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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tingkat persaingan dunia usaha di Indonesia sangat ketat, karena setiap

perusahaan senantiasa berusaha untuk dapat meningkatkan pangsa pasar dan

meraih konsumen baru. Perusahaan harus dapat menentukan strategi pemasaran

yang tepat agar usahanya dapat bertahan dan memenangi persaingan, sehingga

tujuan dari perusahaan tersebut dapat tercapai. Pada dasarnya semakin banyak

pesaing maka semakin banyak pula pilihan bagi konsumen untuk dapat memilih

produk yang sesuai dengan harapannya. Sehingga konsekuensi dari perubahan

tersebut adalah konsumen menjadi lebih cermat dan pintar menghadapi setiap

produk yang diluncurkan.

Perusahaan dalam melayani konsumen harus mampu mengenal apa yang

menjadi kebutuhan dan harapan konsumen saat ini maupun yang akan datang.

Konsumen sebagai individu dalam mendapatkan atau membeli barang telah

melalui proses-proses atau tahapan-tahapan terlebih dahulu seperti mendapat

informasi baik melalui iklan atau referensi dari orang lain kemudian

membandingkan produk satu dengan produk lain sampai akhirnya pada keputusan

membeli produk itu. Perilaku konsumen tersebut merupakan fenomena yang

sangat penting dalam kegiatan pemasaran perusahaan, yaitu perilaku konsumen

dalam melakukan pembelian (Swastha dan Irawan, 2005:121).

Proses penyampaian produk kepada konsumen dan untuk mencapai tujuan

perusahaan yang berupa penjualan produk yang optimal dijadikan tolak ukur oleh
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setiap perusahaan. Sebelum meluncurkan produknya perusahaan harus mampu

melihat atau mengetahui apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Jika seorang

pemasar mampu mengidentifikasi kebutuhan konsumen dengan baik, menetapkan

harga, serta dapat mengkomunikasikan produk secara efektif, maka produk-

produknya akan laris dipasaran (Cravens, 2008). Sehingga sudah sewajarnya jika

segala kegiatan perusahaan harus selalu dicurahkan untuk memenuhi kebutuhan

konsumen dan kemudian konsumen akan memutuskan membeli produk tersebut,

dan pada akhirnya tujuan perusahaan yaitu memperoleh laba akan tercapai

(Stanton, 2006).

Keputusan pembelian dan pilihan produk seringkali adanya dorongan yang

bersifat psikologis. Saat ini dapat dijumpai konsumen memutuskan untuk memilih

dan mengkonsumsi produk tertentu dalam rangka aktualisasi diri sekaligus

sebagai sarana masuk kedalam komunitas yang diharapkan. Gaya hidup

masyarakat Indonesia yang kini cenderung modern menuntut manusia harus selalu

bugar dan berstamina sepanjang waktu, kesehatan adalah modal utama bagi

kehidupan. Demikian juga terjadi pada perusahaan minuman kesehatan,

khususnya minuman jahe super. Kebutuhan manusia yang beranekaragam

mengenai minuman mendorong produsen untuk memberikan produk yang terbaik.

Setiap perusahaan akan berkompetisi untuk menjadi pemenang dan tampil

menjadi yang terdepan. Alma (2009:59) menyebutkan bahwa setelah melakukan

penilaian maka diambil keputusan membeli atau tidak membeli. Hal ini akan

mempengaruhi selisih antara jumlah penjualan dengan target yang dituju oleh

perusahaan. Persaingan yang tinggi membuat perusahaan harus lebih

memperhatikan bahwa produk tidak hanya sekedar barang yang dapat memenuhi

keinginan tetapi juga kebutuhan dari konsumen.
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Orientasi konsumen merupakan faktor kunci keberhasilan dalam dunia

pemasaran modern. Untuk itu, perusahaan tentunya harus mampu memiliki

beberapa keunggulan yang membedakan produk perusahaannya dengan produk

dari perusahaan lainyang sejenis dan sekaligus dapat dijadikan sebagai

competitive advantages atau keunggulan bersaing bagi perusahaan tersebut

sehingga perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lain yang sejenis.

