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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Persaingan dalam dunia bisnis pada era globalisasi saat ini sangat beragam 

di setiap bidangnya dan berjalan dengan cukup pesat, dengan semakin 

berkembangnya dunia bisnis pada saat ini menuntut perusahaan untuk lebih kretif 

dalam membuat dan mengembangkan sebuah brand atau produk. Perusahaan 

ataupun pengusaha harus jeli dalam melihat peluang dari permasalahan yang 

sedang dialami oleh masyarakat.  Seperti halnya kebutuhan akan air bersih di kota 

besar di indonesia. Sekarang ini banyak sumber-sumber air yang dulunya dapat 

digunakan sebagai pemasok air bersih bagi masyarakat kota sekarang sudah tidak 

dapat digunakan lagi, hanya sebagian kecil yang masih layak digunakan namun 

tentu saja tidak lagi mampu memasok air dengan jumlah dan kualitas yang baik 

untuk dikonsumsi masyarakat. 

 Air menjadi elemen penting bagi kehidupan dan sangat diperlukan oleh 

tubuh manusia seperti halnya udara dan makanan, bagi manusia air diperlukan 

untuk menunjang kehidupan. Pentingnya air untuk kehidupan membuat   

kebutuhan akan air bersih  semakin bertambah. Kebutuhan akan air bersih paling 

banyak berada di wilayah kota besar sebagai dampak dari tingginya jumlah 

penduduk setiap tahun. Keadaan tersebut mengakibatkan sumber-sumber air 

seperti air tanah yang sekarang ini sudah tidak aman untuk dijadikan sebagai air 

minum konsumsi, karena dikhawatirkan telah tercemar dari rembesan tangki 
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septik  yang  jaraknya kurang dari 10 meter. Selain air tanah,  sungai-sungai yang 

menjadi sumber air bersih sudah banyak tercemar berbagai macam limbah, mulai 

dari buangan sampah organik, rumah tangga, hingga limbah beracun dari industri.  

Air adalah elemen penting bagi kelangsungan hidup manusia seperti 

halnya makanan dan oksigen. Kebutuhan  air bersih berbeda untuk setiap tempat 

dan untuk setiap tingkatan kehidupan, beberapa data dari Badan Kesehatan Dunia 

(WHO) menyebutkan bahwa volume kebutuhan air bersih bagi penduduk rata-rata 

di dunia berbeda, di Indonesia (kota besar) sebanyak 200-400 lt/or/hr dan di 

daerah pedesaan hanya sekitar 60 lt/or/hr (sumber: Dinas Kesehatan) (dalam 

Dhahono 2010).  

Kebutuhan akan air yang tinggi serta keadaan sumber-sumber air dikota 

besar yang sudah banyak tercemar dan tidak layak  untuk dikonsumsi membuat 

masyarakat banyak mencari alternatif  baru dalam memenuhi kebutuhan akan air 

bersih yang layak konsumsi. Produk air minum isi ulang bisa menjadi alternative 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Produk air minum isi ulang 

dapat dengan mudah diperoleh di depot-depot air minum isi ulang dengan harga 

yang bisa sepertiga lebih murah dari pada produk air minum dalam kemasan. 

     Keadaan masyarakat kota besar saat ini yang mulai resah dalam 

mencari sumber  air bersih, bisa menjadi kesempatan bagi pengusaha air minum 

isi ulang untuk bisa meningkatkan penjualan produk mereka yang  membuat 

bisnis air minum isi ulang ini menjadi sangat menjanjikan. Hal tersebut membuat 

para calon wirausahawan melirik sektor tersebut, yang membuat depot-depot air 

isi ulang akan banyak bermunculan untuk ikut dalam bisnis air minum isi ulang.  
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Banyaknya wirausahawan yang ingin terjun dalam dunia bisnis air minum 

isi ulang akan berdampak pada persaingan bisnis air minum isi ulang yang 

semakin akan ketat . Banyaknya pesaing yang muncul saat ini membuat 

pengusaha memutar otak untuk mengkombinasikan macam-macam  strategi  yang 

akan digunakan untuk menarik minat beli konsumen.  Dalam perancanaan strategi 

yang cocok untuk diterapakan dalam memasarkan produk dapat menggunakan 

bauran pemasaran yang terdiri dari empat variable yaitu produk ( product ), harga 

( price ), promosi ( promotion ), distribusi ( place ) (Kotler,2001) (dalam winahyu 

2012). Variable-variabel tersebut saling berkaitan sehingga pengusaha dapat  

memilih dan mengkombinasikan variabel-variabel tersebut di dalam usahanya. 

Dalam memilih dan  mengkombinasi variabel-variabel dapat disesuaikan dengan 

apa yang diinginkan konsumen terhadap produk tersebut, dengan harapan 

konsumen dapat puas atas produk yang telah dibeli. 

