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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. CV. Sariwangi Cirebon 

3.1.1. Sejarah 

 

Gambar 3.1. Logo Teh Upet 

(Sumber: Dokumentasi CV. Sariwangi 2016) 

 

CV. Sariwangi dibentuk pada tahun 1956 di Kota Cirebon. Perusahaan yang 

hanya bermula dari usaha sampingan dan memperkerjakan 10 orang karyawan ini 

telah memproduksi produk teh beraroma dengan berbagai merek yang dijual di 

pasar-pasar sekitar Cirebon, antara lain: Teh Dji Sam Su (234), Teh Mickey 

Mouse, Teh 5 (LIMA) dan Teh Upet. Salah satu merek teh milik CV. Sariwangi 

yang masih bertahan hingga kini adalah Teh Upet. Teh Upet sendiri sudah 

diproduksi sejak tahun 1956 dan sudah beredar ke beberapa kota di Jawa Barat 

pada sekitar tahun 2000. 

Teh Upet yang diproduksi oleh CV. Sariwangi terbuat dari pucuk daun teh 

yang berasal dari perkebunan dataran tinggi wilayah Jawa Barat dan bunga melati 

asli yang didatangkan dari wilayah Batang, Kabupaten Pekalongan yang terkenal 

sebagai pusat perkebunan melati dengan kualitas terbaik di Indonesia. 
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Teh upet merupakan teh dengan kualitas yang baik dan sudah terpercaya 

sejak awal kelahirannya. Pada tahun 1979, Teh Upet memproduksi teh dalam 

botol dengan isi yang lebih banyak (234 ml). Tidak lama kemudian teh botol Upet 

juga mengenalkan varian baru, pertama di Indonesia, teh botol Upet tanpa gula 

bagi konsumen yang kurang menyukai manis ataupun diet rendah gula. Di tahun 

1990, Teh Upet juga memperkenalkan teh hijau celup dengan aroma bunga melati. 

Pada saat itu teh celup yang beredar di pasaran hanyalah teh hitam celup dan 

tanpa aroma bunga melati. Pada tahun 1997, Teh Upet memperkenalkan varian 

teh dengan kemasan sachet sebagai alternatif dari kemasan kertas. Memasuki 

tahun 2000, CV. Sariwangi memberhentikan produksi Teh Upet varian botol 

karena dinilai kurang diminati oleh masyarakat. 

Meniti karir selama 60 tahun, CV. Sariwangi telah menjual produknya 

secara personal dan juga memasok produknya ke pasar swalayan, pasar tradisional, 

beberapa hotel dan juga beberapa toko di Kota Cirebon. Produksi CV. Sariwangi 

sendiri tidak dilakukan setiap hari, namun disesuaikan dengan kondisi dari pucuk 

daun teh dan juga bunga melati. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Suasana Pabrik Dari Luar 
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Gambar 3.3. Transportasi untuk Memasokan Produk 

 

Gambar 3.4 Transportasi untuk Memasokan Produk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5. Teh Upet yang Baru Selesai Dikemas 
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3.1.2. Proses Pembuatan 

Proses pembuatan pertama adalah memetik pucuk daun teh,kuncup daun teh dan 

juga bunga melati dari perkebunan CV. Sariwangi yang berada di Wilayah Batang, 

Kabupaten Pekalongan. Setelah dipetik, pucuk dan kuncup daun teh baru bisa 

dipetik kembali setelah jangka waktu 7 sampai dengan 14 hari, namun apabila 

terjadi kesalahan teknis dalam proses pemetikan, pucuk dan kuncup daun teh baru 

bisa dipetik kembali setelah jangka waktu 3 bulan.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 3.6. Proses Pemetikan Pucuk Daun Teh & Melati  

 

Proses kedua adalah setelah dipetik, pucuk daun teh, kuncup daun teh dan 

juga bunga melati kemudian melalui proses pemilihan. Hanya pucuk, kuncup dan 

bunga melati terbaik saja yang akan digunakan untuk diolah menjadi teh.  
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Gambar 3.7. Proses Pemilihan Pucuk Daun Teh & Melati 

 

