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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Setiap pelaku bisnis pasti membutuhkan adanya konsumen untuk kelangsungan 

usahanya karena konsumen yang akan mengkonsumsi barang atau jasa yang telah 

diproduksi oleh suatu perusahaan. Konsumen sebagai seseorang yang menggunakan 

barang atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, 

keluarga, bahkan orang lain yang sampai akhirnya konsumen melakukan keputusan 

untuk membeli suatu produk. Setiap konsumen berusaha untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya dengan semaksimal mungkin, maka dari itu seorang konsumen tidak ingin 

salah membeli produk. 

Perilaku konsumen berperan penting dalam proses pengambilan keputusan 

suatu pembelian produk, karena proses tersebut dapat memberikan pendekatan 

penyelesaian masalah yang mempunyai tahapan mulai dari pengenalan kebutuhan, 

pencarian suatu informasi, penilaian dan evaluasi, keputusan pembelian, dan pasca 

pembelian (Kotler dan Azmstrong, 2010). Setiap perusahaan harus semaksimal 

mungkin menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, agar 

konsumen tertarik untuk melakukan keputusan pembelian terhadap produk mereka.  

Keputusan pembelian merupakan pengambilan keputusan oleh konsumen untuk 

melakukan pembelian suatu produk diawali oleh adanya kesadaran atas pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan yang oleh Assael disebut need arousal (Yuliana, 2009) 
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selain itu keputusan pembelian sebagai tindakan dari konsumen untuk membeli atau 

tidak terhadap produk (Kotler, 2002).  

Berbagai faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian 

suatu produk atau jasa, sebelum melakukan keputusan pembelian seorang konsumen 

dapat mempertimbangkan atribut produk dan kepercayaan akan suatu merek yang 

sudah dikenal oleh masyarakat. Seorang konsumen tidak hanya sebatas membeli 

produk yang dapat memenuhi kebutuhan saja, tetapi juga membeli produk yang 

menawarkan atribut produk yang terbaik. Konsumen akan menyukai produk yang 

menawarkan mutu, kinerja dan pelengkap inovasi yang terbaik karena pentingnya 

atribut produk bagi konsumen, maka perusahaan perlu memperhatikan atribut produk. 

Terkadang alasan konsumen membeli suatu produk kurang begitu diperhatikan 

oleh produsen, padahal alasan tersebut merupakan titik awal dari permasalahan. 

Alasan-alasan konsumen memilih suatu produk yang ditawarkan karena konsumen 

tertarik pada merek, warna, desain, rasa dan atribut lainnya, dengan demikian atribut 

produk dianggap penting. Atribut yang dimiliki oleh suatu produk harus berbeda 

dengan produk lain agar konsumen dapat membedakan produk kita dengan produk 

pesaing. 

Atribut produk biasanya dijadikan dasar oleh konsumen dalam memilih suatu 

produk. Atribut produk meliputi merek, kualitas produk,fitur produk, gaya atau 

desain produk, jaminan atau garansi, dan layanan pelengkap yang ditawarkan. Oleh 

karena itu, perusahaan harus membuat dan memikirkan berbagai atribut produk yang 

menarik, agar konsumen lebih tertarik untuk melakukan pembelian terhadap suatu 
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produk. Unsur-unsur dari atribut produk harus mampu untuk menjadi suatu daya tarik 

bagi konsumen dan merupakan suatu faktor yang dianggap penting. 

Melalui atribut-atribut produk tersebut dapat digunakan konsumen untuk 

membuat keputusan yang tepat dan konsumen tidak salah membeli produk. Atribut 

produk akan mulai dipertimbangkan oleh konsumen sebagai sumber informasi dan 

konsumen akan bereaksi terhadap produk tersebut untuk membuat keputusan yang 

rasional. Jika atribut produk tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh 

pembelinya maka produk tersebut dianggap cocok dan akan diikuti dengan pembelian 

oleh konsumen (Wahyudi, 2005). 

Selain atribut produk, faktor lain yang mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen adalah kepercayaan merek (brand trust). Diosi dan Purwanto (2006) 

menyatakan bahwa kepercayaan terhadap merek adalah kemauan konsumen 

mempercayai merek dengan segala risikonya, karena adanya harapan yang dijanjikan 

oleh merek dalam memberikan hasil yang positif bagi konsumen. Kepercayaan 

terhadap merek mempunyai berbagai aspek yang menjadi pedoman konsumen dalam 

pengambilan keputusan pembelian. Jika seorang pemasar mampu mengidentifikasi 

kebutuhan konsumen dengan baik, dengan merumuskan atribut-atribut produk yang 

bernilai serta menetapkan merek yang dapat dipercaya konsumen, maka produk 

tersebut akan diminati dan konsumen akan memutuskan untuk membeli produk 

tersebut. 

