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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pesatnya perkembangan suatu usaha berbanding lurus dengan persaingan 

antar perusahaan yang semakin tinggi. Persaingan tersebut menjadikan 

perusahaan harus mampu memahami pasar, memenuhi keinginan dan kebutuhan 

konsumennya. Perusahaan juga harus melakukan tindakan yang cepat dan tepat 

agar dapat bertahan dan mampu bersaing secara kompetitif bahkan berkembang 

dalam menghadapi persaingan usaha. Tuntutan tersebut selain ditujukan dalam 

persaingan usaha juga lebih ditujukan untuk memenuhi tujuan perusahaan itu 

sendiri. 

Pendirian suatu perusahaan pada umumnya dilatar belakangi oleh adanya 

tujuan tertentu yang ingin dicapai seperti memperoleh keuntungan sebesar-

besarnya. Keuntungan tersebut dapat diperoleh apabila perusahaan mampu 

menjual barang atau jasa yang dihasilkannya. Strategi usaha khususnya strategi 

pemasaran dapat diterapkan agar perusahaan mampu mempertahankan dan 

meningkatkan penjualannya. Strategi pemasaran penting untuk dirancang karena 

menurut Rachmawati (2011) strategi pemasaran (marketing strategy) merupakan 

sebuah rencana yang memungkinkan perusahaan mengoptimalkan penggunaan 

sumber dayanya untuk mencapai tujuan pemasaran dan perusahaan. 

Strategi pemasaran dapat dilakukan oleh perusahaan dengan menerapkan 

bauran pemasaran yang tepat, satu diantaranya adalah promosi. Promosi menurut 
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Tjiptono (2007) adalah suatu bentuk komunikasi berupa aktivitas pemasaran 

dalam upaya untuk menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk serta 

meningkatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia 

menerima, membeli serta loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang 

bersangkutan. Melalui kegiatan promosi tersebut perusahaan diharapkan tidak 

hanya menjual produk, tetapi juga mampu menarik perhatian konsumen sehingga 

akan berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII adalah perkebunan milik negara 

yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1996. Kegiatan 

usaha perusahaan ini meliputi pembudidayaan tanaman, pengolahan/produksi dan 

penjualan komoditi hasil perkebunan. Teh merupakan komoditi unggulan yang 

dimiliki oleh PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII  diantara komoditi lainnya 

seperti karet, kelapa sawit, kina dan kakao. PTPN VIII dalam menunjang kegiatan 

usahanya memiliki unit usaha yang dibentuk guna mengembangkan produk hulu 

teh menjadi produk hilir teh yang dikenal dengan nama Industri Hilir Teh (IHT). 

Industri Hilir Teh PTPN VIII didirikan dengan maksud dan tujuan yaitu 

menyerap produk hulu teh untuk diolah lebih lanjut menjadi produk hilir guna 

mendapatkan added value, meningkatkan bargaining position dan meningkatkan 

corporate image melalui brand image. IHT PTPN VIII ini memproduksi teh 

dengan tiga merek yang berbeda, satu diantaranya adalah Walini. Teh Walini 

merupakan teh produksi dalam negeri yang mempunyai kualitas unggulan karena 

dibuat dari bahan baku yang berkualitas tinggi. Teh Walini sendiri terdiri dari 

beberapa bentuk kemasan teh yang diproduksi seperti teh celup, teh seduh dan teh 
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instan. Produk dengan bentuk kemasan yang paling banyak diproduksi dan 

menjadi unggulan Teh Walini adalah teh celup. 

Industri Hilir Teh PTPN VIII selain memproduksi teh celup dalam 

kegiatan usahanya juga melakukan kegiatan pemasaran dengan menerapkan 

beberapa jenis promosi. Promosi tersebut dianggap penting untuk dilakukan 

karena melalui kegiatan promosi perusahaan dapat membangun merek, 

meningkatkan brand awareness dan diharapkan mampu menarik perhatian 

sehingga dapat menimbulkan keputusan pembelian. Kegiatan promosi yang 

dilakukan oleh Industri Hilir Teh PTPN VIII ini lebih difokuskan di wilayah Jawa 

Barat dan Jakarta, sedangkan keunggulan produk yang dimiliki Teh Celup Walini 

diharapkan dapat diimbangi dengan kegiatan promosi yang cakupannya lebih luas. 

Pencapaian tujuan Industri Hilir Teh PTPN VIII serta kemampuan untuk 

bersaing dan berkembang dalam persaingan usaha dapat dilakukan dengan 

memberikan perhatian lebih pada kegiatan promosi tersebut. Pemilihan promosi 

yang tepat dapat berdampak pada hasil penjualan karena konsumen akan mudah 

tertarik untuk melakukan pembelian. Promosi tersebut dapat dipilih dari kegiatan 

promosi yang sudah ada, tetapi perusahaan sebaiknya mengetahui jenis promosi 

yang efektif dan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Jenis promosi 

tersebut nantinya dapat dipilih sebagai kegiatan promosi utama suatu perusahaan 

karena diharapkan dapat memberikan keuntungan. 

Menarik perhatian konsumen untuk melakukan keputusan pembelian tidak 

hanya dengan menentukan jenis dan bentuk kegiatan promosi yang tepat, tetapi 

perusahaan juga harus memahami motivasi, preferensi dan sikap konsumennya. 
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Sikap konsumen tersebut pada umumnya dipengaruhi oleh karakteristik dari 

setiap konsumen, khususnya karakteristik demografi. Perbedaaan karakteristik 

tersebut diduga mempengaruhi perilaku setiap konsumen dalam melakukan 

keputusan pembelian. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Promosi dan Karakteristik 

Konsumen terhadap Keputusan Pembelian Teh Celup Walini di Kota Bandung”. 

 

1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui gambaran umum Industri Hilir Teh PT Perkebunan Nusantara 

VIII dan strategi promosi yang diterapkan. 

2. Menganalisis respon konsumen terhadap promosi yang dilakukan oleh 

Industri Hilir Teh PT Perkebunan Nusantara VIII. 

3. Menganalisis faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian produk Teh 

Celup Walini. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara 

teoritis maupun secara praktis. Manfaat dari penelitian ini diantaranya yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memperluas wawasan mengenai bauran promosi dan bentuk 

kegiatan promosi untuk produk Teh Celup Walini yang dilakukan 

oleh Industri Hilir Teh PTPN VIII.  

b. Mengetahui respon konsumen terhadap promosi yang dilakukan 

oleh Industri Hilir Teh PTPN VIII. 
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c. Mengetahui faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen pada Teh Celup Walini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi perusahaan dapat dijadikan masukan atau bahan 

pertimbangan dalam menentukan kegiatan promosi yang tepat. 

b. Bagi penulis dan umum dapat memberikan informasi serta dapat 

dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. 

 

1.3. Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan, dapat 

diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H1 : Diduga bahwa faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen 

pada produk Teh Celup Walini adalah promosi dan karakteristik demografi 

konsumen. 


