

meningkat setiap tahun. Menurut data Kementerian Perindustrian, (2020) impor 

yoghurt meningkat sebesar 225,98 % antara tahun 2012 sampai dengan tahun 

2016, yang artinya kebutuhan masyarakat akan yoghurt semakin meningkat. Hal 

tersebut menyebabkan semakin banyak perusahaan yang memproduksi produk 

yoghurt. Salah satu perusahaan yang menjalankan bisnis yoghurt adalah PT 

Cisarua Montain Diary (Cimory). Perusahaan ini merupakan produsen makanan 

dan minuman kemasan berbahan dasar protein. Salah satu produk populer yang 

mereka pasarkan adalah Yoghurt Cimory. Produk Yoghurt Cimory mulai 

dipasarkan sejak tahun 2007 melalui pasar modern yang kemudian merambah 

diberbagai pasar baik di dalam maupun luar negeri.  

Perkembangan indutri yoghurt dan persaingan yang ketat menjadikan PT 

Cimory perlu menerapkan strategi pemasaran yang tepat, sehingga dapat 

mendorong keputusan konsumen untuk membeli produk tersebut. Strategi 

pemasaran digunakan produsen untuk memenangkan persaingan di pasar secara 

berkesinambungan. Berikut ini adalah Tabel 1 yang menyajikan data rating 

produk yoghurt dalam kemasan di Indonesia tahun 2017-2021 berdasarkan Top 

Brand Index Indonesia  
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Tabel 1. Top Brand Index Kategori Susu Fermentasi Tahun 2017-2021 

Merek TBI/ tahun (%) 

2017 2018 2019 2020 2021 

Activia 1,8 1,6 6,8 5,8 6,6 

Cimory 10,4 16,3 45,5 51,2 66,2 

Dutchmill - - 2,1 5 4,3 

Elle & Vire - - 1,4 - 1,5 

Freshtime - - 2,5 4,3 3,8 

Sumber: topbrand-award.com (2021) 

Beerdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa pengukuran tersebut didasarkan 

pada pangsa pasar yang dikuasai oleh sebuah merek. Yoghurt Cimory selama 

lima tahun berturut-turut berhasil unggul dengan perolehan rating sebesar 66,2 

% pada tahun 2021. Yoghurt Activia memperoleh rating 6,6 % pada tahun 2021. 

Yoghurt Dutchmill mengalami penurunan rating pada tahun 2020, dari semula 5 

% pada tahun 2020 menjadi 4,3 % pada tahun 2021. Yoghurt Elle & Vire 

mengalami peningkatan rating sebesar 0,1 %,, dari 1,4 % pada tahun 2019 

menjadi 1,5 % pada tahun 2021. Yoghurt Freshtime mengalami fluktuatif dari 

tahun 2019 hingga tahun 2021. Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan 

Yoghurt Cimory memiliki rating yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal 

tersebut telah menunjukkan bahwa perusahaan Cimory dapat menjaga agar 

konsumen tetap membeli produk Cimory.  

Konsumen memutuskan untuk membeli produk Yoghurt Cimory karena 

produk tersebut dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan konsumen. Menurut 

Hidayat, (2017), konsumen dihadapkan pada berbagai pilihan untuk menilai 

apakah produk yang ingin dibelinya merupakan produk yang sesuai dengan 

kebutuhan sebelum melakukan keputusan pembelian. Penilaian ini didasarkan 

pada kesan dari konsumen. Setiap konsumen memiliki kesan yang berbeda 

terkait suatu produk. Yoghurt Cimory lebih menarik dimata konsumen 

dibandingkan dengan produk lain yang manfaat, bentuk dan rasa yang hampir 

sama. Hal ini dimungkinkan karena adanya tanggapan konsumen yang positif 

terhadap merek Cimory. Produsen dapat membentuk kesan konsumen dengan 

beragam cara, salah satunya adalah citra merek. Menurut Prasastiningtyas & 

Djawoto, (2016) citra adalah seperangkat ketentuan, konsep, dan kesan yang 
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dimiliki seseorang tentang suatu objek. Kesan yang baik dipikiran konsumen 

akan memotivasi konsumen untuk melakukan keputusan pembelian. Konsumen 

dengan citra merek yang positif lebih mungkin untuk membeli produk tersebut.  

Kualitas produk Cimory juga mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen Menurut Kusuma & Sahetapy, (2019) kualitas produk merupakan 

ketepatan konsumen dalam menggunakan produk yang sesuai untuk memenuhi 

kebutuhan dan kepuasannya. Sementara itu, menurut Kolter dan Amstrong 

(2012) dalam Sari, (2017) kualitas produk adalah kemampuan produk untuk 

memenuhi segala fungsinya. Kepuasan kansumen tidak hanya didapatkan dari 

kualitas produknya saya, tetapi dapat dilihat juga melalui harganya. Menurut 

Alma (2007) dalam Sari & Nuvriasari, (2018) harga diartikan sebagai sejumlah 

uang yang harus dibayar konsumen untuk mendapatkan sebuah produk atau jasa. 

Perusahaan menetapkan harga pada saat pertama kali mereka mengembangkan 

produk. Menurut Batubara & Hidayat, (2016) harga yang ditetapkan oleh 

perusahaan dapat menjadi standar akan permintaan suatu produk.  