 Suatu perusahaan ingin sukses dalam persaingan harus berusaha dalam 

memahami keinginan konsumen untuk menciptakan produk yang sesuai dengan 

konsumen dan mempertahankan produk tersebut untuk menjaga kepercayaan 

pelanggan. Sebab itu perusahaan harus kreatif dalam membuat kebijakan-

kebijakan serta strategi-strategi baru dalam produksi dan pemasaran produk. 

Tujuan dari strategi tersebut adalah untuk menghadapi persaingan dengan 

kompetitor yang dapat memberikan memberikan keunggulan yang sama atau 

bahkan lebih besar kepada konsumen. Pada dasarnya dengan adanya persaingan 

antara produsen suatu produk dapat memberikan dampak yang baik kepada 

konsumen itu sendiri. Konsumen dapat membandingkan serta memilih suatu 
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produk tertentu yang sesuai dengan kebutuhan dan  apa yang menjadi harapan 

terhadap produk tersebut. Dampak dari persaingan tersebut dapat juga menjadi 

alasan pelanggan menjadi lebih pintar dan cermat dalam menilai setiap produk 

yang diluncurkan di pasar. 

Konsumen sekarang ini  mulai berpikir kritis dan selektif dalam memilih 

suatu produk akibat dampak dari persaingan antar pengusaha, konsumen sekarang 

lebih pintar memilih serta mendapatkan produk yang sesuai dengan keinginan dan 

kebutuhan yang mereka cari dari suatu produk. Banyak konsumen yang tidak ragu 

dalam mengeluarkan biaya lebih untuk mendapatkan produk yang kualitas dan 

harganya sesuai dengan harapan mereka.  

Dalam hal ini konsumen menjadi menjadi faktor penentu atas keberhasilan 

atau kegagalan suatu perusahaan dalam memasarkan produknnya. Pengusaha 

harus dapat mengenali kebutuhan serta permintaan konsumen secara dini untuk 

saat ini ataupun masa yang akan datang. Oleh karena itu, persahaan membutuhkan 

seorang manajer pemasaran yang mempunyai pengetahuan yang luas tentang 

perilaku konsumen agar dapat memberikan gambaran tentang keadaan pasar yang 

baik untuk mengikuti perubahan, serta untuk merancang bauran pemasaran yang 

tepat. Strategi pemasaran terdiri dari unsur-unsur pemasaran menurut Kotler 

(2001) (dalam winahyu 2012) terdiri dari 4P ( product, price, promotion, place) 

Dalam usaha untuk memajukan usaha air minum isi ulang, pengusaha 

harus berusaha menjual produk dengan kualitas yang baik begitu pula dengan 

pelayanannya serta memiliki nilai lebih dibanding produk pesaing. Pengusaha 

harus manjaga kualitas untuk menjaga persepsi konsumen terhadap produk. 
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Keinginan membeli dari pelanggan dipengaruhi oleh persepsi produk itu sendiri 

(Jarvenpaa dan Tood,1996/1997 dalam Dewa,2009) (dalam Winahyu 2012). 

Menutut pendapat tersebut pengusaha harus menekankan karakteristik dalam 

produk serta pelayanan mereka agar evaluasi masyarakat terhadap produk 

mendapatkan hasil yang baik. Jika karakteristik produk mendapat evaluasi yang 

baik, hal tersebut dapat menjadi daya tarik bagi konsumen potensial untuk 

mengambil keputusan pembelian pada produk tersebut, bila konsumen tersebut 

puas akan produk serta pelayanan yang diberikan bukan tidak mungkin konsumen 

akan membeli lagi produk pada waktu yang berkelanjutan. 

Selain kualitas produk, penetapan harga sebuah produk juga bisa menjadi 

salah satu faktor yang penting. Pengusaha yang menetapkan harga pada produk 

yang dijualnya, akan memiliki pengaruh terhadap tingkat permintaan suatu 

produk. Dalam sebagian kasus, permintaan dan harga biasanya berbanding 

terbalik, yakni semakin tinggi harga, semakin rendah permintaan terhadap produk. 

Demikian sebaliknnya, semakin rendah harga, semakin tinggi permintaan 

terhadap produk (Kotler, 2001) (dalam Winahyu 2012) . Dengan demikian, 

penetapan harga yang tepat perlu mendapat perhatian yang besar dari pengusaha. 

Bila harga yang telah ditetapkan tersebut dapat diterima konsumen, maka bukan 

tidak mungkin akan diterima oleh masyarakat. Dalam menetapkan harga juga 

perlu pertimbangan dari pengusaha, yang harus disesuaikan dengan kualitas 

produk, manfaat dan nilai yang terkandung dalam produk tersebut.         

