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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Dari waktu kewaktu bisnis minuman kian menggiurkan karena 

kebutuhan masyarakat akan air minum terus meningkat dan seiring 

pertumbuhan penduduk, itu sebabnya industri harus tetap berkembang dan 

perusahaan yang mendirikan bisnis minuman semakin banyak. Peluang 

pasar industri minuman ringan saat ini terbuka lebar, karena banyak 

produsen berlomba-lomba untuk terjun dalam bisnis ini. Banyaknya 

perusahaan yang menggarap bisnis minuman saat ini disebabkan karena 

pertumbuhan pasar tersebut terbilang pesat.  

Minuman ringan (soft drink)  merupakan minuman yang tidak 

mengandung alkohol, dan merupakan minuma olahan dalam bentuk bubuk 

atau cair yang mengandung bahan makanan atau bahan tambahan lainnya 

baik alami maupun sintetik yang dikemas dalam kemasan siap untuk 

dikonsumsi www.beacukai.go.id. 

Jenis produk minuman ringan semakin banyak, sehingga situasi 

industri untuk kategori minuman di Indonesia semakin meningkat dari 

tahun ketahun. Hal ini ditandai dengan masuknya berbagai jenis minuman 

ringan seperti teh dalam kemasan, baik itu teh minuman siap saji maupun 

teh dalam kemasan.  

http://www.beacukai.go.id/
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Perkembangan industri minuman ringan di Indonesia saat ini 

semakin meningkat, hal ini dikarenakan kebutuhan konsumen yang 

semakin beragam. Keragaman minuman dalam kemasan ini, memudahkan 

konsumen untuk mencari berbagai jenis minuman dengan rasa dan merek 

yang sesuai dengan kebutuhannnya.  

Salah satu minuman ringan yang sedang berkembang saat ini 

adalah minuman isotonik. Minuman isotonik merupakan larutan yang 

memiliki kandungan garam mineral sama dengan sel tubuh dan darah. 

Dengan demikian, larutan itu memiliki tekanan yang sama dengan dinding 

pembuluh darah. Jadi cairan isotonik merupakan cairan yang memiliki 

tekanan osmosis yang sama dengan cairan yang berada dalam sel manusia. 

Adapun kandungan yang terdapat dalam minuman isotonik yaitu elektrolit 

(Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-) yang terlarut dalam bentuk garam dan gula 

untuk membantu mempercepat penyerapan elektrolit dan khasiat utama 

yang ditimbulkan dengan mengkonsumsi minuman isotonik ini yaitu untuk 

memulihkan tenaga setelah beraktivitas.   

Salah satu jenis minuman isotonik yaitu Mizone yang diproduksi 

oleh (PT Aqua Golden), Pocari Sweat yang diproduksi oleh (PT Amerta 

Indah Otsuka), dan Vitazone yang diproduksi oleh (PT Mayora Indah 

Tbk). Pada awal penetrasi, persepsi konsumen terhadap minuman isotonik 

masih belum begitu jelas. Minuman ini disejajarkan dengan minuman 

ringan lainnya atau  bahkan dengan air mineral, coca-cola, dan sprite.  
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Berikut ini adalah data-data penelitian pada minuman isotonik di 

Indonesia menurut Top Brand: 

Tabel 1.1 

Top Brand Award Minuman Isotonik 

 Sumber: http://www.topbrand-award.com 

Berdasarkan pada tabel 1.1 yang ada diatas menunjukan Top Brand 

produk kategori minuman isotonik dari tahun 2009 sampai tahun 2012. 

Dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwa minuman isotonik merek Pocari 

Sweat selama kurun waktu 4 tahun tersebut menempati posisi pertama 

sebagai market leader. Namun jika dilihat dari skor tahun ke tahun merek 

Pocari Sweat mengalami fluktuasi. Pada tahun 2009 Pocari Sweat 

mendapatkan hasil SBI sebesar 49,6 %. Dan pada tahun 2010 Pocari 

mengalami kenaikan skor 9,8% menjadi 59,4%. Lalu pada tahun 2011 

mengalami penurunan skor SBI sebesar 10,6% menjadi 48,8%. Kemudian 

pada tahun 2012 mengalami kenaikan skor SBI sebesar 1,3% menjadi 

50,1%. Dan diikuti oleh Mizone, pada tahun 2009 mizone mendapatkan 

hasil SBI sebesar 40,3%, dan pada tahun 2010 mengalami penurunan 

sedangkan pada tahun 2011 mengalami kenaikan SBI sebesar 42,7% dan 

sedangkan pada tahun 2012 mengalami penurunan SBI sebesar 41,7%.  

           2009           2010           2011            2012 

Merek SBI Merek SBI Merek SBI Merek SBI 

Pocari 

Sweat 

49,6 % Pocari 

Sweat 

59,4 % Pocari 

Sweat 

48,8 % Pocari 

Sweat 

50,1 % 

Mizone 40,3 % Mizone 32,4 % Mizone 42,7 % Mizone 41,7 % 

Vitazone 7,0 % Vitazone 4,5 % Vitazone 4,8 % Vitazone 3,6 % 

http://www.topbrand-award.com/
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dan disusul oleh Vitazone, vitazone mengalami fluktuasi pada tahun 2009 

vitazone mendapatkan nilai SBI sebesar 7,0% pada tahun 2010 

mendapatkan SBI sebesar 4,5%, dan pada tahun 2011 vitazone mengalami 

peningkatan SBI sebesar 4,8% dan sedangkan pada tahun 2012 vitazone 

mengalami penurunan SBI sebesar 3,6%. 

Bermacam merek dan jenis minuman isotonik yang beredar 

dipasaran. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya persaingan di tingkat 

produsen, dan dipihak konsumen menimbulkan persepsi yang beragam 

mengenai kinerja dari beberapa minimuman isotonik yang beredar 

dipasaran. Beberapa produk minuman isotonik yang bermunculan 

dipasaran yaitu Powerade Isotonik (The Coca-cola Campany), Aquarius 

(The Coca-cola Campany), dan Optima Sweat (Grup Sinar Mas) dan lain-

lain. Semua masuk ke pasaran pada saat yang sama, merek yang sama, 

warna yang sama dan manfaat yang sama yaitu sebagai pengganti cairan 

tubuh dan pengganti ion. 

Banyaknya minuman isotonik yang beredar dipasaran dengan 

berbagai merek, warna, kemasan, dan manfaat yang sama. Hal ini 

menyebabkan konsumen harus memilih diantara banyak merek, warna, 

dan kemasan tersebut. Memahami persepsi konsumen adalah penting bagi 

pemasar dan produsen, karena persepsi akan mempengaruhi konsumsi dari 

konsumen. Pada saat proses konsumsi, konsumen akan membandingkan 

fungsi produk yang sesungguhnya dirasakan dengan harapannya sebelum 

mengkonsumsi. Menurut Sutisna (2002 : 61) persepsi merupakan proses 
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bagaimana stimulus-stimulus diseleksi, diorganisasikan, dan 

diinterpretasikan. 

Walaupun semua merek tersebut masuk kedalam pasar pada waktu 

yang sama, tetapi minuman isotonik Pocari Sweat, Mizone, dan Vitazone 

langsung mendapat perhatian dari masyarakat.  

Minuman isotonik saat ini menjadi pilihan bagi anggota masyarakat 

untuk memulihkan stamina setelah beraktivitas. Minuman isotonik ini 

tidak hanya ditunjukkan untuk kalangan yang aktif berolahraga saja, tetapi 

juga bisa dikonsumsi oleh setiap orang yang memang aktif dan banyak 

mengeluarkan keringat. Keringat yang dikeluarkan oleh seseorang saat 

berolahraga atau pada saat beraktivitas akan dapat menyebabkan seseorang 

kehilangan cairan tubuh.  