Setelah dilakukan pemilihan pucuk, kuncup dan juga bunga melati terbaik, 

langkah berikutnya adalah melakukan proses pelayuan atau disebut juga proses 

pengasapan. Proses ini dilakukan untuk mengurangi kadar air yang ada di dalam 

kandungan pucuk daun teh dan juga melati.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8. Proses Pelayuan Pucuk Daun Teh &Melati 
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Proses keempat adalah daun teh diletakan di bak-bak kayu dan ditaruh atas 

meja untuk dijemur. Hal ini bertujuan untuk mengurangi lagi kadar air, sehingga 

kandungan air benar-benar minim. Selain itu hal ini juga bertujuan agar enzim-

enzim yang ada di dalam daun teh bersentuhan dengan udara dan mulai 

teroksidasi. Proses inilah yang akan menghasilkan aroma, warna dan mutu dari 

teh tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 3.9. Proses Penjemuran  

 

Proses kelima adalah proses penggelintingan atau disebut juga proses 

perobekan. Pada proses ini, pucuk daun teh, kuncup daun teh dan juga bunga 

melati. dimasukan ke dalam mesin yang menggunakan mata pisau yang berputar 

dengan kecepatan tinggi. 
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Gambar 3.10. Proses Penggelintingan  

 

Proses selanjutnya adalah, setelah melalui proses penggelintingan, pucuk, 

kuncup dan juga bunga melati dimasukan ke dalam oven untuk proses 

pengovenan. Proses ini merupakan proses yang paling memakan waktu dibanding 

dengan proses-proses yang lain. Tujuan dari proses ini sendiri adalah untuk 

memastikan pucuk, kuncup dan bunga melati benar-benar kering. Selain itu 

proses ini juga dilakukan untuk menghentikan enzim pada proses penjemuran 

yang sudah dilakukan sebelumnya.  

 

Gambar 3.11. Proses Pengovenan 
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Proses terakhir adalah pengemasan, pucuk daun teh, kuncup daun teh dan 

juga bunga melati yang telah melalui kelima proses sebelumnya, selanjutnya 

dikemas ke dalam kemasan Teh Upet Celup maupun Teh Upet Tabur. 

  

Gambar 3.12. Proses Pengemasan 

 

3.1.3. Produk 

CV. Sariwangi saat ini hanya memproduksi dua jenis Teh Upet, yaitu Teh Upet 

Tabur dan Teh Upet Celup. Produk utama dari CV. Sariwangi sendiri adalah Teh 

Upet Tabur yang merupakan teh ciri khas CV. Sariwangi sejak awal berdirinya. 

Teh Upet Tabur diproduksi dengan berbagai ukuran antara lain ukuran 8 gram, 35 

gram, 60 gram, 125 gram,  dan 250 gram. 

 Bahan utama yang digunakan adalah pucuk daun teh, kuncup daun teh dan 

juga bunga melati. Pucuk dan kucup daun teh diperoleh dari perkebunan dataran 

tinggi wilayah Jawa Barat, sedangkan bunga melati didatangkan dari wilayah 

Batang, Kabupaten Pekalongan yang terkenal sebagai pusat perkebunan melati 
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dengan kualitas terbaik di Indonesia. Dalam sehari CV. Sariwangi memproduksi 

kurang lebih 50 bal Teh Upet Tabur dan 50 bal Teh Upet Celup. 

 

Gambar 3.13. Teh Upet Celup 50 gram (25 pcs) Rp. 11.800,- 

 

Gambar 3.14. Teh Upet Tabur 8 gram (10pcs) Rp. 6.700,- 

 

Gambar 3.15. Teh Upet Tabur 35 gram, Rp. 5.600,- 
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Gambar 3.16. Teh Upet Tabur 60 gram, Rp. 7.350,- 

 

 

Gambar 3.17. Teh Upet Tabur125 gram, Rp. 20.000,- 

 

Gambar 3.18. Teh Upet Tabur 250 gram, Rp. 25.000,- 
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Gambar 3.19. Teh Upet Tabur Hijau 85 gram, Rp. 10.000,- 

 

 

