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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Indonesia sebagai negara tropis dengan jumlah penduduk yang besar, 

merupakan pasar yang menggairahkan bagi industri produk minuman. Kategori 

produk minuman beroksigen yang terkait dengan kesehatan menjadi salah satu 

industri yang paling menarik dan produk air beroksigen sendiri merupakan sebuah 

kemajuan dibidang industri air minum di tanah air. Hal itu dapat dilihat dari 

perilaku masyarakat Indonesia yang semakin peduli terhadap kesehatan dan 

menganggap produk kesehatan sebagai kebutuhan gaya hidup yang lebih baik. 

Air beroksigen adalah air minum yang dibuat secara khusus dengan 

tekanan dan suhu tertentu, yang memungkinkan air itu mampu menangkap 

oksigen lebih banyak. Keberadaan oksigen yang terlarut dalam air minum 

memberikan dampak positif bagi kesehatan. Air beroksigen mampu meningkatkan 

suplai oksigen kesetiap sel tubuh, melarutkan zat gizi dan mendistribusikannya 

keseluruh tubuh, merangsang kehidupan seluruh sel, mengatur suhu tubuh serta 

melarutkan bahan-bahan berbahaya dan zat buangan ke luar tubuh. 

Perkembangan industri minuman yang mengandung oksigen banyak 

bermunculan di Indonesia. Produk minuman beroksigen yang sering dijumpai di 

pasaran seperti: Oxy, Super O2, Cleo, dll mengakibatkan konsumen memiliki 

banyak pilihan dan selektif saat mengonsumsi minuman yang dibeli. Jenis 

minuman yang dicari tidak hanya sebagai pelepas dahaga atau rasa haus, namun 



 

 

2 

harus aman dan menyehatkan sekaligus mempunyai fungsi-fungsi kesehatan dan 

kebugaran bagi tubuh. 

Berdasarkan hasil dari survey Top Brand Index pada tahun 2014 sampai 

tahun 2017 untuk kategori air minum dalam kemasan beroksigen terkait dengan 

loyalitas merek adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1. Top Brand Index Tahun 2014-2017 Fase 1 Kategori Air Minum 

Dalam Kemasan Beroksigen 

Merek 
2014 2015 2016 2017 

TBI Rangking TBI Rangking TBI Rangking TBI Rangking 

Oxy 36,3% 1  29,9% 1 27,5% 1 38,8% 1 

Super O2 12.9% 2  20,9% 2 26,9% 2 19,0% 3 

Cleo 12,6% 3  16,2% 3 17,0% 3 22,6% 2 

Sumber: http://www.topbrand-award.com tahun 2017 

Air minum dalam kemasan beroksigen merek Oxy, Super O2 dan Cleo 

merupakan air minum dalam kemasan beroksigen yang sering dikonsumsi. Dalam 

Survey Top Brand Award pada tahun 2014 air minum dalam kemasan beroksigen 

merek Super O2 menduduki peringkat kedua dengan persentase 12,9% sedangkan 

air minum dalam kemasan beroksigen merek Oxy menjadi peringkat pertama 

dengan persentase 36,3%. Pada tahun 2015 air minum dalam kemasan beroksigen 

merek Super O2 menduduki peringkat kedua dengan persentase 20,9% sedangkan 

air minum dalam kemasan beroksigen merek Oxy juga menjadi peringkat pertama 

dengan persentase 29,9%. Pada tahun 2016 air minum dalam kemasan beroksigen 

merek Super O2 masih menduduki peringkat kedua dengan persentase 26,9% 

sedangkan air minum dalam kemasan beroksigen merek Oxy juga tetap menjadi 

peringkat pertama dengan persentase 27,5%. Pada tahun 2017 air minum dalam 

kemasan beroksigen merek Super O2 menduduki peringkat ketiga dengan 

http://www.topbrand-award.com/
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persentase 19,0% sedangkan air minum dalam kemasan beroksigen merek Oxy 

masih tetap berada pada peringkat pertama dengan persentase 38,8%. 

Salah satu hal penting yang perlu dilakukan dan diperhatikan oleh setiap 

perusahaan adalah mempertahankan pelanggan yang telah ada dan terus bersaing 

dalam menggarap pelanggan-pelanggan potensial baru. Dengan kata lain 

perusahaan harus mampu mempertahankan loyalitas terhadap merek produknya. 

