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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

       Pembelian menjadi hal yang wajar dan dilakukan setiap hari oleh 

konsumen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pembelian juga bisa 

dikatakan sebagai hal utama yang sering dilakukan manusia. Pembelian 

biasanya diawali dari suatu proses dari pengenalan kebutuhan hingga evaluasi 

setelah pembelian. Sebelum melakukan pembelian suatu produk, terlebih 

dahulu konsumen merencanakan tentang barang apa yang akan dibeli, 

anggaran, jumlah, tempat pembeliannya. Kadang kala minat konsumen dalam 

proses pembelian timbul begitu saja saat melihat suatu barang atau jasa, 

karena ketertarikan tersebut, kemudian konsumen melakukan pembelian pada 

barang atau jasa yang akan dibeli. 

      Pembelian merupakan kegiatan utama untuk menjamin kelancaran 

transaksi penjualan yang terjadi dalam suatu perusahaan. Dengan adanya 

pembelian, perusahaan dapat secara mudah menyediakan sumber daya yang 

diperlukan organisasi secara efisien dan efektif. Pembelian semakin komplek 

yang mana seringkali konsumen membeli produk atau jasa tidak sebagai 

rutinitas melainkan berdasarkan sebagai kebutuhan yang diinginkan. 

Pembelian adalah suatu usaha yang dilakukan untuk pengadaan barang yang 

diperlukan oleh perusahaan (Mulyadi, 2001). 
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      Konsumen kini mulai berpikir selektif dan smart dalam memilih suatu 

produk atau jasa, sehingga konsumen akan mendapatkan keuntungan atau 

kegunaan yang dicari dari sebuah produk. Bahkan, konsumen tidak ragu untuk 

mengeluarkan biaya lebih untuk mendapatkan produk yang berkualitas, untuk 

mendapatkan perhatian konsumen agar membeli produk yang dipasarkan 

maka pemasar harus selalu mengembangkan ide-ide kreatif. Konsumen 

memiliki pengertian sebagai orang pemakai barang atau jasa yang tersedia 

dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, 

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 

      Upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong keputusan pembelian 

konsumen adalah dengan strategi pemasaran yang tepat agar konsumen 

tertarik dengan produk yang ditawarkan. Pemasaran adalah suatu proses sosial 

dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang 

mereka butuhkan dan inginkan lewat ppenciptaan dan peruntukan timbal balik 

produk dan nilai dengan orang lain (Kotler dan Amstrong, 2008). 

      Berdasarkan pengertian tersebut nampak bahwa perusahaan menjajaki 

apa yang diminta dan dibutuhkan oleh konsumen dan kemudian berusaha 

mengembangkan produk yang akan memuaskan sehingga menjadikan 

konsumen memilikki banyak alternatif pilihan produk sebelum mengambil 

keputusan untuk membeli suatu produk yang ditawarkan.  

      Bauran pemasaran merupakan suatu perangkat yang akan menentukan 

tingkat keberhasilan pemasaran bagi perusahaan, dan semua ini di tunjukan 

untuk memberikan kepuasan kepada segmen pasar atau konsumen yang 
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dipilih. Pada hakekatnya bauran pemasaran (marketing mix) adalah mengelola 

unsur-unsur marketing mix supaya dapat mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen dengan tujuan dapat menghasilkan dan menjual produk dan jasa 

yang dapat memberikan kepuasan pada pelanggan dan konsumen. 

(http://www.kajianpustaka.com/2013/06/pengertian-dan-variabel-bauran-

pemasaran.html) 

      Bauran pemasaran mempunyai pengaruh besar terhadap tindakan 

konsumen dalam membeli suatu produk. Perusahaan harus dapat 

menyesuaikan kebutuhan dan keinginan konsumen. Pandangan konsumen 

tentang produk yang dihasilkan perusahaan mengenai solusi apa yang 

diinginkan konsumen, biaya yang dikeluarkan, kenyamanan dan komunikasi 

merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam suatu produk. Adapun 

bauran pemasaran itu sendiri merupakan kombinasi variabel atau kegiatan 

yang menjadi inti dari pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk 

mempengaruhi reaksi konsumen. (Payne, 2000) 