Gambar 3.20. Teh Upet Celup Sachet (Tidak Dijual)  

 

3.2. Data Penelitian 

Pada perancangan tugas akhir ini, penulis mendapatkan data penelitian dengan 

menggunakan metode pengambilan data gabungan (mixed research). Yusuf (2014) 

mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan metode pengambilan data 

gabungan adalah metode dengan menggabungkan kedua metode lainnya, yaitu 

metode kuantitatif dan metode kualitatif (hlm. 428). 
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3.2.1. Wawancara 

Wawancara adalah metode mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan 

pertanyaan secara langsung kepada responden. Responden merupakan pemilik CV. 

Sariwangi, karyawan CV. Sariwangi, pemilik rumah makan yang menjual produk 

Teh Upet, pemilik warung yang menjual produk Teh Upet, pemilik toko oleh-oleh 

yang menjual produk Teh Upet, dan konsumen yang masih mengkonsumsi produk 

Teh Upet.  

3.2.1.1. Wawancara dengan Pemilik CV. Sariwangi Cirebon 

 

Gambar 3.21. Wawancara Pertama 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.22. Wawancara Kedua 
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Wawancara dilakukan secara langsung dengan Ibu Yenny selaku anak perempuan 

dari CV. Sariwangi Cirebon di Kantor CV. Sariwangi yang berlokasi di Jalan 

Kebon Pring No. 39, Cirebon 45162. Kegiatan wawancara ini dilakukan dua kali 

dengan waktu yang berbeda. Wawancara pertama dilakukan pada hari Senin, 

tanggal 12 September 2016, dan wawancara kedua dilakukan pada hari Rabu, 

tanggal 19 Oktober 2016.   

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa produk unggulan CV. 

Sariwangi adalah Teh Upet varian tabur. Ibu Yenny mengatakan bahwa penjualan 

Teh Upet mencapai puncak tertingginya pada tahun 1990 hingga tahun 2005. 

Penjualan mereka selama ini dengan memasok produk Teh Upet ke beberapa 

pasar dan pertokoan di Kota Cirebon, wilayah III Kota Cirebon (Cirebon, 

Kuningan, Indramayu, dan Majalengka), Bandung dan Tasikmalaya. Selain 

memasok produknya ke beberapa pasar dan pertokoan, CV. Sariwangi juga 

memasok produk Teh Upet ke beberapa hotel yang ada di Kota Cirebon, antara 

lain Hotel Sidodadi, Hotel Penta, Hotel Bentani, Hotel Tryas dan Hotel Grand 

Tryas.  

Beliau juga mengatakan bahwa penjualan Teh Upet selama lima tahun 

terakhir telah mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena banyaknya 

kompetitor yang bermunculan. Banyaknya kompetitor yang bermunculan 

membuat Teh Upet semakin tergantikan posisinya di benak masyarakat. Saat ini 

CV. Sariwangi sedang berusaha meningkatkan penjualan produk Teh Upet 

dengan membuka gerai penjualan langsung di beberapa pusat perbelanjaan di 
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Kota Cirebon. Melalui hasil wawancara ini, diketahui bahwa Teh Upet selama ini 

hanya memiliki satu media promosi saja yaitu billboard. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 3.23. Billboard Teh Upet 

 

3.2.1.2. Wawancara dengan Karyawan CV. Sariwangi Cirebon 

 

Gambar 3.24. Wawancara Karyawan 

 

Wawancara dilakukan secara langsung dengan Dian selaku karyawan tetap dari 

CV. Sariwangi Cirebon. Kegiatan wawancara ini dilakukan pada hari Senin, 
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tanggal 17 Oktober 2016 di Kantor CV. Sariwangi yang berlokasi di Jalan Kebon 

Pring No. 39, Cirebon 45162. Dari hasil wawancara tersebut diketahui bagaimana 

proses pembuatan Teh Upet dari awal hingga sudah dalam tahap dikemas dan siap 

didistribusikan ke pasar-pasar baik di Kota Cirebon maupun di luar Kota Cirebon. 

