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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam perkembangan pada bidang industri yang semakin pesat ini 

menciptakan suatu persaingan yang sangat ketat. Sehingga perusahaan harus 

mencari strategi yang tepat untuk memasarkan produknya. Hal ini yang 

menuntut produsen untuk lebih peka dan kritis terhadap perubahan yang ada 

pada saat ini. Perkembangan teknologi dan industri yang semakin canggih ini 

sangat berdampak bagi kehidupan manusia terutama pada dunia usaha. Di 

samping itu, banyak berbagai usaha terutama pada perusahaan besar atau 

perusahaan kecil yang berdampak pada persaingan yang sangat ketat bagi 

pengusaha. Tidak dapat dipungkiri bahwa air bersih merupakan kebutuhan 

utama bagi manusia untuk kelangsungan hidupnya, kebutuhan air minum yang 

sehat dan layak dikonsumsi. Air Minum merupakan kebutuhan yang sangat 

penting bagi manusia, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai 

perusahaan yang mengolah air bersih masih belum sepenuhnya dapat 

memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat karena masih memiliki beberapa 

kendala yaitu air bersih yang berasal dari PDAM tidak bisa setiap hari 

mengalir, bahkan belum bisa memenuhi konsumsi air setiap hari bagi 

masyarakat seperti untuk mandi, memasak dan air untuk diminum. Ditambah 

dengan adanya beberapa keluhan dari masyarakat tentang kualitas dan 

kuantitas air yang dihasilkan masih kurang seperti airnya masih mengandung 
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timbal, air yang mengalir kadang-kadang berwarna coklat atau keruh yang 

bercampur dengan lumut, airnya berbau seperti zat kimia untuk menjernihkan 

air, aliran air bersih sering tidak mengalir sama sekali bahkan saat mengalir 

alirannya cuma kecil sehingga masyarakat merasa kebutuhan airnya kurang, 

Karena air yang digunakan PDAM sebagai sumber air berasal dari air tanah 

dan air tanah tersebut bisa habis atau rusak akibat dari pencemaran air serta 

rusaknya alam. Dari sinilah muncul inovasi tentang Air Minum Dalam 

Kemasan (AMDM) dimana inovasi ini menghasilkan produk air minum 

alternatif bagi masyarakat terutama di dalam memenuhi kebutuhan air bersih 

yang layak untuk kegiatan konsumsi masyarakat setiap hari. Meskipun ada 

inovasi tentang AMDM ini masyarakat juga tidak langsung memilih 

menggunakan air minum dalam kemasan untuk memenuhi kebutuhan air 

bersih, dilihat dari segi harganya air minum di dalam kemasan memiliki harga 

yang mahal karena air minum tersebut memiliki merk sehingga harganya 

mahal, akan tetapi meskipun mahal masyarakat rela mengeluarkan uangnya 

demi membeli air minum di dalam kemasan tersebut untuk memenuhi 

kebutuhan akan air minum. Harga merupakan faktor yang mempengaruhi 

dalam keputusan pembelian karena harga berdampak pada kinerja keuangan 

dan berpengaruh penting pada nilai penempatan posisi di benak pelanggan. 

Ketika persoalan itu terjadi muncul lah alternatif yang lain yaitu berdirinya 

usaha depot air minum isi ulang dimana air minum isi ulang ini memiliki 

harga yang agak murah dari air minum dalam kemasan  sehingga peranan air 

minum isi ulang ini sangat besar, hal ini dibuktikan dengan semakin 
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banyaknya usaha depot air minum isi ulang dimana-mana. Keberadaan depot 

air minum isi ulang terus meningkat sejalan dengan kebutuhan masyarakat 

terhadap air minum yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi. Saat ini 

perusahaan AMIU banyak sekali dijumpai dengan berbagai merek. Hal ini 

yang menyebabkan konsumen lebih kritis dalam memilih suatu produk untuk 

dikonsumsinya. Kualitas air minum isi ulang juga lebih bagus dibanding 

dengan air minum bermerk sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan 