Selain penetapan harga yang bersaing dan menawarkan produk yang 

berkualiatas, faktor penting lainnya untuk mengembangkan usaha adalah kegiatan 
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promosi, kegiatan promosi merupakan hal penting perusahaan sebagai usaha 

untuk memperkenalkan produk dan mengkomunikasikan tentang gambaran 

produk kepada masyarakat. Untuk tetap bersaing dan berkembang pada bisnis air 

minum isi ulang, pengusaha harus rajin dalam mengenalkan produk mereka serta 

keunggulan dari produk pesaing sejenis untuk menarik minat beli masyarakat. 

Diantaranya dengan mengadakan promo atau harga diskon, mengajak masyarakat 

untuk ikut dalam penjualan produk atau distribusi. Tujuan adanya promo dan 

diskon adalah sebagai penarik daya minat konsumen untuk mengetahui tentang 

produk tersebut. Selain mengadakan promo cara lain untuk mengenalkan produk 

adalah dengan mengajak konsumen itu sendiri sebagai tempat media promosi, 

dengan cara menjadikan konsumen/toko sebagai rekan kerja dalam 

mendistribusikan produk tersebut dengan menyebarkan tentang keunggulan dari 

produk lewat mulut ke mulut sehingga produk akan mendapatkan citra yang baik 

di mata konsumen.  

 Kebutuhan masyarakat akan air bersih untuk konsumsi yang murah dan 

mudah didapat di kota besar seperti kota Surakarta yang semakin tinggi membuat 

bisnis air minum isi ulang makin menjamur di kota Surakarta yang menjadi sebab 

depot-depot air minum isi ulang mulai banyak bermunculan. Berikut adalah 

jumlah depot air minum isi ulang di kecamatan Jebres, Surakarta : 
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Tabel 1.1 Jumlah depot Air Isi Ulang Kecamatan Jebres. 

 

No Kelurahan Jumlah depot air minum isi 

ulang 

1. Kepatihan Kulon 0 

2. Kepatihan Wetan 0 

3. Sudiroprajan 1 

4. Gandekan 0 

5. Sewu 1 

6. Pucangsawit 1 

7. Jagalan 2 

8. Purwodiningratan 2 

9. Tegalharjo 0 

10. Jebres 13 

11. Mojosongo 17 

Jumlah 37 

(Sumber: Adiatma Rosyid, 2014:7) 

Dari data diatas dapat kita lihat pada tahun 2014 jumlah depot air minum 

isi ulang di satu kecamatan saja berjumlah 37 depot. Jumlah pesaing yang mulai 

banyak bermunculan membuat pengusaha saling beradu strategi dalam 

memasarkan produk. Tidak hanya menjaga kualitas produk saja, dari promosi 

yang gencar dilakukan, sampai perang harga antar pengusaha air mineral isi ulang 

pun dilakukan. Semuanya dilakukan semata-mata hanya untuk meraih pangsa 

pasar agar semua konsumen membeli produknya. Pada dasarnya keputusan dalam 

membeli air minum isi ulang oleh konsumen dipengaruhi oleh banyak faktor 

antara lain kualitas suatu produk, harga yang ditawarkan maupun jangkauan 

promosi yang dilakukan. 

 Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian untuk 

mengetahui sejauh mana kualitas produk, harga dan promosi berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian terhadap produk air minum isi ulang. Untuk itu 

penulis melakukan penelitian dengan judul :  
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“Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Harga Dan Promosi Terhadap 

Keputusan pembelian Produk Air Minum Isi Ulang (Studi Kasus 

Masyarakat kota di Surakarta )’’   

B.  Rumusan Masalah 

 Konsumen tidak sekedar menginginkan produk tetapi juga nilai dan 

manfaat yang diberikan oleh suatu produk. Sebelum memutuskan membeli suatu 

produk konsumen biasanya melakukan banyak pertimbangan, karena konsumen 

ingin mendapatkan produk yang sesuai dengan kebutuhannya  

 Berdasarkan latar belakang masalah dan data yang diperoleh menunjukan, 

maka dapat dirumuskam pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah kualiatas produk, harga dan promosi berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian pada produk air minum isi ulang? 

2. Manakah diantara variable kualitas produk, harga dan promosi yang 

mempunyai  pengaruh dominan terhadap keputusan pembelian produk air 

minum isi ulang? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk menganalisis pengaruh signifikan kualitas produk, harga dan 

promosi terhadap keputusan pembelian air minum isi ulang. 

2. Untuk menganalisis diantara variabel kualitas produk, harga dan promosi, 

variabel mana yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap 

keputusan pembelian air minum isi ulang. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Sebagai bahan pertimbangan pengusaha depot air minum isi ulang dalam 

rangka menentukan strategi pengambilan keputusan mengenai produk dan 

menentukan faktor yang paling mempengaruhi konsumen dalam keputusan 

pembelian produk air minum isi ulang. 

2. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menguatkan teori 

tentang pengaruh harga, kualitas produk dan promosi terhadap keputusan 

pembelian produk air minum isi ulang. 

 