 Dian menjelaskan alasan CV. Sariwangi hanya menggunakan bagian 

pucuk dan kuncup daun teh saja dalam membuat Teh Upet karena bagian pucuk 

dan kuncup daun teh ternyata memiliki kandungan zat tehine terbanyak, zat yang 

memberikan rasa dan aroma teh. Perkebunan Teh Upet berada di Wilayah Batang, 

Kabupaten Pekalongan. Dari wawancara ini, penulis juga mengetahui apa 

keunggulan dari Teh Upet dibandingkan dengan teh merek lain, antara lain Teh 

Upet menggunakan pucuk daun teh terbaik, dan juga bunga melati pilihan.  

 CV. Sariwangi juga tidak memproduksi Teh Upet setiap hari, tetapi 

tergantung kondisi dari pucuk, kuncup dan juga bunga melati. Pucuk dan kuncup 

daun teh biasanya akan tumbuh kembali antara 7 sampai 14 hari setelah 

pemetikan sebelumnya, tetapi juga bisa tumbuh kembali setelah 3 bulan apabila 

terjadi kesalahan saat pemetikan. Teh Upet biasa didistribusikan ke luar kota 

setiap 10 hari sekali, ke pasar swalayan setiap seminggu sekali, sedangkan untuk 

pasar tradisional setiap hari. 
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3.2.1.3. Wawancara dengan Pemilik Rumah Makan 

 

Gambar 3.25. Wawancara Pemilik Rumah Makan 

 

Wawancara dilakukan secara langsung dengan Ibu Lanny selaku anak perempuan 

dari Rumah Makan Bandung yang berlokasi di Jalan Pasuketan No. 37, Cirebon. 

Kegiatan wawancara ini dilakukan pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2016. 

Dari hasil wawancara tersebut diketahui Ibu Lanny memilih Teh Upet sebagai 

merek teh yang dijualnya di rumah makan karena harganya yang ekonomis, irit 

dan kekentalannya yang lebih kental dibandingkan dengan merek teh lainnya. 

 Ibu Lanny biasa membeli Teh Upet di Pasar Kanoman setiap awal bulan 

dengan membeli Teh Upet varian tabur kemasan 60 gram sebanyak 35 pcs untuk 

persediaan selama 1 bulan. Dalam sehari, rumah makannya menghabiskan kurang 

lebih 1 bungkus di hari biasa, dan 1,5 sampai 2 bungkus di hari Sabtu dan Minggu. 

Beberapa pengunjung rumah makannya kebanyakan tidak mengetahui merek teh 

yang dikonsumsi adalah merek Teh Upet. Banyak pengunjung rumah makan yang 

memesan teh di hari Sabtu dan Minggu. 
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3.2.1.4. Wawancara dengan Pemilik Warung 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 3.26. Wawancara Pemilik Warung 

 

Wawancara dilakukan secara langsung dengan Ibu Reni selaku pemilik warung. 

Kegiatan wawancara ini dilakukan pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2016 di 

trotoar Jalan Pekiringan Cirebon. Dari hasil wawancara tersebut diketahui Ibu 

Reni menjual Teh Upet karena pada awalnya banyak orang yang datang mencari 

produk Teh Upet di warungnya. Ibu Reni menjual berbagai varian Teh Upet di 

warungnya, baik varian celup maupun tabur. 

 Produk Teh Upet yang paling sering terjual di warungnya adalah Teh Upet 

varian tabur dengan kemasan 8 gram dan Teh Upet varian celup dengan kemasan 

50 gram (25 pcs). Tidak setiap hari banyak pembeli yang datang untuk membeli 

Teh Upet, sehingga Ibu Reni biasanya membeli produk Teh Upet apabila 

persediaan Teh Upet di warungnya sudah habis, sekitar 2 sampai 3 bulan sekali. 

Tidak ada distributor yang memasok ke pabriknya, Ibu Reni biasa membeli 
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produk Teh Upet di pasar Kanoman. Ibu Reni juga memiliki 2 sampai 3 

pelanggan tetap yang selalu membeli Teh Upet di tempatnya. 