Konsep yang biasanya dijadikan sebagai competitive advantages oleh suati

perusahaan adalah bauran pemasaran (marketing mix) yang terdiri dari empat

variabel yang merupakan inti dari sistem pemasaran yaitu: keunggulan dalam hal

customer needs and wants, cost to the customer, convenience and communication

yang lebih dikenal dengan istilah 4C. Hal inilah yang biasanya diolah oleh suatu

perusahaan agar dapat menjadi suatu keunggulan dari perusahaan agar dapat

memasuki persaingan dipasar yang semakin ketat. Konsep bauran pemasaran ini

biasanya digunakan oleh perusahaan untuk menciptakan keputusan pembelian

konsumen atas produk yang ditawarkan oleh perusahaan serta untuk mengukur

sebesar apa pengaruh dari bauran pemasaran tersebut terhadap keputusan

pembelian produk yang diambil oleh konsumen.

Fenomena yang terjadi saat ini terhadap industri minuman kesehatan yang

semakin banyak membuat persaingan semakin ketat baik dengan industri

minuman kesehatan yang sejenis maupun industri obat-obatan modern yang

menyebabkan perusahaan dituntut untuk mempunyai daya saing yang tinggi.

Disamping itu, banyak munculnya minuman kesehatan yang terkontaminasi oleh

zat kimia yang dapat memberi efek negatif yang akan dirasakan oleh konsumen.

Terlebih lagi saat ini produk minuman kesehatan yang dipasarkan mempunyai
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rasa yang mirip, yang merupakan penganekaragaman rasa dari sebuah minuman

kesehatan. Persaingan industri minuman kesehatan diwarnai dengan

beranekaragamnya rasa, mulai dari rasa yang original, rasa buah atau dicampur

dengan susu. Setiap perusahaan akan mengeluarkan berbagai rasa yang berbeda

dengan bentuk produk yang sama sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Persaingan sekarang ini, perusahaan dituntut untuk menawarkan produk

yang berkualitas dan mempunyai nilai lebih, sehingga tampak berbeda dengan

produk pesaing. Kualitas merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan

konsumen sebelum membeli suatu produk. Kualitas ditentukan oleh sekumpulan

kegunaan dan fungsinya, termasuk di dalamnya daya tahan, ketidaktergantungan

pada produk lain, eksklusifitas, wujud luar (warna, bentuk, pembungkusan, dan

sebagainya) (Swastha dan Handoko, 2008:49). Dengan kualitas yang bagus dan

terpercaya, maka produk akan senantiasa tertanam dibenak konsumen, karena

konsumen bersedia membayar sejumlah uang untuk membeli produk yang

berkualitas.

Tinjauan terhadap harga juga semakin penting, karena setiap harga yang

ditetapkan perusahaan akan mengakibatkan tingkat permintaan terhadap produk

berbeda. Dalam sebagian besar kasus, biasanya permintaan dan harga berbanding

terbalik, yakni semakin tinggi harga maka semakin rendah permintaan terhadap

produk. Demikian sebaliknya, semakin rendah harga maka semakin tinggi

permintaan terhadap produk (Kotler, 2005). Oleh karena itu, penetapan harga

yang tepat perlu mendapat perhatian yang besar dari perusahaan. Pada hakekatnya

harga ditentukan oleh biaya produk. Jika harga yang ditetapkan oleh perusahaan

tepat dan sesuai dengan daya beli konsumen, maka pemilihan suatu produk
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tertentu akan dijatuhkan pada produk tersebut (Swastha dan Irawan, 2005:26).

Bila konsumen bersedia menerima harga tersebut, maka produk tersebut akan

diterima oleh masyarakat. Perusahaan menetapkan harga karena berbagai

pertimbangan, namun ada baiknya jika dalam penetapan harga tersebut

disesuaikan juga dengan nilai, manfaat, dan kualitas produk.

