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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Perkembangan minuman ringan di Indonesia, membuat minuman ringan di 

Indonesia semakin beragam. Tidak terkecuali minuman isotonik, yaitu minuman 

penambah ion saat tubuh kita mengeluarkan banyak cairan saat melakukan 

aktivitas. Keberagaman minuman isotonik membuat konsumen bingung dalam 

menentukan pilihan minuman isotonik mana yang memiliki kelebihan dan aman 

untuk dikonsumsi dan benar – benar berguna bagi tubuh. Untuk itu sebagai 

konsumen yang cerdas harus memiliki informasi yang tepat mengenai jenis 

minuman isotonik yang aman untuk dikonsumsi.  

Terdapat banyak hal yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen 

diantaranya adalah rangsangan yang ditimbulkan dari merek suatu produk 

tertentu, dan merek memegang peranan penting. Dalam penelitian ini lebih 

difokuskan pada minuman Isotonik Pocari Sweat, karena pocari sweat mampu 

menempatkan diri pada level kesadaran merek (Top Of Mind) dan juga mampu 

membangun kekuatan citra yang positif dalam kategori minuman isotonik. 

Dengan demikian, apabila suatu produk memiliki ekuitas merek dan citra merek 

yang kuat akan berdampak pada kepercayaan konsumen untuk membeli produk 

tersebut. 

Dalam persaingan bisnis yang semakin lama semakin kompetitif ini 

membuat merek mempunyai peranan penting sebagai pembeda. Produk memang 
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mudah sekali ditiru tetapi merek yang terekam dalam benak konsumen tidak dapat 

ditiru, perihal tersebut yang membuat merek yang memiliki citra yang kuat akan 

berdampak positif dimata konsumen yang bisa membangun persepsi konsumen 

terhadap suatu merek tersebut, sehingga perusahaan harus bisa membangun 

kekuatan merek itu sendiri.  

Keberadan merek memang sangat mempunyai peranan penting, dengan 

memiliki citra merek yang kuat suatu produk akan memiliki pengaruh terhadap  

konsumen untuk membeli produk itu kembali. Konsumen yang sudah merasa 

nyaman dengan keberadaan suatu merek dan menganggap merek memiliki nilai 

lebih, maka akan tercipta ikatan emosional antara konsumen dengan perusahaan 

penghasil merek tersebut. Karena ikatan emosional sudah terjalin antara 

konsumen dengan perusahaan penghasil merek, maka dengan otomatis konsumen 

akan merasa sangat percaya dan sangat loyal menggunakan produk dengan merek 

tersebut (David Aaker 2002 : 45). 

Merek yang sangat prestisius memiliki ekuitas merek  yang kuat. Ekuitas  

merek adalah seperangkat asset dan liabilitas merek yang terkait dengan suatu 

merek, nama, simbol yang mampu menambah atau mengurangi nilai yang 

diberikan oleh sebuah produk atau jasa baik perusahaan maupun pada pelanggan 

(David Aaker 2002 : 4). Ekuitas merek yang kuat dapat terbentuk melalui 

kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas, dan loyalitas merek. 

Tidak hanya memiliki merek yang prestisius, merek tentunya juga 

memiliki citra positif maupun citra negatif, tergantung terhadap upaya perusahaan 

dalam menciptakan citra perusahaannya. Citra  merek adalah cara orang berpikir 
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tentang sebuah merek secara abstrak dalam pemikiran mereka, sekalipun pada saat 

mereka memikirkannya mereka tidak berhadapan langsung dengan produk (Keller  

2003). Membangun citra merek yang positif dapat dicapai dengan program 

marketing yang kuat, yang unik dan memiliki kelebihan yang ditonjolkan, yang 

membedakannya dengan produk lain. 

Keputusan pembelian merupakan hal yang sangat sering dilakukan 

konsumen dalam kehidupan sehari - hari. Keputusan pembelian dilakukan karena 

adanya beberapa faktor, antara lain pengalaman sebelumnya yaitu apakah sudah 

pernah mengkonsumsi pocari sweat, pengetahuan tentang produk yaitu apakah 

produk yang mereka konsumsi memang sudah sesuai dengan manfaat yang 

dihasilkan, dan kepuasan yaitu apakah produk yang mereka gunakan bisa 

menghasilkan kepuasan tertentu setelah mengkonsumsinya. Sehingga proses 

penilaian dan pemilihan dari berbagai alternatif sesuai dengan kepentingan – 

kepentingan tertentu dengan menetapkan suatu pilihan yang dianggap paling 

menguntungkan bagi konsumen dalam menentukan keputusan pembelian suatu 

produk. 

Banyaknya aktivitas yang mengeluarkan keringat membuat tingkat 

konsumsi minuman isotonik di Indonesia mengalami peningkatan. Setiap tahun 

konsumsi minuman isotonik di Indonesia selalu mengalami peningkatan antara 15 

– 20%. Peningkatan konsumsi minuman isotonik ini juga terjadi pada Pocari 

Sweat. Minuman isotonik sendiri berkembang dengan semakin meningkatnya 

kesejahteraan dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap kesehatan tubuh. Pocari 

Sweat merupakan salah satu produk minuman isotonik buatan Jepang yang ada di 
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Indonesia. Di Indonesia Pocari Sweat yang diproduksi oleh PT. Amerta Indah 

Otsuka (AIO) yang sampai saat ini masih menjadi market leader di industri 

minuman isotonik Indonesia. 

