
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Teh Hijau Celup 

 Teh merupakan minuman yang berasal dari pucuk daun muda tanaman teh 

(Camellia sinensis) melalui beberapa tahapan seperti pelayuan, penggulungan, 

pengeringan dan pengemasan (Somantri, 2014). Salah satu jenis teh adalah teh 

hijau, teh hijau merupakan teh yang tidak mengalami proses fermentasi, sehingga 

tidak banyak mengandung kafein (ATI, 2015). Minuman teh hijau mengandung 

30-40% polifenol, kafein 15-40 mg/cangkir, kandungan kafein pada teh hijau 

lebih kecil 2-3 kali dibandingkan teh hitam yaitu sebesar 40-80 mg/cangkir (Syah, 

2006). Seiring berkembangnya teknologi, kemasan teh hijau sekarang ini hadir 

dalam bentuk bubuk dalam kantong celup dengan berat sebesar 2 gr/kantong 

(Sahar dan Meilianingsih, 2007). 

 

2.2 Teori Permintaan 

 Permintaan adalah banyaknya jumlah suatu barang yang diminta 

konsumen pada pasar dengan tingkat harga pada periode tertentu. Hubungan 

antara harga dan jumlah permintaan berbanding terbalik (Daniel, 2009). Secara 

umum jumlah permintaan yang diminta oleh individu selama periode tertentu 

dirumuskan sebagai berikut (Handewi, 2006) : 

 Qdx = f (PX, MX, PO, TX)………………………………………………..(1) 



Keterangan : 

 Qdx = Jumlah komoditas yang diminta oleh konsumen dalam periode  

    tertentu. 

 f = Fungsi permintaan barang oleh konsumen.  

 PX = Harga komoditas 

 MX = Pendapatan konsumen 

 PO = Konsumsi barang pelengkap 

 TX = Selera konsumen 

 Kurva permintaan menggambarkan antara harga suatu barang dan jumlah 

suatu barang yang diminta konsumen. Berikut ini gambar kurva permintaan  

(Daniel, 2009) : 

 Kurva Permintaan dapat dilihat pada Ilustrasi 1. 

        P 

P = Harga komoditas 

      Q = Jumlah barang yang diminta 

 

 Q 

          Ilustrasi 1. Kurva permintaan 

titik kurva permintaan akan terjadi pergerakan, jika titik kurva permintaan 

bergerak ke kiri ketika harga barang naik sedangkan jumlah permintaan akan 

turun, begitu pula sebaliknya. Faktor yang mempengaruhi antara lain pendapatan, 

selera, jumlah anggota keluarga dan konsumsi barang pelengkap (Tjiptono, 2006). 



2.3 Kesediaan Membayar (Willingness To Pay/WTP) 

 Kualitas produk yang meningkat mengakibatkan biaya produksi naik 

sehingga harga jual pun meningkat. Oleh karena itu perlu adanya perhitungan 

kesediaan membayar (willingness to pay) oleh konsumen terhadap manfaat 

produk yang meningkat (Ameriana, 2006). Nilai kesediaan membayar 

(willingness to pay) dapat diketahui melalui karakteristik, CVM (Contingent 

Valuation Method)/ metode valuasi kontinjensi adalah metode untuk mengukur 

keinginan seseorang membayar barang/jasa yang tidak secara umum memiliki 

pasar atau merupakan jenis produk baru bagi konsumen dan langkah terakhir 

untuk mengetahui kesediaan membayar (willingness to pay) yaitu dengan cara 

mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap WTP (Fauzi, 2006). 

 Pendekatan CVM (Contingent Valuation Method) dilakukan dengan cara 

survei. Prinsip yang mendasari pendekatan CVM adalah setiap orang memiliki 

preferensi/kesukaan yang benar terhadap suatu produk namun tersembunyi, 

kemudian diasumsikan bahwa orang tersebut memahami benar pilihan yang 

ditawarkan oleh produsen dengan merefleksikan atau menerapkan preferensi 

tersebut dalam bentuk nilai uang (Ameriana, 2006). Tahapan operasional CVM 

adalah mulai dari membuat hipotesis pasar, mendapatkan nilai lelang (Bids) 

melalui pendekatan wawancara dengan responden, menghitung rataan WTP, 

memperkirakan kurva lelang (Bid Curve). Berikut ini persamaan kurva lelang 

(Fauzi, 2006) : 

WTPi = f (Mi, Pi,Ti,)…………………………………………………….(2) 

 



Keterangan : 

 WTPi = Kesediaan membayar konsumen dalam periode tertentu. 

 f = Fungsi WTP barang oleh konsumen.  

