
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Minuman kesehatan merupakan salah satu produk yang masih baru dalam industri

consumer goods di Indonesia. Produk ini mulai memasuki pasar nasional pada tahun

1980-an. Minuman kesehatan ini terdiri dari tiga kelompok produk yaitu minuman

berenergi, Minuman isotonik dan susu. Dilihat dari penetrasi produknya, Minuman

isotonik masih memiliki penetrasi pasar yang paling sedikit dibandingkan dengan jenis

produk minuman dalam kemasan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa masih sangat

memungkinkan bagi produk minuman isotonik untuk meningkatkan penetrasi pasarnya

dan masih memungkinkan pula bagi para produsen-produsen baru untuk memasuki pasar

minuman isotonik.

Kendati pasarnya sangat besar pertarungan di kategori ini sudah sangat ketat hingga

taraf saling membunuh Industrinya sudah sampai tahap red ocean, karena amunisi semua

pemain nyaris serupa. Ada sekitar 16 merek yang masuk antara lain yaitu Pocari Sweat

(PT AIO), Powerade (Coca-Cola), Mizone (Danone), Vitazone (PT Mayora), You C1000

varian isotonik (PT Djojonegoro), One Hundred Plus, Gatorade (Pepsi Cola) dan

kebanyakan bermain dalam tataran komunikasi semacam alami, tanpa pengawet,

tambahan vitamin dan sejenisnya. http://www.mix.co.id, Juli, 15, 2013.

Farchad Poeradisastra, Ketua Asosiasi Minuman Ringan Indonesia, mengatakan

kenaikan penjualan minuman isotonik mengikuti pertumbuhan industri minuman ringan

nasional. Nilai pasar minuman isotonik terus bertumbuh, yakni dari Rp 700 miliar- Rp

800 miliar di 2005 menjadi Rp 1,5 triliun pada 2010. "Pasar minuman isotonik masih

akan terus membesar di Indonesia,  Pasar-Minuman-Isotonik-Capai-Rp-35-Triliun-di-

2011.htm, juli, 15, 2013.

Dalam bisnis minuman isotonik dapat mengenal merek Pocari Sweat. salah satu

merek terkenal dan sebagai pioner minuman isotonik di Indonesia. PT Amerta Indah

Otsuka Indonesia adalah perusahaan yang memproduksi minuman isotonik bermerek

Pocari Sweat pada tahun 1989. Kala itu, minuman isotonik tersebut diimpor dalam

kemasan kaleng 330 ml.

Sebagai pioner minuman isotonik Pocari Ssweat telah mengeluarkan biaya yang

cukup besar untuk mengenalkan produknya sehingga dapat selalu diingat oleh konsumen

sebagai minuman isotonik yang mengutamakan manfaat. Ini terbukti dari hasil Survey



Top Brand. Survey Top Brand mampu memberikan ukuran kesuksesan sebuah merek di

pasar melalui tiga pengukuran dimensi, yaitu mind share (top of mind), market share

(last usage), dan commitment share (future intention). Dapat dikatakan, ketiga variabel

ini mampu memberikan gambaran tentang kondisi merek di pasar. Variabel pertama

yaitu mind share, mengindikasikan kekuatan merek dibenak konsumen (tingakat

kesadaran merek tertinggi). Market share menunjukan kekuatan merek dipasar dalam hal

perilaku pembelian aktual konsumen. Variabel ketiga, yaitu commitment share

mengidentifikasikan kekuatan merek dalam mendorong konsumen untuk membeli merek

tersebut di masa yang akan datang (tingkat loyalitas tertinggi).

Dasar pengukuran Top Brand adalah perilaku pelanggan. Ini terlihat dari tiga

dimensi top Brand, pelanggan tahu, pelanggan menggunakan, dan menjadi pilihan

pelanggan di masa yang akan datang. Merek-merek yang tidak termasuk Top Brand

bukan berarti merek tersebut tidak kuat, bukan juga secara penjualan tidak memiliki

kinerja yang baik. http://www.topbrand-award.com, Juli, 15, 2013.

Tabel 1.1
Hasil penelitian minuman isotonik di indonesia

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
Sumber: http://www.topbrand-award.com, Juli, 15, 2013.

Dari Tabel 1.1 yang ada diatas menunjukan Top Brand produk kategori minuman

isotonik dari tahun 2009 sampai tahun 2012. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa

minuman isotonik merek Pocari Sweat selama kurun waktu 4 tahun tersebut menempati

posisi pertama sebagai market leader. Namun jika dlihat dari skor tahun ke tahun merek

Pocari Sweat mengalami fluktuasi. Pada tahun 2009 Pocari Sweat mendapatkan hasil SBI

sebesar 49,6 %. 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%.

Apalagi penurunan skor Top Brand tersebut diikuti dengan adanya peningkatan skor Top

Brand dari para pesaingnya seperti Mizone pada tahun 2011 yang hampir menyamai hasil

Skor Pocari Sweat. Walaupun pada tahun 2012 Pocari Sweat mengalami kenaikan sebesar

1,3% dan Mizone turun drastis sampai angka 27,3% atau mengalami penurunan 15,4%.