Pemilihan minuman isotonik oleh konsumen, tidak lepas dari peran  

yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan. Salah satunya perusahaan 

dituntut harus lebih kreatif dan inovatif dalam membuat suatu produk, baik 

itu dalam hal kemasan, bentuk, dan ukuran.  karena konsumen semakin 

selektif dalam memilih produk untuk digunakan atau dikonsumsi dan 

konsumen dapat merespon dengan persepsi dan prilaku yang berbeda-

beda.  

Dalam menghadapi persaingan bisnis perusahaan terlebih dahulu 

harus mengkaji persepsi konsumen terhadap produk yang dihasilkan 

perusahaan, agar produk yang ditawarkan kepada konsumen dapat 

memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Keinginan dan kebutuhan 
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konsumen akan selalu berubah-ubah sesuai dengan keadaan keuangan, 

perubahan selera, gaya hidup, dan perubahan mode. Semua itu sangat 

mempengaruhi konsumen dalam menentukan pilihannya terhadap suatu 

produk. Oleh karena itu perusahaan harus mempelajari tentang bagaimana 

persepsi dan prilaku konsumen agar dapat memahami keinginan dan 

kebutuhan konsumen. 

Peluang bisnis minuman isotonik tetap menggiurkan, permintaan 

akan produk minuman isotonik ini semakin meningkat. Di sebagian 

masyarakat, makanan dan minuman berenergi sudah menjadi suatu 

kebutuhan yang mutlak, terutama untuk mengembalikan stamina setelah 

melakukan pekerjaan berat atau menambah tenaga jika ingin melakukan 

pekerjaan berat. 

Adanya manfaat lebih yang ditawarkan oleh setiap produk, 

tentunya akan memberi ragam pilihan kepada konsumen. Saat dihadapkan 

dengan banyak pilihan tersebut, konsumen cenderung mempunyai 

preferensi tertentu sebelum melakukan proses pengambilan keputusan. 

Menurut Kotler (2000), preferensi konsumen merupakan pilihan suka atau 

tidak suka seseorang terhadap produk (barang atau jasa) yang dikonsumsi. 

Preferensi konsumen menunjukkan kesukaan konsumen dari berbagai 

pilihan produk yang ada. 

Persepsi dapat mempengaruhi prilaku konsumen sehingga 

konsumen dalam melakukan pemilihan produk minuman isotonik berbeda-

beda. Karena prilaku konsumen adalah faktor terpenting yang harus 
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diperhatikan dalam meningkatkan market share, salah satu elemen dari 

prilaku konsumen adalah keputusan untuk menentukan pilihan dalam 

membeli suatu produk atau tidak membeli dan dapat mempengaruhi 

prilaku konsumen sehingga konsumen dalam melakukan pemilihan produk 

minuman isotonik berbeda-beda.  

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian mengenai“Analisis Persepsi Konsumen Mengenai Atribut 

Produk Minuman Isotonik, Mizone, Vitazone, dan Pocari Sweat” 

B. Rumusan Masalah  

Penjelasan diatas mendorong peneliti untuk merumuskan masalah 

dalam penelitian ini adalah: Bagaimana persepsi konsumen terhadap 

minuman isotonik Pocari Sweat, Mizone, dan Vitazone? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya 

maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi konsumen 

terhadap minuman isotonik Pocari Sweat, Mizone, dan Vitazone. 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi perusahaan, sehingga 

mampu memahami dan mengetahui kebutuhan dan keinginan 

konsumen melalui analisis persepsi terhadap atribut produk yang 

ditawarkan. 



8 
 

2. Bagi pihak lain penelitian ini dapat menjadi bahan refrensi maupun 

sebagai acuan khususnya bagi pihak-pihak yang terkait pada bidang 

pemasaran. 

 