Kota Surakarta merupakan kota di Jawa Tengah yang terdiri dari 5 

kecamatan dan 54 kelurahan. Kota Surakarta merupakan kota terpadat se-Jawa 

Tengah yang merupakan pusat perekonomian, perdagangan dan pariwisata. Kota 

Surakarta memiliki banyak keunikan sehingga dijuluki sebagai The Spirit of 

Java yang mana menjadikan kota ini banyak dikunjungi wisatawan. Kehadiran 

wisatawan memberikan perubahan yang dinamis bagi masyarakat setempat. 

Perubahan gaya hidup menjadi lebih praktis salah satu contohnya. Perubahan 

gaya hidup ini merambah pada pola konsumsinya. Masyarakat kini 

mengutamakan kepraktisan dan kemudahahan yang mengakibatkan banyak 

produsen memproduksi minuman dalam kemasan (Sari & Suryoko, 2017). Salah 

satu diantaranya adalah yoghurt kemasan siap minum. Konsumen dapat 

membelinya dan menikmatinya dimana saja dan kapan saja. Terlebih lagi 

yoghurt memiliki khasiat yang baik bagi kesehatan sehingga konsumen 

mendapatkan dua manfaat sekaligus, yaitu praktis dan sehat.  

Harapan setiap konsumen terhadap suatu produk bisa saja berbeda, 

tergantung pengetahuan konsumen terhadap produk tersebut. Konsumen 
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memiliki banyak pilihan dalam membeli sebuah produk sebelum mengambil 

keputusan pembelian. Pilihan tersebut membuat konsumen dapat memilih 

produk dengan selektif sesuai dengan yang keinginan dan kebutuhannya. 

Konsumen biasanya mencari terlebih dahulu informasi tentang produk sebelum 

memutuskan untuk membeli produk tersebut. Citra merek, kualitas produk dan 

harga menjadi salah satu faktor penentu konsumen dalam mengambil keputusan 

pembelian suatu produk. Berdasarkan analisis diatas, penelitian ini mencoba 

untuk menganalisis pengaruh citra merek, kualitas produk dan harga Yoghurt 

Cimory di Surakarta 

B. Rumusan Masalah 

Seriring dengan perkembangan zaman, masyarakat saat ini lebih sadar 

akan kesehatan tubuhnya. Hal ini terlihat dari kebiasaan masyarakat yang mulai 

mengonsumsi bahan pangan yang sehat dan bergizi. Pemenuhan akan kebutuhan 

tersebut dapat dicukupi dengan mengonsumsi yoghurt. PT Cisarua Montain 

Diary (Cimory) merupakan salah satu produsen yoghurt populer di Indonesia. 

Yoghurt Cimory merupakan produk susu fermentasi yang memiliki banyak rasa.  

Melihat banyaknya produsen yoghurt di Indonesia menyebabkan adanya 

persaingan bisnis untuk menciptakan yoghurt yang sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginan konsumen, tidak terkecuali bagi Yoghurt Cimory. Usaha yang 

dilakukan PT Cimory yaitu dengan menerapkan strategi yang baik agar usahanya 

dapat bertahan dan dapat diterima konsumen. Cimory center dan miss Cimory 

menjadi salah satu usaha yang dilakukan PT Cimory untuk memperluas pasarnya 

diberbagai wilayah tak terkecuali di Kota Surakarta, yang merupakan kota 

modern yang telah mengalami banyak perubahan. Adanya perubahan pola 

konsumsi menjadikan masyarakat disana lebih selektif memilih produk sesuai 

keinginan dan kebutuhan mereka. Strategi yang tepat perlu diterapkan agar 

konsumen dapat memilih Yoghurt Cimory sebagai alternatif utama dalam 

pengambilan keputusan pembeliannya, baik dari segi citra merek, kualitas 

produk dan harganya. Berdasarkan latar belakang yang disampaikan diatas, maka 

rumusan permasalahan pada penelitian yaitu: 
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1. Bagimana pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian produk 

Yoghurt Cimory di Surakarta? 

2. Bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk 

Yoghurt Cimory di Surakarta ? 

3. Bagaimana pengaruh harga terhadap keputusan pembelian produk Yoghurt 

Cimory di Surakarta? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh citra merek terhadap keputusan 

pembelian produk Yoghurt Cimory di Surakarta 

2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian produk Yoghurt Cimory di Surakarta. 

3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh harga terhadap keputusan 

pembelian produk Yoghurt Cimory di Surakarta  

D. Kegunaan Penelitian  

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan beberapa kegunaan bagi 

pihak-pihak terkait, antara lain: 

1. Bagi Peneliti, hasil penelitian berguna untuk memperluas pengetahuan dan 

sebagai persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Pertanian dari 

kampus. 

2. Bagi pelaku usaha yoghurt, hasil penelitian berguna sebagai bahan 

informasi dan pertimbangan serta wawasan kepada pihak manajemen untuk 

melakukan pengambilan keputusan di masa mendatang, terutama terkait 

dengan pemahaman mengenai fokus penelitian ini. 

3. Bagi Akademisi, hasil penelitian menjadi tambahan bukti empiris dari 

hasil studi dari peneliti lain, serta dapat berkontribusi sebagai tambahan 

pengetahuan, rujukan dan pengembangan teori bagi penelitian berikutnya. 

4. Bagi Pembaca, hasil penelitian bisa memberikan informasi dan 

pengetahuan yang bermanfaat. 
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