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4. PEMBAHASAN 

 

Generasi X lahir pada tahun 1965-1976, karakteristik dari generasi X yaitu memikirkan 

kehidupan, keluarga, dan perekonomian mereka. Generasi berikutnya yaitu generasi Y yang 

lahir pada tahun 1977-2000 yang populasinya hampir mencakup setengah dari populasi dunia. 

Generasi Y dapat lebih mengikuti perkembangan teknologi dibandingkan dengan generasi X. 

Menurut Suharjo & Harianto (2019), generasi Y merupakan generasi yang mudah beradaptasi 

dan cenderung konsumtif. Selanjutnya generasi Z (>2000) merupakan generasi yang lahir di 

jaman teknologi, internet, dan media sosial (Vania, 2020). Remaja generasi Z selalu 

menginginkan penghargaan dan pengakuan dari orang sekitar sehingga mereka rela 

menghabiskan uang dan waktunya untuk mencoba trend terbaru (Shitaa, 2018). Seiring 

berkembangnya jaman, kebutuhan dan keinginan konsumen semakin berkembang dan 

berpengaruh terhadap perilaku dalam membeli suatu produk (Oetomo & Nugraheni, 2012). 

Setiap konsumen yang memiliki perspektif yang positif terhadap suatu produk maka akan 

menimbulkan minat untuk membeli produk tersebut. Namun, terkadang minat seseorang 

terhadap suatu produk berlawanan terhadap kondisi keuangannya (Shahnaz & Wahyono). Daya 

beli seseorang terhadap suatu produk dipengaruhi oleh tinggi-rendahnya pendapatan, 

lingkungan dan perbedaan setiap individu (Utami et al., 2015). Berdasarkan hasil survey, pada 

Gambar 2 menunjukkan adanya hubungan antara pendapatan dengan harga beli pada generasi 

X, Y, dan Z. Pendapatan berpengaruh terhadap harga beli, di mana pendapatan rendah membeli 

sparkling wine dengan harga yang rendah begitu juga sebaliknya responden dengan pendapatan 

yang tinggi membeli sparkling wine dengan harga yang tinggi kecuali pada generasi Y dengan 

penghasilan yang tinggi membeli sparkling wine dengan kisaran harga menengah ke bawah. 

 

Berdasarkan hasil survey, pada gambar 3 menunjukkan bahwa sparkling red wine lebih 

diminati oleh generasi X dan Y sedangkan sparkling white wine lebih diminati oleh generasi 

Z. Sparkling rose wine paling sedikit dikonsumsi oleh responden. Generasi X dan Z lebih 

memilih produk buatan luar negeri dan generasi Y lebih memilih produk buatan dalam negeri. 

Wine shop menjadi tempat terbanyak yang dipilih responden untuk membeli sparkling wine. 

Selain itu responden juga membeli di restaurant, hotel, bandara, dan pembelian online. 

Selanjutnya dalam pembelian sparkling wine, generasi X memperhatikan harga (100%) 

kemudian tingkat kemanisan (80%) dan kadar alkohol (80%). Atkin & Thach (2012) 

mengatakan bahwa dalam pembelian wine, generasi X lebih memperhatikan tempat asal 

produksi wine, merek, dan kualitas (Wolf et al., 2005). Hasil survey generasi X yang 
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didapatkan menunjukkan ketidaksesuaian terhadap teori yang ada. Generasi Y paling banyak 

memperhatikan tingkat kemanisan (66%), kemudian harga (61,3%), kadar alkohol (41,3%), 

dan merek serta kualitas (6,7%). Menurut Atkin & Thach (2012) dalam membeli wine, generasi 

Y memperhatikan kadar alkohol, desain label kemasan, dan merek produk (Yu et al., 2019). 

Hasil survey pada generasi Y sesuai dengan teori yang ada. Generasi Z memperhatikan kadar 

alkohol (53%), tingkat kemanisan (46,7%), dan harga (46,7%).  

 

Utina (2012) mengatakan bahwa bagi sebagian orang, menenggak minuman beralkohol 

menunjukkan pergaulan yang modern dan menjadi bagian dalam mengekspresikan momen 

tertentu seperti pesta, acara pergantian tahun maupun acara syukuran. Seseorang dapat 

mengkonsumsi minuman beralkohol dari pengaruh lingkungan, pergaulan kelompoknya, 

gangguan emosional, rasa tidak percaya diri, serta ingin menaikkan harga dirinya (Cipto & 

Kuncoro, 2010). Castellini & Samoggia (2018) mengatakan sparkling wine merupakan salah 

satu minuman yang spesial dan dikonsumsi bersama untuk merayakan suatu acara dan untuk 

kehidupan sosial. Dari hasil survey, pada gambar 4 dapat dilihat bahwa sparkling wine 

dikonsumsi saat weekend di acara ulang tahun/ pernikahan, selain itu responden juga 

mengkonsumsi di rumah dan cafe/ restaurant. Generasi X dan Z banyak yang mengkonsumsi 

sparkling wine bersama dengan keluarga, sedangkan generasi Y lebih banyak mengkonsumsi 

bersama teman. Barber et al. (2008) mengatakan bahwa generasi Y mengkonsumsi wine pada 

saat berpesta dengan temannya. Hasil survey ini sesuai dengan teori yang ada.  

 

Sebagian besar responden hanya sekali mengkonsumsi sparkling wine karena ingin mengetahui 

rasa dari sparkling wine. Pada gambar 5, generasi Y dan Z yang mengkonsumsi sparkling wine 

secara rutin setiap bulan dipengaruhi juga oleh faktor pergaulan. Lingkungan pergaulan 

mempengaruhi perkembangan manusia yang dapat bersifat positif maupun negatif di mana 

pergaulan yang baik berdampak pada gaya hidup yang baik dan pergaulan yang buruk 

berdampak pada gaya hidup yang buruk (Astriani, 2018). Hasil survey ini menunjukkan bahwa 

tingkat konsumsi sparkling wine karena pengaruh dari pergaulan cukup rendah sehingga dapat 

disimpulkan bahwa sparkling wine tidak menjadi gaya hidup karena sebagian besar responden 

hanya sekali mengkonsumsi dan mereka mengkonsumsi sparkling wine karena ingin 

mengetahui rasa dari sparkling wine. Berdasarkan hasil survey, efek yang muncul setelah 

konsumsi sparkling wine berbeda-beda pada setiap responden. Ada responden yang merasakan 

efek tertentu dan ada juga yang tidak merasakan apa-apa setelah mengkonsumsi sparkling 

wine, hal ini dikarenakan toleransi tubuh setiap orang terhadap alkohol berbeda-beda. Efek 
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yang dirasakan responden diantaranya badan terasa hangat, segar, dan happy. Selain itu ada 

yang mengalami pusing, mual, kembung, muka merah, dan rasa panas pada perut dan dada 

setelah mengkonsumsi sparkling wine.  