3.2.1.5. Wawancara dengan Pemilik Toko Oleh-oleh 

 

Gambar 3.27. Wawancara Pemilik Toko Oleh-oleh 

 

Wawancara dilakukan secara langsung dengan Kak Stevanus selaku pemilik Toko 

Oleh-oleh Pangestu di Jalan Sukalila Selatan No. 49, Cirebon 45118. Kegiatan 

wawancara ini dilakukan pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2016. Dari hasil 

wawancara tersebut diketahui Kak Stevanus menjual Teh Upet karena Teh Upet 

merupakan salah satu produk khas Kota Cirebon dan dari segi kemasan sudah 

sangat bagus, sehingga mampu menarik pengunjung yang datang. Kak Stevanus 

menjual berbagai varian Teh Upet di tokonya, baik varian celup maupun tabur. 

 Kebanyakan pengunjung yang datang di tokonya berasal dari Jakarta dan 

luar Kota Cirebon. Produk Teh Upet yang paling sering terjual di tokonya adalah 

Teh Upet varian celup dengan kemasan 50 gram (25 pcs). Peningkatan jumlah 

pembeli Teh Upet biasa terjadi di hari Sabtu dan Minggu. 
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3.2.1.6. Wawancara dengan Konsumen Teh Upet 

 

Gambar 3.28. Wawancara Konsumen Teh Upet  

 

Wawancara dilakukan secara langsung dengan Bapak Bartolomeus selaku 

konsumen Teh Upet. Kegiatan wawancara ini dilakukan pada hari Kamis, tanggal 

20 Oktober 2016 di rumah Bapak Bartolomeus, Jl. Pekiringan No. 61B Cirebon. 

Dari hasil wawancara tersebut diketahui Bapak Bartolomeus mengkonsumsi Teh 

Upet karena aromanya yang lebih wangi dibandingkan dengan merek teh lainnya, 

selain itu juga karena wangi bunga melatinya yang khas, rasanya yang lebih pahit 

dan kekentalannya yang pas. Varian Teh Upet yang dikonsumsi oleh Bapak 

Bartolomeus adalah Teh Upet varian tabur. 

 Bapak Bartolomeus biasa mengkonsumsi Teh Upet sesuai kemauan, bisa 

sebulan sekali ataupun seminggu sekali. Beliau biasa mengkonsumsi Teh Upet 

saat sarapan pagi hari. Kesan yang ditimbulkan setelah meminum Teh Upet 

adalah tenang dan segar, Bapak Bartolomeus biasa membeli Teh Upet setiap 2 

minggu sekali, dan selalu ada stok Teh Upet di rumahnya. 
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3.2.2. Observasi 

a. Ibu Rumah Tangga 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis terhadap ibu 

rumah tangga yang berdomisili di Kota Cirebon, media yang sering 

digunakan oleh ibu rumah tangga untuk mendapatkan informasi di hari 

biasa maupun di akhir pekan adalah handphone, majalah, billboard, 

brosur, poster, x-banner, banner dan televisi. Hal tersebut terlihat dari 

rutinitas keseharian mereka yang sering menggunakan handphone, 

membaca majalah, dan berpergian seperti belanja ke pasar tradisional 

maupun swalayan dan mall. Diantara semua rutinitas yang sering 

dilakukan tersebut, rutinitas yang paling sering dilakukan oleh  ibu 

rumah tangga di Kota Cirebon adalah menggunakan handphone, baik 

melihat pesan, menggunakan fitur panggilan, maupun melihat media 

sosial.  

b. Wiraswasta  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis terhadap 

wiraswasta yang berdomisili di Kota Cirebon, media yang sering 

digunakan oleh wiraswasta untuk mendapatkan informasi di hari biasa 

adalah  koran, billboard, poster, banner, x-banner, brosur, dan flyer. 