Kepercayaan konsumen akan suatu merek hanya dapat diperoleh apabila 

seorang pemasar dapat menciptakan dan mempertahankan hubungan emosional yang 
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positif dengan konsumen. Hubungan emosional yang positif ini harus dibangun 

selama jangka waktu yang tidak pendek namun harus dilakukan secara konsisten dan 

terus menerus (Ferrinadewi, 2008).  

Secara empiris, hasil penelitian yang dilakukan oleh Fauzan (2015) 

menunjukan bahwa variabel kepercayaan merek secara parsial berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap variabel keputusan pembelian produk minuman Isotonik 

Mizone pada masyarakat kota Palu, artinya bahwa kepercayaan merek yang tinggi 

maka akan mempengaruhi seorang konsumen untuk melakukan keputusan pembelian 

produk minuman Isotonik Mizone. 

Sedangkan penelitian lain menunjukkan bahwa keempat atribut produk yang 

dianalisis (kemasan, kualitas, harga, dan merek) berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian konsumen terhadap produk abon jamur Ailani, kecuali atribut 

atribut merek. Dimana atribut harga memiliki pengaruh paling besar terhadap 

keputusan pembelian produk abon jamur Ailani (Sudrajad dan Andriani  2015). 

Di Indonesia kebutuhan akan air minum (AMDK) semakin meningkat setiap 

waktunya hal ini disebabkan pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia yang terus 

meningkat. Data yang dilansir  dari situs www.bps.go.id data tersebut menunjukkan 

jumlah penduduk meningkat hingga mencapai 1,50% per tahunnya dengan jumlah 

penduduk 258 juta jiwa selain itu masyarakat juga semakin banyak memilih untuk 

mengkonsumsi air minum dalam kemasan (AMDK) dibandingkan air minum 

biasanya karena dianggap lebih praktis (www.bps.go.id/ diakses pada bulan Februari 

2017). 

https://www.bps.go.id/
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Peningkatan konsumsi AMDK berpengaruh pula terhadap pertumbuhan industri 

air minum, khususnya perusahaan AMDK yang mengalami peningkatan setiap 

tahunnya. Terbukti dari 473 perushaan dengan 1000 merek AMDK pada tahun 2010 

meningkat menjadi 800 perusahaan yang memproduksi AMDK (Linda,2013). 

Umumnya sebagai konsumen ingin membeli produk AMDK yang tidak hanya 

digunakan untuk menghilangkan dahaga saja akan tetapi juga memberikan manfaat 

lainnya seperti menyegarkan tubuh, menangkal radikal bebas yang ada pada tubuh, 

dapat memperbaiki sirkulasi darah, dan lain-lain. Air Milagros dianggap memiliki 

khasiat-khasiat yang jauh lebih baik dibandingkan air mineral pada umumnya. 

 Perusahaan PT Patra Graha dan diproduksi oleh PT Milagros Putra Mandiri di 

Sukabumi dengan produk unggulannya Milagros. Milagros merupakan air "Three in 

One", yakni air dengan pH 9,8 yang kadar ke-Alkalian-nya sangat stabil (Super 

Stable Alkaline), memiliki kandu)ngan anti oksidan yang tinggi hingga -350 mV 

(Strength Anti-Oxidant) dan memiliki energi skalar yang cukup kuat (Powerful Scalar 

Energy).  

Milagros mampu meningkatkan power, mengeluarkan racun, menurunkan dan 

menangkal radikal bebas, meningkatkan kadar basa, serta membantu meningkatkan 

kadar oksigen dalam tubuh kita, sehingga mengkonsumsi Milagros setiap hari dapat 

menjaga kesehatan, mengoptimalkan fungsi organ tubuh, mempercepat proses 

penyembuhan, mencegah penuaan dini dan menjaga berat badan ideal. Banyak orang 

yang sudah membuktikan manfaat dari Milagros. Berikut ini data testimoni dari 

konsumen Milagros: 



6 

 

Tabel 1.1 

Data Testimoni Dari Konsumen AMDK Milagros 

Nama Akun Ulasan 

 

Muh. Rusydi 

Suad (2017) 

 

Tgl 12 malam saya terkena alergi kulit mendadak (stlh 

mengkonsumsi ikan tongkol). Badan terasa panas & gatal yg 

menyiksa. Mulai dr pkl 15 sore hg pkl 23 malam pd hari itu sy 

konsumsi 3 botol Milagros plus pemakaian bedak utk 

mengatasi rasa gatal. Alhamdulillah, subuh hari tgl 13 Januari 

2018, merah2 dikulit sdh hilang sama sekali & terbebas dr 

gangguan alergi dlm waktu singkat. terimakasih Milagros 

M.Ibnul Arief 

Bilah (2017) 

Jalaludin  (2017) 

 

Anak saya kena herpes,alhamdulillah sering disemprotin air 

milagros,herpesnya jadi kering dan hilang. 

