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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

I.1  Latar Belakang  

Pertumbuhan industri air minum dalam kemasan (AMDK) dari tahun ke 

tahun terus meningkat. Hal ini didasari oleh pertumbuhan industri dan permintaan 

konsumen yang semakin tinggi, selain itu pertumbuhan tersebut ditunjang oleh 

peranan dunia teknologi yang berkembang semakin pesat dalam menunjang 

kegiatan pemasaran perusahaan. Salah satu dari banyaknya ragam jenis produk air 

minum dalam kemasan (AMDK) , minuman dengan kategori isotonik merupakan 

salah satu jenis produk yang pertumbuhan dan permintaannya semakin tinggi. Hal 

tersebut dikarenakan minuman isotonik merupakan minuman kaya nutrisi yang 

mengandung vitamin, mineral dan elektrolit didalamnya memiliki manfaat yang 

baik bagi kesehatan tubuh sebagai pengganti cairan tubuh yang hilang saat 

beraktifitas.  

Dari sekian banyak jenis minuman ringan yang ada dipasaran kebiasaan 

meminum minuman berisotonik merupakan suatu kebudayaan di luar negeri 

namun mulai menjadi tren dinegara ini. karena rasanya yang pas dengan selera 

(taste) masyarakat indonesia dan masyarakat umum juga beranggapan minuman 

isotonik dapat memulihkan tenaga sehingga banyak masyarakat yang 

mengkonsumsi minuman isotonik ini. banyak varian dan merek tersebut sangat 

bermacam-macam. Namun penulis tertarik untuk meneliti jenis minuman isotonik 

merek Fatigon Hydro yang di produksi oleh PT  Kalbe Farma.  

 Fatigon Hydro atau hydro Coco merupakan minuman isotonik yang 

memiliki kelebihan dan keunikan yang tidak dimiliki oleh produk – produk lain. 

Fatigon Hydro merupakan minuman isotonik yang terbuat dari kelapa asli yang 

berfungsi sebagai ion alami tanpa menggunakan bahan pengawet, pemanis buatan 

dan pewarna sintetis. Selain itu Hydro Coco juga memiliki keunikan dengan 

kemasannya yang menggunakan kemasan tetraprisma untuk menjaga higienista 

air kelapa didalamnya. Hydro coco merupakan satu-satu nya minuman isotonik 
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pertama di Indonesia  yang menggunakan kemasan tetraprisma yang ramah 

lingkungan.  

Kualitas produk adalah karakteristik suatu produk atau jasa untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Konsumen senantiasa 

melakukan penilain terhadap kuaitas produk yang akan digunakan yaitu melihat 

daya tahan, warna bentuk dan pembungkusan produk.  Dengan melihat spesifikasi 

produk sehingga konsumen tertarik untuk membeli produk itu.  

Ekuitas merek merupakan suatu aset yang penting bagi setiap perusahaan. 

Ekuitas merek merupak an seperangkat aset dan kepercayaan merek seperti 

simbol atau nama yang mampu menambah atau mengurangi nilai yang diberikan 

oleh produk atau jasa tersebut.  

Harga merupakan suatu nilai yang diberikan kepada suatu konsumen untuk 

mendapatkan produk atau jasa yang ditawarkan. 

Keputusan pembelian adalah suatu tindakan yang dilakukan konsumen 

untuk membeli atau memilih suatu produk. Dalam melakukan pembelian 

konsumen memiliki keyakinan dan rasa percaya diri dalam melakukan keputusan 

pembelian produk. Suatu keputusan pembelian di pengaruhi oleh prilaku 

konsumen. Perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam 

medapatkan mengkonsumsi serta menghabiskan produk dan jasa dalam proses 

keputusan pembelian. 

Menurut MARS Indonesia tentang tren pasar dan produksi minuman 

isotonik di Indonesia tahun 2015, selama periode 2009-2014 produksi minuman 

isotonik diindonesia masih terus tumbuh kendati trennya mulai melambat dalam 2 

tahun terakhir. Pada tahun 2009 produksi minuman isotonik diindonsia mencapai 

354,6 ribu liter. Pada tahun 2014 angkanya telah mencapai 533,8 ribu liter. Rata-

rata laju pertumbuhan produksi minuman isotonik dalam rentang waktu tersebut 

mencapai 9,17 persen pertahun. Apabila dilihat berdasarkan varian rasa maka 

produksi minuman isotonik di Indonesai pada tahun 2014 masih didominasi 

dengan varian rasa original yaitu sebesar 41,30 persen dari total produksi 

minuman Isotonik Nasional yang saat itu mencapai 533,7 juta liter. Selanjutnya 

diikuti dengan rasa lychee, lemon sebanyak 8,90 %, apple guava 8,89 %, air 
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kelapa 7,32%, passion fruit 6,81%, orange lime 6,71%, orange 5,15%. Dan varian 

rasa lainnya. 

Keputusan pembelian pada konsumen dapat dilihat pada tabel 1 yang 

menunjukkan presentase Top Brand Award 2017 dengan perbandingan tahun 

sebelumnya. 