air minum isi ulang daripada harus membeli air minum bermerk. Sikap 

merupakan salah satu unsur dalam faktor psikologis yang mempengaruhi 

perilaku pembelian konsumen. Olson dan Peter (1999 : 190 ) menyatakan 

bahwa keinginan konsumen untuk membeli suatu merk didasarkan pada sikap 

mereka terhadap pembelian dan pada kepercayaan social tentang apa yang 

orang lain beli. Keputusan konsumen dalam membeli suatu produk tidak lepas 

dari sikap positif konsumen terhadap produk yang akan dibeli.   

Berdasarkan dengan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian “Analisis Pengaruh Gaya Hidup, Nilai Alami 

Manusia, Harga Dan Kelompok Acuan Terhadap Keputusan Pembelian Air 

Minum Isi Ulang ”. 

 

B. Perumusan masalah 

Pada penelitian ini menjelaskan tentang hubungan sejumlah  faktor 

dalam keputusan pembelian dengan menggunakan beberapa analisi perilaku 

konsumen. Analisis yang diajukan menunjukkan bahwa gaya hidup, nilai 
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alamiah manusia harga dan kelompok acuan berpengaruh pada keputusan 

pembelian air minum isi ulang. Berdasarkan latar belakang masalah, 

selanjutnya peneliti mengajukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :  

1. Apakah gaya hidup terhadap keputusan pembelian air minum isi ulang ? 

2. Apakah nilai alamiah manusia berpengaruh terhadap keputusan 

pembelian air minum isi ulang ? 

3. Apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian air minum isi 

ulang ? 

4. Apakah kelompok acuan berpengaruh terhadap keputusan pembelian air 

minum isi ulang ? 

5. Apakah gaya hidup, nilai alamiah manusia, harga, kelompok acuan 

terhadap keputusan pembelian air minum isi ulang ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis gaya hidup berpengaruh secara parsial terhadap 

keputusan pembelian air minum isi ulang. 

2. Untuk menganalisis nilai alamiah manusia berpengaruh secara parsial 

terhadap keputusan pembelian air minum isi ulang. 

3. Untuk menganalisis harga berpengaruh secara parsial terhadap keputusan 

pembelian air minum isi ulang. 

4. Untuk menganalisis gaya kelompok acuan berpengaruh secara parsial 

terhadap keputusan pembelian air minum isi ulang. 
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5. Untuk menganalisis gaya hidup, nilai alamiah manusia dan kelompok 

acuan berpengaruh terhadap keputusan pembelian air minum isi ulang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Manfaat Praktis : 

1. Bagi Perusahaan 

Sebagai pertimbangan bagi perusahaan untuk membuat strategi pemasaran 

yang berguna untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat   

2. Bagi Peneliti 

Sebagai tambahan pengetahuan peneliti tentang menganalisis pengaruh 

perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian pada air minum isi 

ulang.   

3. Bagi pihak lain 

Sebagai referensi bagi pihak lain yang nantinya bisa digunakan sebagai 

perbandingan pada saat melakukan penelitian. 

Bab ini akan memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

peneliti, disertai  saran-saran dan sumbangan pemikiran dari peneliti 

mengenai peneliti dalam melakukan penelitian. 
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E. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB 1  PENDAHULUAN 

Pada bagian ini akan diuraikan latar belakanng masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian,  manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan skripsi 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai landasan teori, penelitian 

terdahulu, hipotesis, dan kerangka pemikiran 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan menguraikan jenis penelitian, definisi 

operasional, data dan sumber data, desain pengambilan sampel, dan 

metode yang digunakan untuk menganalisis data 

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini akan diuraikan mengenai sejarah singkat perusahaan, 

karakteristik responden dan pembahasan analisis data. 

BAB V PENUTUP  

Berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran. 

 