Hal tersebut terlihat dari rutinitas keseharian mereka yang sering 

membaca koran,  pergi mengantar dan menjemput anak, dan menjaga 

toko setiap harinya. 
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Pada akhir minggu, media yang sering digunakan oleh wiraswata 

adalah koran, televisi,  banner dan billboard. Hal tersebut terbukti dari 

rutinitas mereka di akhir pekan yang menghabiskan waktu di rumah, 

pergi ke gereja di sore hari dan makan di rumah makan pada malam 

hari. 

c. Pegawai Swasta 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis terhadap pegawai 

swasta yang berdomisili di Kota Cirebon, media yang sering 

digunakan oleh pegawai swasta untuk mendapatkan informasi di hari 

biasa adalah handphone, komputer, radio, billboard, poster, banner, x-

banner. Hal tersebut terlihat dari rutinitas mereka yang bekerja setiap 

hari Senin sampai Jumat. 

Pada akhir minggu, media yang sering digunakan oleh pegawai 

swasta adalah handphone, billboard, poster, banner, x-banner, brosur, 

dan flyer. Hal tersebut terlihat dari rutinitas mereka yang sering 

menghabiskan waktu pagi di rumah dan jalan-jalan bersama teman dari 

siang sampai dengan malam. 

3.2.3. Kuesioner 

a. Kuesioner Pertama 

Penulis menyebar kuesioner secara online kepada masyarakat yang 

berdomisili di Kota Cirebon dan sekitarnya. Kuesioner online ini sudah 

diisi oleh 101 responden dengan menghitung menggunakan rumus teori 
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slovin yang diambil dari buku Metodologi Penelitian oleh Muri Yusuf. 

Data responden dominan berjenis kelamin pria. Rata- rata responden 

yang mengisi kuesioner ini berusia 17 hingga 45 tahun. Data yang 

didapat dari kuesioner tersebut adalah banyaknya masyarakat Kota 

Cirebon yang suka mengkonsumsi teh dan meminum teh setiap hari. 

Dominan responden menyukai varian teh celup. Dalam sehari responden 

dominan  meminum teh 2 kali sehari. Data lain yang didapat adalah 

responden mengkonsumsi teh saat sore hari. Responden juga 

mengatakan iklan di media merupakan alasan mereka untuk 

memutuskan membeli teh.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.29. Jenis Kelamin 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.30. Usia 
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Gambar 3.31. Profesi 

 

Gambar 3.32. Domisili 

 

Gambar 3.33. Pendidikan Terakhir 
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Gambar 3.34. Pendapatan Perbulan 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.35. Tingkat Kesukaan Mengkonsumsi Teh 

 

 

Gambar 3.36. Tingkat Keseringan Mengkonsumsi Teh 
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Gambar 3.37. Varian Teh yang Disukai Responden 

Gambar 3.38. Tingkat Teh yang Dikonsumsi Responden 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.39. Waktu Responden Mengkonsumsi Teh 
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Gambar 3.40. Tingkat Responden Menyuguhkan  Teh  

 

Gambar 3.41. Tingkat Stok Teh Responden 

 

  

 

 

 

 

Gambar 3.42. Kegiatan Responden mengkonsumsi Teh 
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Gambar 3.43. Banyaknya Teh yang Responden Beli 

 

Gambar 3.44. Pertimbangan Responden  

 

 Gambar 3.45. Alasan Responden Dalam Membeli Teh 
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b. Kuesioner Kedua 

Penulis menyebarkan kuesioner secara online kepada masyarakat yang 

berdomisili di Kota Cirebon dan sekitarnya. Kuesioner online ini diisi 

oleh 119 responden, dengan menghitung jumlah responden yang diambil 

dari teori slovin dalam buku Muri Yusuf yang berjudul Metodologi 

Penelitian. Dominan responden yang mengisi kuesioner kedua ini 

berjenis kelamin wanita. Dari hasil kuesioner ini diketahui responden 

mengkonsumsi Teh Tong Tji, 27 responden mengkonsumsi Teh 

Sariwangi, 22 responden mengkonsumsi Teh Giju, 16 responden Teh 

Poci, dan hanya sebanyak 9 responden saja yang mengkonsumsi Teh 

Upet. Sejumlah responden tersebut mengetahui merek Teh Upet dari; 

keluarga dan  kerabat. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.46. Jenis Kelamin 
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Gambar 3.47. Usia 

Gambar 3.48. Profesi 

 

 

Gambar 3.49. Domisili 
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Gambar 3.50. Pendidikan Terakhir 