Penawaran produk yang berkualitas dan penetapan harga, merupakan

kemampuan perusahaan dalam mengkomunikasikan produk kepada konsumen

melalui kegiatan promosi juga merupakan suatu hal penting. Promosi merupakan

kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk menonjolkan keistimewaan-

keistimewaan produk dan membujuk konsumen untuk membeli (Stanton,

2006:78). Strategi promosi menggabungkan periklanan, penjualan perorangan,

promosi penjualan dan publisitas menjadi suatu program terpadu untuk

berkomunikasi dengan pembeli dan orang lain yang pada akhirnya akan

mempengaruhi keputusan pembelian (Swastha dan Irawan, 2005). Perlu diketahui

bahwa betapa bagusnya suatu produk bila konsumen belum pernah mendengarnya

dan tidak yakin terhadap produk tersebut, maka calon konsumen tidak akan

melakukan pembelian.

Perusahaan minuman Jahe Super sebagai produsen dari minuman

kesehatan melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan penjualan. Strategi

yang digunakan dengan melakukan bauran pemasaran atau yang dikenal dengan

marketing mix. Mulai dari promosi dengan penggunaan media iklan sebagai

sarana untuk memperkenalkan Jahe Super. Selain itu Jahe Super membuat

kegiatan promosi, tujuannya untuk lebih mendekatkan diri kepada konsumen akan

tetapi penggunaan dari kegiatan tersebut memerlukan biaya yang cukup besar.
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Jahe Super memberikan sebuah inovasi dalam kemasan yang praktis dan

memilih kualitas pada jahe yang akan digunakan, dimana produk minuman

kesehatan Jahe Super memberikan kualitas kepada konsumennya dengan bahan-

bahan yang terjaga ke alamiahannya serta kualitasnya, sehingga kualitas jahe

super benar-benar diperhatikan dan perusahaan akan lebih mudah dalam

memberikan pengaruh kepada konsumen. Pangsa pasar yang dimiliki Jahe Super

seharusnya dapat meningkatkan jumlah penjualan karena ketersedian produk yang

berada diberbagai tempat, namun data yang diperoleh tingkat penjualan Jahe

Super mengalami fluktuatif yang cukup signifikan. Untuk lebih jelas dapat dilihat

pada tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1
Penjualan Minuman Kesehatan Jahe Super 2010-2014

Tahun Penjualan Jumlah Penjualan Jahe Super (sachet) Pertahun
2010-2011 2.215.385 sachet
2011-2012 3.921.231 sachet
2012-2013 13.807.385 sachet
2013-2014 11.231.298 sachet

Sumber: Jahe Super Malang (Desember 2014)

Berdasarkan Tabel 1.1, Jahe Super pada Tahun 2011 memiliki jumlah

penjualan 2.215.385 sachet. Puncak kejayaan Tahun 2013 Jahe Super memiliki

angka penjualan meningkat menjadi 13.807.385 sachet pertahun. Namun Tahun

2014 penjualan Jahe Super mengalami penurunan pembelian yang cukup

signifikan yang mencapai selisih 2.576.086 sachet. Penurunan penjualan dapat

disebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan konsumen yang tinggi akan produk

sehingga konsumen terus menutut pemenuhan kebutuhan minuman kesehatan

(Jahe Super Malang, Desember 2014).
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Keputusan pembelian minuman kesehatan Jahe Super mengalami

penurunan terlihat dari penjualan yang menurun. Apabila keputusan pembelian

terhadap suatu produk menurun atau rendah maka mempengaruhi kinerja

perusahan. Perusahaan harus membuat strategi untuk meningkatkan kinerja

produk sehingga dapat bersaing dipasaran dan meningkatkan penjualan. Semakin

berbeda dan unik produk yang ditawarkan maka semakin mudah konsumen untuk

memilih produk.

Kesenjangan yang dievaluasi konsumen menjadi penting mengingat hasil

evaluasi itulah akan menentukan nilai produk bagi konsumen. Suatu produk

dikatakan mampu memenuhi nilai yang diharapkan konsumen ketika biaya atau

upaya untuk mendapatkan produk lebih kecil daripada hasil atau manfaat yang

diperolehnya. Banyak perusahaan hanya memfokuskan diri pada perubahan

produk dalam rangka memberikan nilai konsumen yang lebih besar. Ketika

konsumen merasa puas maka perusahaan berhasil menyampaikan nilai konsumen

yang lebih tinggi.