Waktu saya kesemutan d bagian kaki kanan kiri saya d urut 

selisih 2 hari saya lumpuh ada tmn yg nawarin milagros 

akhirnya saya konsumsi milagros emang khasiatx luar biasa 

alhamdulillah sekarang sudah bisa aktivitas kembali 

 

Hendi Permadi 

(2017) 

 

Ketika istri saya hamil, dari pertama hamil sering keputihan, 

setelah saya mendapakan informasi dari teman saya mengenai 

air milagros, kemudian saya membeli untuk istri saya, 

alhamdulilah setelah habis 2 botol keputihan pun kini sembuh. 

Dari sanalah saya percaya dan menjadi member milagros. 

Terimakasih milagros, sukses selalu. 

Sunaedi (2017) 

Sebelum saya minum milagros saya sangat tersiksa oleh 

penyakit lambung, asam urat, darah tinggi dan saya 

ketergantungan obat. alhamdulillah saya diperkenalkan 

milagros lewat teman saya. Setelah habis 1 dus alhamdulillah 

badan terasa enak tidak ada keluhan lagi. dan kini saya ikut 

menjalankan bisnisnya. Terima kasih milagros 

Hariyanto 

Utomo (2017) 

 

Sebelumnya sering minum obat pegal linu untuk sakit linu yg saya 

derita,tapi setelah minum milagros sebelum tidur,alhamdulillah,saat 

bangun tidur badan terasa segar,pegal linu hilang 

Nurdi (2017) 

Saya sebelum minum milagros mempunyai keluhan kolesterol tinggi 

alhamdulillah setelah minum milagros rutin tiap pagi bangun tidur 

dan sore mau tidur sembuh penyakit terimakasih ya Allah telah 

mempertemukan saya dengan milagros melalui temen saya pak 

kustomo sama pak Abdul mutholib,semoga milagros barokah 

Sumber: www.milagros.co.id (diakses pada bulan Februari 2017). 
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Saat ini banyak sekali minuman kesehatan, diharapkan konsumen agar lebih 

teliti serta memastikan bahwa telah memilih produk minuman yang sesuai dengan 

kebutuhan. Para ahli kesehatan giat berkampanye tentang arti penting sehat dengan 

“Back to Nature”. Satu hal yang perlu disadari adalah Milagros bukanlah suplemen. 

Milagros adalah air dengan kandungan mineral yang organik. Mengingat air adalah 

kebutuhan dasar manusia, maka dapatlah dikatakan bahwa Milagros adalah 

kebutuhan dan bukanlah suplemen (pelengkap). Terlebih lagi dengan kadar oksigen 

yang baik, maka Milagros akan mendatangkan banyak manfaat bagi tubuh. 

Berdasarkan hal-hal diatas, keputusan pembelian memiliki banyak 

pertimbangan yang dapat mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian 

suatu produk. Melalui atribut produk dan kepercayaan merek diharapkan konsumen 

memiliki pertimbangan lebih dalam melakukan keputusan pembelian suatu produk. 

Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Atribut 

produk dan Kepercayaan Merek terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus 

pada konsumen AMDK Milagros di Kota Malang)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka permasalahan 

yang akan dikaji pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah atribut produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen 

AMDK Milagros di kota Malang? 
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2. Apakah kepercayaan merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

konsumen AMDK Milagros di kota Malang? 

3. Variabel mana yang lebih memiliki kontribusi terbesar terhadap keputusan 

pembelian AMDK Milagros? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Mengetahui pengaruh atribut produk terhadap keputusan pembelian konsumen 

AMDK Milagros di kota Malang 

2. Mengetahui pengaruh kepercayaan merek terhadap keputusan pembelian 

konsumen AMDK Milagros 

3. Mengetahui variabel yang memiliki kontribusi terbesar peraruhnya terhadap 

keputusan pembelian konsumen AMDK Milagros 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah bukti 

empiris  tentang pengaruh atribu produk dan kepercayaan merek terhadap 

keputusan pembelian konsumen produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) 

Milagroos di Kota Malang, sehingga para pelaku bisnis khususnya untuk PT 
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Milagros Putra Mandiri dapat meningkatkan kualitas produk yang mereka jual 

agar bisa diterima oleh para konsumen. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapt digunakan sebagai referensi dan infornasi bagi 

peneliti lain yang berminat untuk melakukan penelitian di bidang pemasaran 

khususnya dalam hal atribut produk dan kepercayaan merek. 

 

 