 Mi = Pendapatan konsumen 

 Pi = Konsumsi barang pelengkap 

 Ti = Selera konsumen 

 i          = Hasil rata-rata dari 60 responden 

 

2.4 Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Teh Hijau Celup. 

 Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang dibeli oleh konsumen 

pada waktu atau periode tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan 

konsumen antara lain pendapatan konsumen, jumlah anggota keluarga konsumen, 

konsumsi barang pelengkap, dan selera konsumen (Daniel, 2009). Salah satu 

keputusan konsumen dalam pembelian suatu produk adalah tempat produksi yang 

mudah dijangkau (Tjiptono, 2006). Atribut-atribut yang mempengaruhi 

permintaan suatu barang terdiri dari harga barang itu sendiri, harga barang lain 

yang berkaitan, tingkat pendapatan konsumen, selera konsumen, jumlah penduduk 

termasuk dalam jumlah anggota keluarga dan musim/iklim yang ada disuatu 

wilayah (Sugiarto et al., 2011). Sejumlah penentu dari total permintaan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendapatan konsumen, harga barang 

pengganti, harga barang pelengkap, selera konsumen dan harga kedepan serta 

jumlah pembeli di pasar (Kurniawan, 2015). 

 



2.4.1 Pendapatan Konsumen 

 Jumlah pendapatan seseorang mempengaruhi daya beli suatu barang. 

Konsumen yang berpendapatan tinggi akan mempunyai daya beli yang tinggi pula 

(Tjiptono, 2006). Penurunan jumlah pendapatan seseorang berbanding lurus 

dengan permintaan jumlah barang (Daniel, 2009). 

 Pendapatan merupakan sebuah keinginan individu untuk membayar suatu 

barang oleh karena itu, pendapatan sebagai faktor utama kemampuan daya beli 

seorang konsumen (Kurniawan, 2015). Pendapatan seseorang dengan kelas sosial 

tertentu berpengaruh terhadap pembelian barang dengan harga tertentu. Seseorang 

dengan kelas atas memiliki kemampuan daya beli barang dengan harga yang 

tinggi, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu daya beli suatu barang dipengaruhi 

oleh pendapatan konsumen. (Ningrum, 2012). 

 
2.4.2 Harga Barang Sendiri 

 Harga barang sendiri akan mempengaruhi daya beli konsumen, sehingga 

berpengaruh pula pada permintaan barang. Naiknya harga barang akan 

menyebabkan konsumen mencari barang pengganti yang harganya jauh lebih 

rendah dibanding harga barang itu sendiri (Tjiptono, 2006). Kenaikan harga 

barang dan permintaan konsumen berbanding terbalik, jika harga barang naik 

maka permintaan konsumen terhadap barang tersebut akan turun, begitu pula 

sebaliknya. Kenaikan harga barang itu sendiri akan menyebabkan turunnya daya 

beli konsumen sehingga berakibat berkurangnya jumlah permintaan konsumen 

akan barang tersebut (Daniel, 2009). 



2.4.3 Konsumsi Barang Pelengkap 

 Konsumsi barang pelengkap akan mempengaruhi permintaan barang 

tersebut, kedua barang tersebut akan berbanding lurus permintaannya. Barang 

pelengkap dan barang itu sendiri merupakan kombinasi barang yang sifatnya 

saling melengkapi sehingga dalam mengkonsumsi barang tersebut utilitasnya akan 

bertambah (Daniel, 2009). Jika konsumsi barang pelengkap naik maka permintaan 

barang itu sendiri akan naik, begitu pula sebaliknya jika konsumsi barang 

pelengkap tersebut turun maka permintaan barang itu sendiri akan turun (Tjiptono, 

2006). 