Upaya untuk memenangkan persaingan yang semakin tajam, perusahaan

perlu mendesain bauran pemasaran yang fleksibel. Konsep bauran pemasaran

yang banyak digunakan hingga saat ini diformulasikan oleh McCarthy (1960)

yang terdiri dari 4P yaitu product, price, place dan promotion. Selanjutnya Kotler

(2005:15) menyarankan kepada setiap perusahaan untuk memainkan komposisi

4P tersebut dengan mengubah harga serta berbagai biaya yang dikeluarkan untuk

kegiatan promosi atau bahkan mengembangkan produk baru serta memodifikasi

saluran distribusi (Rangkuty, 2004). Artinya dari kacamata produsen, konsep 4P

banyak memainkan peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi konsumen.
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Sebaliknya, dari kacamata konsumen, Kotler (2005:18) melihat masing-masing

bauran pemasaran didesain untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh

konsumen (4C). 4C yang merupakan masalah bagi konsumen terdiri dari customer

needs and wants, cost to the customer, convenience and communication. Hal ini

juga dipertegas oleh penelitian yang dilakukan oleh Mutiara (2012) dan Elita

(2002) yang mengungkapkan customer needs and wants, cost to the customer,

convenience and communication secara bersama-sama mempengaruhi konsumen

dalam keputusan pembelian.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan

Pembelian (Studi pada Konsumen Minuman Kesehatan Jahe Super di Kota

Malang)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah bauran pemasaran yang terdiri dari: customer needs and wants, cost

to the customer, convenience and communication berpengaruh secara

simultan terhadap keputusan pembelian produk minuman kesehatan Jahe

Super?

2. Apakah bauran pemasaran yang terdiri dari: customer needs and wants, cost

to the customer, convenience and communication berpengaruh secara parsial

terhadap keputusan pembelian produk minuman kesehatan Jahe Super?
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3. Diantara bauran pemasaran yang terdiri dari: customer needs and wants, cost

to the customer, convenience and communication manakah yang dominan

pengaruhnya terhadap keputusan pembelian produk minuman kesehatan Jahe

Super?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka

peneliti merumuskan masalah yang ada agar pembahasan tidak meluas dan tepat

pada sasaran, adapun permasalahan pada penelitian ini dibatasi pada pengukuran

bauran pemasaran dengan menggunakan komponen 4C berdasarkan teori Kotler

(2005:18). Sedangkan keputusan pembelian menurut Wahyudi (2012:8).

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka peneliti menetapkan tujuan

dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji pengaruh bauran pemasaran yang terdiri dari: customer needs

and wants, cost to the customer, convenience and communication secara

simultan terhadap keputusan pembelian produk minuman kesehatan Jahe

Super.

2. Untuk menguji pengaruh bauran pemasaran yang terdiri dari: customer needs

and wants, cost to the customer, convenience and communication secara

parsial terhadap keputusan pembelian produk minuman kesehatan Jahe Super.
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3. Untuk menguji bauran pemasaran yang terdiri dari: customer needs and

wants, cost to the customer, convenience and communication yang dominan

pengaruhnya terhadap keputusan pembelian produk minuman kesehatan Jahe

Super.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang di dapat dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pemasukan bagi manajer

pemasaran pada produk minuman kesehatan Jahe Super dan berguna untuk

pengembangan serta menentukan kebijakan strategi pemasaran pada

bisnisnya yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

2. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai kontribusi pemikiran dalam

pengembangan keilmuan berkaitan dengan konsep pemasaran dan penambah

khasanah penelitian bagi mahasiswa program studi manajemen pemasaran

dalam mengeksploirasi mengenai bidang pemasaran yang essensial

sehubungan dari pengaruh bauran pemasaran terhadap pengambilan

keputusan dalam pembelian minuman kesehatan untuk dikembangkan.