Menurut hasil Top Brand Index Pocari Sweat selalu menempati urutan 

teratas dalam segi persentasi. TBI merupakan penghargaan tertinggi di bidang 

merek, yang hanya diberikan kepada merek – merek yang berhasil meraih posisi 

puncak dalam tiga kategori, yaitu mind share atau posisi merek dalam benak 

konsumen, market share atau posisi merek berdasarkan pemakaian oleh 

konsumen, dan commitment share yaitu posisi merek berdasarkan pada keinginan 

konsumen untuk menggunakannya lagi di masa mendatang atau tingkat loyalitas 

konsumen terhadap merek. Berikut data – data hasil penelitian 3 tahun terakhir 

pada minuman isotonik di Indonesia menurut Top Brand. 

Tabel 1.1 
Top Brand Index Minuman Isotonik di Indonesia 

No  Merek  2010 2011 2012 
1 Pocari Sweat 59,4% 48,8% 50,1% 
2 Mizone  32,4% 42,7% 41,7% 
3 Vitazone  4,5% 4,8% 3,6% 

    (Sumber : http: //www.topbrand_award.com) 

 
 Tabel 1.1 menunjukkan dari tahun ketahun Pocari Sweat mengalami 

penurunan dan peningkatan dalam segi presentasi penjualan, namun dengan 

fenomena yang terjadi masih menjadi Top Brand minuman isotonik di Indonesia. 

Tidak hanya itu, walaupun pada tahun 2011 Pocari Sweat mengalami penurunan 

tetapi kenyataannya target penjualan dapat terealisasi. Target penjualan dari tahun 

2010 yang mencapai 1,4T, tahun 2011 1,7T , dan tahun 2012 target penjualan 

mencapai 1,9T. 
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Dari segi presentasi maupun penjualan menunjukkan bahwa Pocari Sweat 

masih tetap menjadi market leader minuman isotonik di Indonesia. Dengan ini 

mengapa Pocari Sweat memiliki daya tarik untuk diteliti. Karena Pocari Sweat 

menurut peneliti memiliki popularitas merek minuman isotonik yang kuat 

dikalangan masyarakat kita. Di sini peneliti menduga bahwa citra merek maupun 

ekuitas merek Pocari Sweat yang positif sebagai minuman isotonik terbaik di 

Indonesia karena memiliki kemampuan medis yang dipercaya dapat 

menyembuhkan penyakit, serta sebagai minuman pengganti cairan tubuh yang 

hilang. 

Masyarakat Kota Malang memiliki tingkat aktivitas yang tinggi, kegiatan 

tersebut tentunya menguras banyak tenaga dan pikiran yang berakibat 

berkurangnya cairan tubuh, terutama  para pelajar dan karyawan maupun pegawai 

dengan segala rutinitasnya dan membuat stamina dan konsentrasi mereka 

berkurang. Masyarakat Malang cocok untuk menjadi target penelitian, mengingat 

Pocari Sweat dalam 3 tahun terakhir selalu mendapat penghargaan tertinggi di 

bidang merek, apakah masyarakat Malang juga memilih minuman isotonik 

khususnya Pocari Sweat berdasarkan faktor merek. Sehingga peneliti tertarik 

untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “ Pengaruh Merek Terhadap 

Keputusan Pembelian Pocari Sweat di Kota Malang “. 
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B. Rumusan Masalah  

1. Apakah citra merek yang meliputi (sikap positif asosiasi merek, kekuatan 

asosiasi merek, dan keunikan asosiasi merek) berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian Pocari Sweat di Kota Malang ? 

2. Apakah ekuitas merek yang meliputi (kesadaran merek, asosiasi merek, dan 

persepsi kualitas) berpengaruh terhadap keputusan pembelian Pocari Sweat di 

Kota Malang ? 

 

C. Pembatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini terfokus pada pengaruh Merek terhadap keputusan 

pembelian konsumen dan lebih difokuskan lagi pada citra merek yang meliputi  

sikap positif asosiasi merek, kekuatan asosiasi merek, dan keunikan asosiasi 

merek dan ekuitas merek yang meliputi kesadaran merek, asosiasi merek, dan 

persepsi kualitas. 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh citra merek yang meliputi (sikap 

positif asosiasi merek, kekuatan asosiasi merek, dan keunikan asosiasi merek) 

terhadap keputusan pembelian konsumen Pocari Sweat di Kota Malang. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ekuitas merek yang meliputi 

(kesadaran merek, asosiasi merek, persepsi kualitas) terhadap keputusan 

pembelian konsumen Pocari Sweat di Kota Malang. 
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E. Kegunaan Penelitian

Penelitian diharapkan dapat berguna dalam pengembangan keilmuan 

pemasaran khususnya mengenai pemahaman tentang pengaruh merek pada 

perusahaan minuman isotonik serta hubungannya dengan keputusan pembelian 

konsumen. 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi manajer pemasaran 

agar dalam menentukan dan mengeluarkan merek dapat memberikan perhatian 

dan dapat terus melekat dibenak konsumen. Dengan begitu pemasar dapat 

memaksimalkan strategi merek dalam pengeluaran produk tertentu agar dapat 

mempengaruhi langsung pada keputusan pembelian konsumen. 