Dalam meningkatkan hubungan dengan konsumen, Produsen perlu memahami

keinginkan konsumen atau bisa dikatakan apa yang menjadi pertimbangan konsumen

ketika melakukan keputusan pembelian. Peneliti berpersepsi bahwa ada semacam

pertimbangan yang dilakukan oleh konsumen untuk mengambil sebuah keputusan

pembelian. Setelah peneliti mengamati prilaku tersebut ternyata persepsi peneliti terbukti

dilapangan karena banyak para konsumen ketika melakukan keputusan pembelian tidak

ada niatan dari tempat tinggal terkadang terjadi ditempat perbelanjaan seperti super

market, indomaret, alfamaret dan lain lain. Sesuai dengan fenomena ini yang menggerakan

peneliti untuk melakukan semacam observasi melihat ternyata benar adanya keputusan itu

banyak terjadi ditempat pembelian sehingga peneliti berfikir kira-kira apa yang menjadi

pertimbangan konsumen ketika melakukan pembelian. ternyata hasil dari sebuah obrolan

biasa dengan konsumen yang mengkonsumsi produk terkait ada hal yg disukai dari suatu

produk yaitu merek, kemasan dan lain-lain. ketika oleh peneliti dikaitkan dengan teori

ternyata terdapat teori yang ada merek, kemasan dan lain ternyata teori tersebut bernama

atribut produk yang sesuai dikemukakan oleh Tjiptono (2008 : 104 ) Atribut Produk yang

menjadi pertimbangan keputusan pembelian yaitu merek, kemasan, label, jaminan dan

layanan.

Mengenai keputusan pembelian konsumen yang dimaksud dalam penelitian ini

adalah perilaku konsumen yang didasarkan pada keyakinan dan rasa percaya diri yang

kuat dalam mengambil suatu keputusan dalam melakukan pembelian produk Pocari Sweat

dan meyakininya bahwa keputusan pembelian yang diambilnya adalah hal yang tepat.

Menurut Nugroho ( 2010 : 14 ) keputusan pembelian adalah suatu proses pembelian yang

spesifik terdiri dari urutan pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif,

keputusan pemebelian dan prilaku sesudah pembelian.

Dari beberpa hal yang peneliti temukan ternyatan terhadap suatu tempat yang

mennarik untuk diteliti disamping deket dan mudah terjangkau disana juga pocari sweat

masih menjadi yang favorit ketimbang produk minuman lain itu dibuktikan dengan msih

banyaknya Fakultas Ekonomi yang melakukan stady banding keperusahaan pocari sweat

tersebut. makanya peneliti menganggap tempat ini masih layak untuk dijadikan penelitian.

Dari prilaku konsumen inilah para produsen dapat mengukur seberapa pentingnya

suatu atribut terhadap keputusan pembelian terhadap minuman pocari sweat ini. dalam

penelitian ini ada beberapa macam atribut yang akan digunakan untuk sebagai acuan

ataupun perwakilan dari atribut produk diantaranya merek, kemasan, label, jaminan dan

layanan pelengkap. Dari berbagai atribut inilah akan nanti akan dapat bisa diambil



kesimpulan atribut yang paling disukai atau yang menjadi dasar pengambilan keputusan

konsumen. kemudian dari pada itu peneliti ini akan membuktikan dari beberapa atribut

mana yang dominan ketika konsumen mangambil keputusan pembelian. Dalam penentian

ini juga peneliti hanya mengambil penelitian di Wilayah Kampus III Universitas

Muhammdiyah Malang Khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dari beberapa

fenomena dan penerapan teori di atas sehingga penelitian ini dapat ditarik sebuah judul “

pengaruh Atribut Produk Terhadap Keputusan Pembelian Pocari Sweat (Studi Pada

Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang) ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka yang diangkat sebagai

permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Apakah atribut produk yang terdiri dari merek, kemasan, label, jaminan dan layanan

berpengaruh terhadap keputusan pembelian minuman pocari sweat ?

2. Atribut manakah yang dominan mempengaruhi keputusan pembelian minuman pocari

sweat ?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menguji pengaruh Atribut produk yang berupa Merek, Kemasan, Label, Jaminan dan

Layanan terhadap keputusan pembelian minuman pocari sweat.

2. Membuktikan Atribut yang dominan terhadap keputusan  pembelian minuman pocari

sweat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Perusahaan : penelitian ini sangat berguna bagi perusahaan karena perusahaan akan

mendapatkan informasi yang sangat penting, demi kelancaran perusahaan kedepan

sebab mengetahui apa yang menjadi kesukaan konsumen sehingga dengan

gampangnya produsen mempegaruhi konsumen.

2. Konsumen : bagi konsumen penelitian ini sangat bermanfaat karena konsumen akan

mendapat informasi tentang atribut yang mana itu bermanfaat ketika ingin

menentukan pilihan memakai produk yang dia inginkan sesuai dengan kebutuhan.


