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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Keputusan pembelian merupakan suatu hal penting untuk diperhatikan 

karena hal ini akan menjadi suatu hal yang akan dipertimbangkan bagaimana 

menerapkan strategi pemasaran yang tepat untuk meraih tujuan perusahaan yang 

diinginkan. Dalam melakukan pemasaran, suatu perusahaan  harus memahami 

kebutuhan konsumen, mengetahui keinginan konsumen dan selera dari pada 

konsumen. Suatu perusahaan dapat terus eksis jika rangsangan konsumen dalam 

memutuskan pembelian produk dari suatu pasar mendapat respons yang positif 

dari pasar itu sendiri. Pengambilan keputusan konsumen pada dasarnya 

merupakan proses pemecahan masalah yang melibatkan pilihan diantara dua atau 

lebih alternatif tindakan. Menurut Rachmadini (2015), keputusan pembelian 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya citra merek dan iklan. 

Periklanan merupakan salah satu bentuk komunikasi perusahaan kepada 

konsumen yang menyampaikan informasi mengenai produknya. Pada saat ini 

periklanan banyak digunakan oleh perusahaan untuk memperkenalkan produknya 

karena periklanan dapat menjangkau berbagai kalangan baik masyarakat ekonomi 

kelas bawah sampai ekonomi kelas atas (Azmi& Sarma, 2017). Menurut  

Riyantoro & Harmoni (2013), iklan berfungsi sebagai alat komunikasi dan 

koordinasi, mempermudah konsumen dalam pengambilan keputusan, serta 

sebagai alat evaluasi. Iklan merupakan suatu bentuk informasi produk maupun 

jasa dari produsen kepada konsumen maupun penyampaian pesan dari sponsor 
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melalui suatu media. Periklanan merupakan proses komunikasi lanjutan yang 

membawa khalayak ke informasi terpenting yang memang perlu mereka ketahui. 

Dalam periklanan, hal yang penting adalah dimana iklan ditempatkan, 

karena itu diperlukan media yang tepat. Perencanakan media harus mengetahui 

kapasitas jenis-jenis media utama dalam menyampaikan jangkauan, frekuensi dan 

dampak. Banyaknya produk maupun jasa yang serupa membuat produsen harus 

lebih cermat dalam menyampaikan pesan iklan tersebut. Perusahaan yang 

memiliki stategi periklanan yang lebih baik maka akan menarik perhatian 

konsumen. Saat ini produk yang berkualitas sudah sangat banyak dan terlalu biasa 

bagi konsumen, tetapi untuk menarik perhatian konsumen maka suatu perusahaan 

harus mampu membuat iklan yang semenarik mungkin, sehingga psikologis 

konsumen dapat terpengaruhi (Khusnaeni dkk., 2017). Menurut Wulandari & 

Iskandar (2018), keputusan pembelian konsumen tidak hanya dipengaruhi oleh 

iklan, akan tetapi juga dipengaruhi oleh citra merek. 

 Citra merek memiliki peran yang penting dalam mempengaruhi keputusan 

pembelian, karena konsumen yang mempunyai citra positif terhadap merek 

cenderung memilih merek tersebut dalam pembeliannya. Menurut Yudha (2018), 

citra merek sebagai keyakinan, ide, identitas, dan kesan yang dimiliki oleh 

konsumen terhadap suatu merek, karena itu sikap dan tindakan konsumen 

terhadap suatu merek ditentukan citra merek tersebut yang terbentuk dibenak 

konsumen. Suatu perusahaan harus membangun citra merek yang lebih menonjol 

dari pada para pesaingnya untuk membuat konsumen menjadi loyal dalam 

menggunakan produk tersebut. citra merek yang baik merupakan sebuah kunci 
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kesuksesan perusahan dalam meraih target penjualan. Semakin kuat citra merek 

dibenak konsumen maka semakin kuat pula rasa percaya diri konsumen untuk 

tetap loyal terhadap produk yang dibelinya.  