 

Gambar 3.51. Pendapatan Perbulan 

 

Gambar 3.52. Konsumen yang Pernah Mengkonsumsi Teh 
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Gambar 3.53. Merek Teh yang Dikonsumsi 

 

Gambar 3.54. Tingkat Awareness responden 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.55. Sumber Responden mengetahui Teh Upet 

  

 

Perancangan Iklan...,Gisela Yulita Saputra,FSD UMN,2017



 
 

63 

 

  

  

 

 

 

 

Gambar 3.56. Tingkat Responden Mengkonsumsi  

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.57. Varian Teh Upet yang Responden Konsumsi 

 

Gambar 3.58. Tingkat Seringnya Mengkonsumsi 
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Gambar 3.59. Jangka Waktu Responden Membeli Teh  

 

 Gambar 3.60. Waktu Responden Mengkonsumsi Teh  

 

 

Gambar 3.61. Varian Teh Upet yang Responden Konsumsi 

 

 

Perancangan Iklan...,Gisela Yulita Saputra,FSD UMN,2017



 
 

65 

Gambar 3.62. Responden yang Masih Mengkonsumsi 

 

 

 

 Gambar 3.63. Alasan Responden Beralih ke Merek Lain 

 

 Gambar 3.64. Alasan Responden Beralih ke Merek Lain 
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Gambar 3.65. Awareness Responden Tentang Teh Upet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.66. Pendapat Responden Tentang Teh Upet 
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3.2.4. SWOT 

Tabel 3.1. Tabel SWOT 

Tabel 3.1. Tabel SWOT 

 

Strength dari Teh Upet antara lain; merupakan teh pertama di Kota Cirebon, 

menggunakan pucuk dan kuncup daun teh terbaik, bunga melati pilihan dan 100% 

teh hijau, memiliki aroma teh dan bunga melati yang kuat, dan harga yang 

ekonomis. Weakness dari Teh Upet adalah; keberadaan Teh Upet yang tidak 

diketahui oleh semua masyarakat Kota Cirebon, varian rasa Teh Upet yang lebih 

sedikit dibanding dengan merek lain, promosi yang sudah dilakukan masih sangat 

minim. 

 Opportunity Teh Upet antara lain; banyaknya masyarakat yang 

mempunyai kebiasaan minum teh dan berdasarkan kuesioner yang sudah disebar, 
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teh adalah minuman ringan terfavorit kedua di Kota Cirebon. Threat dari Teh 

Upet adalah munculnya kompetitor-kompetitor baru yang menyajikan teh dengan 

banyak varian. 

3.2.5. Segmentation, Targeting, Positioning 

3.2.5.1. Segmentation 

Penulis membatasi pokok pembahasan agar tidak terlalu luas, yaitu demografis, 

geografis, dan psikografis. Menurut Suprapti (2010) demografis adalah 

pembagian pasar ke dalam kelompok-kelompok berbeda berdasar umur, jenis 

kelamin, status perkawinan, pendidikan, agama, ras, dan lainnya. Sedangkan 

geografis dikelompokan ke dalam unit-unit seperti negara, provinsi, kota atau 

wilayah lainnya. Terakhir psikografis adalah dikelompokan berdasarkan gaya 

hidup atau karakteristik kepribadian (hlm. 39). 

a. Demografis:  

- Usia   : 25 hingga 45 tahun (dewasa muda  

 hingga dewasa tua) 

- Gender   : Pria dan Wanita 

- Kebangsaan  : Indonesia 

- Etnis   : Semua etnis 

- Bahasa   : Indonesia 

- Agama   : Semua agama 

- Pendidikan  : SMA dan sederajat, Diploma, Sarjana 

- Pekerjaan  : Kepala Keluarga, Wiraswasta, Pegawai  

Perancangan Iklan...,Gisela Yulita Saputra,FSD UMN,2017



 
 

69 

Swasta,  Pegawai Negeri 

- Pendapatan  : Berkisar antara Rp. 1.800.000,00 – Rp.  