      Secara umum marketing mix adalah istilah yang dipakai untuk 

menjelaskan kombinasi empat besar pembentuk inti sistem pemasaran sebuah 

organisasi. Keempat unsur tersebut adalah penawaran produk/jasa, struktur 

harga, kegiatan promosi, dan sistem distribusi  (Lubis, 2004). Bauran 

pemasaran  menunjukkan pandangan penjual tentang kiat pemasaran yang 

tersedia untuk mempengaruhi. Dari sudut pandang pembeli, setiap kiat 

pemasaran dirancang untuk memberikan manfaat bagi pelanggan. Robert 

lauterborn berpendapat bahwa yaitu produk (Product), harga (Price), promosi 
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(Promotion), tempat (Place) berhubungan dengan  pelanggan yang terdiri dari 

kebutuhan dan keinginan pelanggan (Customer Needs and wants), Biaya 

pelanggan (Cost to the Costumer), Komunikasi (Communication) dan 

Kemudahan (Convenience). Jadi perusahaan unggul adalah perusahaan yang 

dapat memenuhi kebutuhan konsumen secara ekonomis, mudah dan dengan 

komunikasi yang efektif. (Kotler, 2000) 

      Perkembangan pemasaran saat ini dipengaruhi oleh perubahan pola 

pikir konsumen yang dinamis. Perusahaan harus lebih fokus memperhatikan 

apa yang menjadi kebutuhan konsumen. Dilihat dari sisi marketing mix hal ini 

masuk pada kategori Customer Need Solution. Konsumen akan melakukan 

pembelian terhadap produk tertentu jika mereka merasa produk tersebut 

mengakomodir kebutuhan konsumen dan memberikan kepuasan kepada 

mereka (Remus, 2013). 

     Banyak hal yang dipertimbangkan konsumen sebelum membeli produk,  

selain dari sisi kebutuhan dan kepuasan, konsumen akan memilih produk jika 

harga produk tersebut sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Pada dasarnya 

harga yang dikeluarkan konsumen (Customer Cost) tentunya didasarkan atas 

berbagai pertimbangan sehingga konsumen tidak merasa rugi atas uang yang telah 

dikeluarkan terhadap produk yang dibeli (Stanton, 1996).  

      Aspek lain yang menjadi pertimbangan konsumen dalam membeli suatu 

barang adalah aspek Convenience atau kenyamanan. kenyamanan bisa dilihat 

dari waktu dan usaha yang dikeluarkan konsumen dalam mendapatkan suatu 

barang. Penghematan waktu atau usaha untuk mendapatkan produk atau jasa 
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yang diinginkan akan menjadi pertimbangan logis bagi konsumen untuk 

membeli barang tersebut. tentunya konsumen akan membeli barang yang 

hemat baik dari sisi waktu dan usaha yang dikeluarkan  (Milana, 1997). 

      Aspek keempat yang menjadi pertimbangan konsumen dalam 

menentukan pilihan dalam membeli produk adalah Communication. Tujuan 

dasar komunikasi adalah untuk mencapai persamaan persepsi antara 

komunikator dan komunikan dalam hal ini adalah penjual dan pembeli. 

Communication yang baik antara konsumen dengan pihak produsen atau 

distributor akan membuat konsumen memiliki keterikatan emosi yang kuat 

bahkan bisa ketahap loyalitas. Communication bisa dilakukan baik secara 

langsung maupun tidak langsung. komunikasi tidak langsung bisa berbentuk 

informasi terkait produk dan spesifikasi produk, sedangkan komunikasi 

langsung bisa berupa pelayanan costumer service dan jaminan dan pelayanan 

pasca pembeliyan (Zuhri, 2010). 

      Berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa kegiatan 

pemasaran merupakan suatu faktor yang penting bagi perusahaan karena 

sebagai ujung tombak keberlanjutan kehidupan organisasi yang berorientasi 

laba. Ruang lingkup pemasaran memiliki dimensi yang cukup luas dan 

beragam. Berbagai aspek aktifitas pemasaran di dalam perusahaan akan saling 

berinteraksi untuk membentuk suatu integrasi pemasaran yang utuh dalam 

rangka mencapai tujuan organisasi dibidang pemasaran. Diantara berbagai 

aspek pemasaran yang kompleks, salah satu yang cukup memberikan 

kontribusi bagi upaya perusahaan mencapai efektifitas memasarkan produk 
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adalah bauran pemasaran. Bagi banyak praktisi, bauran pemasaran ini sering 

dianggap sebagai keseluruhan konsep marketing (Kotler et al,2008). 

      Apabila ditinjau secara mendalam maka terdapat hubungan atau kaitan 

yang erat antara strategi bauran pemasaran dengan keputusan pembelian yang 

dilakukan oleh konsumen. Melalui strategi bauran pemasaran yang tepat maka 

secara langsung perusahaan mampu memberikan dukungan atas keputusan 

konsumen dalam proses pembeliannya (payne, 2000) 

      AMDK merupakan barang konsumen ditinjau dari cara pemanfaatan 

oleh konsumen, yaitu barang yang dibeli oleh konsumen akhir untuk 

digunakan sendiri. AMDK tergolong barang nyaman  yaitu barang konsumen 

yang sering dibeli dan kadangkala bersifat segera. 

      Bisnis Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) semakin menggiurkan, 

karena kebutuhan akan air minum terus meningkat seiring dengan 

pertumbuhan penduduk. Perusahaan yang menggarap bisnis AMDK pun 

semakin banyak dan terus melakukan ekspansi untuk memperluas jaringan 

pasar produk produknya untuk memenuhi kebutuhan konsumen.  

      Produk AMDK Surya menawarkan produk yang berkualitas yang 

diharapkan mampu bersaing dengan produk AMDK sebelumnya agar dapat 

memenuhi seperti apa yang diinginkan oleh konsumen. Oleh karena itu 

strategi bauran pemasaran yang tepat diharapkan mampu merangsang 

konsumen dalam memutuskan pembelian produk AMDK. 

      Produk AMDK merek Surya merupakan sebuah fenomena Produk air 

AMDK lokal asal Lumajang mampu bertahan dan mengembangkan 
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pemasarannya di kota dan kabupaten disekitar Lumajang seperti Jember, 

Probolinggo dan Situbondo. AMDK merek Surya mampu bersaing dengan 

AMDK merek terkenal skala nasional seperti Aqua, Club, Cleo, Cherrs yang 

memiliki kekuatan finansial dan pemodalan dalam hal periklanan dan 

pemasaran. AMDK merek Surya memiliki basis konsumen yang cukup loyal 

dan konsisten selain itu harganya yang lebih murah dibanding AMDK merk 

lain. Dari fenomena tersebut menarik untuk mengetahui mengapa konsumen 

memilih produk AMDK merk Surya dilihat dari sudut pandang keputusan 

pembelian konsumen. 

      Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Dimensi Bauran Pemasaran Yang 

Dipertimbangkan Konsumen Dalam Pembelian Produk AMDK Merek Surya 

(Studi pada Konsumen Air Minum Dalam Kemasan Surya di Kabupaten 

Lumajang)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti menarik rumusan masalah 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana tanggapan konsumen terhadap Bauran Pemasaran AMDK 

merek Surya? 

2. Apakah terdapat perbedaan sikap konsumen terhadap dimensi-dimensi 

Bauran Pemasaran yang dipertimbangkan dalam pembelian produk 

AMDK merek Surya? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan tanggapan konsumen tentang Bauran Pemasaran 

AMDK merek Surya. 

2. Untuk menguji perbedaan sikap konsumen terhadap dimensi-dimensi 

Bauran Pemasaran  yang dipertimbangkan dalam pembelian produk 

AMDK merek Surya. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

      Mengetahui adanya perbedaan dimensi-dimensi Bauran Pemasaran  yang 

dipertimbangkan dalam pembelian produk AMDK di Kabupaten Lumajang, 

sehingga dapat mejadi rujukan bagi perusahaan dalam menentukan strategi 

yang tepat dalam meningkatkan jumlah penjualan. 

 