 
2.4.4 Jumlah Anggota Keluarga  

 Jumlah anggota keluarga mempengaruhi permintaan barang, semakin 

banyak jumlah anggota keluarga berbanding lurus dengan jumlah barang yang 

diminta, karena pada hakikatnya setiap individu memiliki kebutuhan (Nuraini, 

2007). Permintaan barang dipengaruhi oleh jumlah penduduk, daerah yang 

memilki banyak jumlah penduduk akan diiringi dengan permintaan barang yang 

tinggi, namun jika jumlah penduduk rendah maka permintaan akan suatu produk 

di daerah tersebut juga rendah. Begitu pula dalam suatu rumah tangga atau 

keluarga (Tjiptono, 2006). Keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh 

keluarga, anggota keluarga merupakan sumber orientasi pertama yang dapat 

mempengaruhi dengan kuat terhadap perilaku membeli suatu produk atau 

konsumsi suatu barang (Sugiarto et al., 2011). 

 



2.4.5 Selera Konsumen 

 Selera konsumen mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli 

suatu barang, hal ini mempengaruhi jumlah permintaan dan kesediaan seorang 

konsumen dalam membeli suatu barang, namun selera dan citarasa bersifat 

subjektif (Nuraini, 2007). Selera masing-masing konsumen berbeda, faktor yang 

mempengaruhinya antara lain latar belakang pendidikan, pendapatan, keluarga, 

kesehatan dan gaya hidup (Daniel, 2009). Pelaku ekonomi akan selalu memiliki 

keinginan atau selera dengan pilihan yang berbeda-beda, selera konsumen 

dipengaruhi oleh tren atau isu yang sedang berkembang (Kurniawan, 2015). 

 

2.5 Penelitian Terdahulu 

 Menurut penelitian dari Jayakusumah (2011) yang berjudul analisis faktor-

faktor yang mempengaruhi konsumen dalam keputusan pembelian teh celup 

sariwangi, menunjukkan bahwa secara serempak yang berpengaruh secara nyata 

yaitu selera konsumen, harga barang itu sendiri/teh, distribusi, dan promosi. 

Secara parsial hanya selera konsumen dan distribusi yang berpengaruh nyata 

terhadap konsumen dalam keputusan pembelian teh celup sariwangi. Hal ini 

menunjukkan bahwa ada hubungan antara variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

 Menurut penelitian dari Nainggolan (2007) yang berjudul analisis faktor-

faktor yang mempengaruhi permintaan komoditi kopi di Sumatera Utara, 

menunjukkan bahwa secara serempak yang berpengaruh secara nyata yaitu 



pendapatan konsumen, harga barang itu sendiri/kopi, harga barang 

pelengkap/gula, dan barang subtitusi/teh. Secara parsial hanya pendapatan dan 

harga barang pelengkap/gula yang berpengaruh nyata terhadap permintaan 

komoditi kopi. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

 Menurut penelitian dari Dhiska (2012) yang berjudul analisis kesediaan 

membayar (Willingness To Pay/WTP) beras analog di Serambi Botani Square 

Bogor, menunjukkan bahwa karakteristik responden beras analog berdasarkan 

tingkat pendidikan dan pendapatan berhubungan signifikan terhadap kesediaan 

membayar beras. Hasil nilai rataan WTP responden beras analog Rp. 22.610,-/ 

800 gram, nilai ini lebih tinggi dari nilai yang ditawarkan yaitu Rp. 20.000,-/800 

gram. Faktor-faktor yang mempengaruhi WTP beras analog antara lain 

pendapatan, pekerjaan, pendidikan dan tingkat kepedulian terhadap diversifikasi 

pangan. 

 Menurut penelitian dari Ameriana (2006) yang berjudul analisis faktor 

yang mempengaruhi kesediaan membayar premium untuk tomat aman residu 

pestisida. Dari analisis logit yang digunakan, variabel umur, pendapatan dan 

jumlah anggota keluarga berpengaruh terhadap kesediaan membayar premium 

untuk tomat aman residu pestisida, sedangkan pendidikan tidak mempengaruhi 

konsumen dalam membayar premium untuk tomat aman residu, karena data 

pendidikan yang dianalisis pada analisis tomat aman residu pestisida hanya 

mencangkup pendidikan formal tanpa mecangkup pendidikan nonformal. 

 