 

Tabel 1. Top Brand Award Kategori Minuman Isotonik 2015-2017 
MEREK TBI 2015 TOP TBI 2016 TOP TBI 2017 TOP 

Pocari sweet 58,3% TOP 58,1% TOP 58,8% TOP 

Mizone  33,7% TOP 36,2% TOP 32,6% TOP 

Fatigon Hydro 1,5% 
 

0,6%  0,6% 
 

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

 

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 hingga tahun 2017 

minuman merek Fatigon Hydro mengalami penurunan dalam hal ini 

mengindikasikan bahwa adanya suatu masalah pada minuman merek Fatigon 

Hydro. Hal itu terlihat pada tabel Top Brand Award kategori minuman isotonik 

pada tahun 2015-2017, dimana pada tahun 2015 TBI Fatigon Hydro berada pada 

1,5%  lalu menurun sebesar  0,9% menjadi 0,6 % kemudian ditahun 2016 nilainya 

masih sama sebesar 0,6%.  Hal ini menunjukkan minat beli konsumen atau 

keputusan konsumen terhadap pembelian minuman isotonik merek Fatigon Hydro 

cenderung rendah. Penurunan yang terjadi pada Fatigon Hydro dapat 

diindikasikan karena beberapa hal. Menurut Top Brand beberapa indikasi yang 

dapat mempengaruhi tingat TBI suatu merek adalah merek dengan Brand 

Awareness yang tinggi, banyak dibeli atau mempunyai pangsa pasar yang tinggi 

dan mempunyai loyalitas konsumen yang tinggi. 

Diduga salah satu faktor penyebabnya kualitas produk yang dimiliki oleh 

merek fatigon Hydro yaitu minuman mempunyai manfaat bagi kesehatan dan 

menambah ion tubuh  sehingga masyarakat memutuskan untuk membeli produk 

tersebut. Menurut  penelitian Josiel Driand Panden Solang & Hendra N. Tawas 

(2015) dan Muh. Rizky Fauzan, dkk ( 2015) , berdasarkan penelitiannya 

menyatakan bahwa kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Dan ekuitas merek berpengaruh tidak signifikan terhadap keputusan 

pembelian. Sedangkan menurut penelitian  Virgo Simamora &Elli (2017) dalam 
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penelitiannya menyatakan bahwa Kualitas Produk berpengaruh secara tidak 

Signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Namun pada penelitian Maylana & Febriansyah  (2013) dan Moch Alfizar 

Muzaki dan Prijati (2017) menyatakan bahwa Ekuitas merek berpengaruh secara 

signifikan terhadap keputusan pembelian. Lalu menurut penelitian Nanda Resmi 

& Tri Wismiarsi (2015) dan Charlie Bernando& Arief Bowo (2014)  menyatakan 

bahwa harga berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Lalu 

menurut Rendy J. Walangitan, dkk (2017) menyatakan bahwa Harga merupakan 

faktor utama yang memberikan dampak langsung dan positif terhadap keputusan 

pembelian. Sedangkan menurut Marina Intan Pertiwi , dkk (2016) dan Salome 

Drechsler, dkk (2017) menyatakan bahwa Harga berpengaruh secara tidak 

signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Faktor penyebab lainnya yang mempengaruhi keputusan pembelian yaitu 

ekuitas merek. Menurut Kottler & Keller (2009) ekuitas merek adalah nilai 

tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Ekuitas merek dapat tercermin 

dalam cara konsumen berpikir, merasa dan bertindak dalam hubungannya dengan 

merek, dan juga harga, pangsa pasar, dan profitabilitas yang diberikan merek bagi 

perusahaan. 

Berdasarkan fenomena yang telah didukung oleh penelitian terdahulu maka 

penulis tertarik untuk meneliti kembali dengan menggali informasi lebih lanjut 

dengan metode penelitian yang berbeda dan objek penelitian yang berbeda pula 

mengenai kualitas Produk dan Ekuitas merek terhadap keputusan pembelian. 

Maka, peneliti ingin menulis penelitian dengan judul “Analisis Keputusan 

Pembelian Minuman Isotonik Fatigon Hydro pada Masyarakat di Kelurahan Limo 

Kota Depok” 

 

I.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang telah dijelaskan, maka 

perumusan masalah pada penelitian ini adalah : 

a. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

b. Apakah ekuitas merek  berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 

c. Apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 
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I.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

a. Untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap 

keputusan pembelian. 

b. Untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh ekuitas merek terhadap 

keputusan pembelian. 

c. Untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh harga terhadap 

keputusan pembelian 

 

I.4  Manfaat Penelitian 

Dalam melakukan penelitian pasti memberikan manfaat. Adapun manfaat di 

dalam penelitian ini adalah : 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemikiran 

sebagai referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya dalam 

mengembangkan penelitian, terutama mengenai kualitas produk ,ekuitas 

merek dan harga terhadap keputusan pembelian. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan referensi sebagai 

pertimbangan ilmu dalam membuat kebijakan khususnya dalam bidang 

pemasaran untuk mengetahui tanggapan tentang Kepurtusan Pembelian 

yang dipengaruhi oleh Kualitas Produk, Ekuitas Merek, dan Harga pada 

produk Minuman Isotonik Fatigon Hydro.  
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