Pocari Sweat merupakan Market Leader (Pemimpin Pasar) dalam minuman 

isotonik yang dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut ini : 

Tabel 1.1Top Brand Award minuman isotonik 

Sumber : http://www.topbrand-award.com 

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa konsumen dihadapkan 

dengan berbagai pilihan merek air minum isotonik. Dari berbagai pilihan merek 

diatas  Pocari Sweat menjadi pemimpin pasar dalam segmen ini. Banyak hal yang 

mendukung fenomena diatas, diantaranya adalah pesan iklan dan citra merek 

produk yaitu minuman isotonik yang menawarkan manfaat terhindar dari 

dehidrasi. Pocari Sweat merupakan salah satu minuman isotonik yang diproduksi 

oleh Otsuka Pharmaceutical. PT. Otsuka Pharmaceutical, merupakan suatu 

perusahaan farmasi yang tidak membuat produk sesuai keinginan pasar, akan 

tetapi perusahaan ini membuat produk berdasarkan riset ilmiah sehingga membuat 

produk-produknya seperti Pocari Sweat memerlukan usaha yang lebih dalam 

pemasarannya (Nita, 2012). Minuman isotonik adalah minuman yang memiliki 

Merek Top Brand Index 

Pocari Sweat 49,6% 

Mizone 38,7% 

Fatigon-hydro 2,2% 

Vitazone 2,2% 

100 Plus 1,0% 

http://www.topbrand-award.com/
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komposisi yang disesuaikan dengan komposisi cairan tubuh  agar memiliki 

tekanan osmosis yang sama. 

Periklanan yang dilakukan mencakup pada setiap media baik media cetak 

atau media elektronik. Pocari Sweat memiliki seri iklan terbaru dengan tema 

POCARI7 yang dibintangi personil JKT48 yang mengisahkan 7 orang gadis 

berlari ke pantai untuk melepaskan penat mereka (Ventura, 2018). Strategi 

promosi yang diterapkan oleh perusahaan tidak hanya berhasil dalam membangun 

kesadaran mereknya namun juga telah memperkuat Pocari Sweat sebagai 

minuman isotonik yang pertama diingat dan menjadi market leader di Indonesia 

sehingga mampu mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. 

Pantai merupakan wisata andalan yang ada di kota Tulungagung, karena 

kota ini terletak di pesisir selatan pulau Jawa yang terkenal dengan keelokan 

pantainya. Pantai dijadikan sarana untuk penyampaian pesan iklan Pocari Sweat 

bahwa minuman ini sangat cocok dijadikan pengganti ion tubuh yang hilang 

karena pantai cenderung memiliki cuaca yang terik. Berikut merupakan wisata 

pantai terpopuler di Tulungagung yang tertuang dalam tabel 1.2 berikut : 

Tabel 1.2 Daftar wisata pantai terpopuler di Tulungagung 

Nama Pantai Jumlah Rata-Rata 

Pengunjung Perhari 

Pantai Gemah 6337 orang 

Pantai Kedung Tumpang 2133 orang 

Pantai Sine 1550 orang 

Pantai Sanggar 1238 orang 

Pantai Popoh 780 orang 

Sumber : liburmulu.com 
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Dari tabel 2.1 diatas menunjukkan bahwa antusiasme wisatawan untuk 

berkunjung ke pantai Gemah memiliki rata rata tertinggi yaitu sebanyak 6337 

orang perhari. Angka tersebut diperoleh dari rata rata jumlah pengunjung dari hari 

biasa, akhir pekan dan libur nasional. Berdasarkan latar belakang yang telah 

diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada fenomena yang 

terjadi di masyarakat. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

mengambil judul “Pengaruh Iklan Dan Citra Merek Terhadap Keputusan 

Pembelian Konsumen Pocari Sweat (Studi pada pengunjung Pantai Gemah)”.  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah 

untuk penelitian ini yaitu : 

1. Apakah iklan berpengaruh terhadap keputusan pembelian? 

2. Apakah citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian? 

3. Apakah iklan dan citra merek berpengaruh secara simultan terhadap 

keputusan pembelian? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh iklan terhadap keputusan pembelian. 

2. Untuk menganalisis pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian. 

3. Untuk menganalisis pengaruh iklan dan citra merek secara simultan terhadap 

keputusan pembelian. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi 

yang berkaitan dengan pendidikan ataupun referensi dan pengetahuan bagi 

peneliti yang melakukan pengembangan penelitian selanjutnya, khususnya 

dalam mengamati bagaimanakah iklan dan citra merek mampu mempengaruhi 

keputusan pembelian sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai referensi dan bahan pertimbangan khususnya untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan denganiklandancitramerek 

yang dilakukan oleh para produsen minuman isotonik. Sebagai bahan informasi 

dan masukan bagi perusahaan dalam meningkatkan volume penjualan demi 

meraup keuntungan yang optimal suatu organisasi atau perusahaan. 