 3.000.000,00 

- Kelas Ekonomi : Menengah (SES B) 

- Status perkawinan : Menikah dan belum menikah 

- Tipe Keluarga  : Keluarga kecil dengan 2-3 anak 

b. Geografis: 

- Kota   : Cirebon 

- Provinsi  : Jawa Barat 

c. Psikografis: 

- Gaya hidup  : Berorientasi budaya 

- Aktifitas  : Bekerja, memasak, berpergian 

- Ketertarikan  : Sejarah 

- Kepribadian  : Family Oriented 

- Sikap/Attitudes : Rendah 

d. Behavioral: 

- Kejadian  : Pagi, sore, malam 

- Manfaat  : Menenangkan (relaxing) 

- Status Pengguna : Mantan Pengguna 

- Tingkat Penggunaan : Pengguna 

- Kesiapan Pembeli : Siap 
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- Status Loyalitas : Loyalitas bergeser 

3.2.5.2. Targeting 

Target yang dituju oleh CV. Sariwangi adalah kalangan menengah. Mereka 

biasanya masih dekat dengan hal-hal yang berhubungan dengan kebudayaan khas 

Kota Cirebon. Bila CV. Sariwangi mampu memperkenalkan Teh Upet sebagai 

Teh Khas Kota Cirebon, maka jumlah konsumsi Teh Upet akan meningkat dan 

angka penjualan akan bertambah. 

3.2.5.3. Positioning 

Teh Upet merupakan teh khas Kota Cirebon yang sudah di konsumsi  dari 

generasi ke generasi. 

3.3. Analisis Kompetitor 

3.3.1. Teh Tong Tji 

Gambar 3.67. Logo Tong Tji 

(Sumber: Google 2017) 

Tong Tji didirikan pada tahun 1938 dan merupakan salah satu perusahaan teh 

terbesar di Indonesia. Teh Tong Tji berawal dari industri rumah sederhana dengan 

resep pencampuran antara teh tradisional dengan menggunakan peralatan seperti 

kompor arang dan pot bambu. Awal tahun 1990, Tong Tji meluncurkan produk 

teh celup jasmine yang pertama, yang sampai sekarang menjadi produk unggulan 

Perancangan Iklan...,Gisela Yulita Saputra,FSD UMN,2017



 
 

71 

dari Teh Tong Tji. Varian Teh Tong Tji lainnya adalah teh celup lemon tea, teh 

celup frussion, teh celup jeruk purut, teh celup hitam, teh celup hijau, dan teh 

bubuk Tong Tji Super. Tong Tji juga membuka berbagai restoran “Tea Bar” dan 

“Tea House” di berbagai kota besar di Indonesia.  

3.3.2. Teh Sariwangi 

 

Gambar 3.68. Logo Sariwangi 

(Sumber: Google 2017)  

 

Sariwangi berdiri sejak tahun 1962 dan hanya beroperasi di bidang perdagangan 

teh, namun kemudian berubah menjadi produsen teh. Sejak tahun 1973 Teh 

Sariwangi merupakan merek teh terbesar dalam segmen teh celup di Indonesia. 

Sariwangi telah berhasil meremajakan pasar teh di Indonesia yang sempat 

mengalami kemerosotan. Tahun 2008, Sariwangi hadir dengan kampanye "Mari 

Bicara" yang mengajak keluarga Indonesia melakukan obrolan tatap muka untuk 

membangun kebersamaan yang berkualitas. Tahun 2013 , Sariwangi memulai 

gerakan 15 menit sehari, luangkan waktu Anda setidaknya 15 menit dalam setiap 

harinya untuk duduk bersama keluarga dan saling berbagi cerita dengan ditemani 

secangkir Teh Sariwangi. 
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 Teh Sariwangi berasal dari daun teh berkualitas yang diproses secara alami 

dengan cara dikeringkan tanpa menggunakan bahan pewarna atau pengawet. 

Sariwangi meluncurkan teh hijau pada tahun 2006, teh bundar dengan inovasi 

osmofilter pada tahun 2007, teh hitam beroma melati pada tahun 2012. 

Tabel 3.2. Tabel Analisis Kompetitor 
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Tabel 3.2. Tabel Analisis Kompetitor 
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