Loyalitas merek merupakan suatu ukuran keterkaitan pelanggan kepada 

sebuah merek. Ukuran ini mampu memberikan gambaran tentang mungkin 

tidaknya seorang pelanggan beralih ke merek produk yang lain, terutama jika 

pada merek tersebut didapati adanya perubahan, baik menyangkut harga ataupun 

atribut lain. 

Dengan pengelolaan dan pemanfaatan yang benar, loyalitas merek dapat 

menjadi aset strategis bagi perusahaan, seperti: 1) mengurangi biaya pemasaran, 

karena akan lebih  mudah  mempertahankan  pelanggan  dibandingkan  dengan 

upaya untuk mendapatkan pelanggan baru. Jadi, biaya pemasaran akan mengecil 

jika citra merek meningkat. 2) meningkatkan perdagangan, dikarenakan loyalitas 

yang kuat terhadap suatu merek akan menghasilkan peningkatan perdagangan dan 

memperkuat keyakinan perantara pemasaran. 3) menarik  minat  pelanggan  baru,  

dikarenakan dengan banyaknya pelanggan suatu merek yang merasa puas dan 

suka pada merek tersebut akan menimbulkan perasaan yakin bagi calon pelanggan 

untuk mengkonsumsi merek tersebut terutama jika pembelian yang mereka 

lakukan mengandung resiko tinggi. Disamping itu pelanggan yang puas umumnya 

akan merekomendasikan merek tersebut kepada orang yang dekat dengannya 

sehingga akan menarik pelanggan baru. 4) memberi waktu untuk merespon 



 

 

4 

ancaman  persaingan,  dikarenakan  loyalitas  merek  akan  memberikan  waktu 

pada sebuah perusahaan untuk merespon gerakan pesaing. Jika salah satu pesaing 

mengembangkan produk yang unggul, pelanggan yang loyal akan memberikan 

waktu pada perusahaan tersebut untuk memperbaharui produknya dengan cara 

menyesuaikan atau menetralisasikannya (Durianto, Sugiarto, dan Sitinjak: 

2001:127). 

Berdasarkan hasil pra survey yang di lakukan terhadap 40 orang 

masyarakat Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru yang 

terkait dengan loyalitas merek dengan frekuensi yang mengetahui dan 

mengonsumsi air minum dalam kemasan beroksigen merek Super O2 adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 1.2. Pra Survey 

No. Merek Jumlah Responden Persentase 

1. Oxy 18 45% 

2. Super o2 14 35% 

3. Cleo 8 20% 

Jumlah 40 100% 

Sumber: data wawancara 2017 

Data pra survey pada tabel 1.2. Sebagai penelitian dari pertanyaan terbuka 

yang diberikan kepada 40 orang masyarakat Kelurahan Tampan Kecamatan 

Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Dari hasil pra survey di atas menunjukkan bahwa 

air minum dalam kemasan beroksigen merek Oxy sebagai minuman yang paling 

diminati oleh masyarakat dengan persentase 45%. Sedangkan air minum dalam 

kemasan beroksigen merek Super O2 berada pada peringkat kedua dengan 

persentase 35% dibawah air minum dalam kemasan beroksigen merek Oxy. 

Salah satu faktor penentu kesuksesan untuk menciptakan loyalitas merek 

diantaranya yaitu dengan memperhatikan kualitas produk. Produsen dituntut 
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untuk membuat sebuah produk yang berkualitas, apabila produsen tidak 

memperhatikan kualitas produk yang sesuai dengan harapan konsumen, maka 

konsumen akan mengalihkan pembeliannya pada produk merek lain. Kualitas 

produk dapat memengaruhi loyalitas merek karena mendorong konsumen tetap 

loyal terhadap produk merek yang dibeli dan membuat konsumen menjadi puas 

sesuai yang diharapkan. 

Tuntutan permintaan akan sebuah produk barang yang semakin 

berkualitas membuat perusahaan yang bergerak diberbagai bidang usaha 

berlomba-lomba meningkatkan kualitas produk yang mereka miliki demi 

mempertahankan citra merek produk yang mereka miliki. Merek mempunyai sifat 

khas, dan sifat khas inilah yang membedakan produk yang satu berbeda dengan 

produk yang lainnya, walaupun sejenis. Disinilah kita melihat sejauh mana merek 

dapat mempengaruhi penilaian konsumen dengan citra merek dari produk tersebut. 

Memiliki citra merek yang kuat merupakan suatu keharusan bagi setiap 

perusahaan. Karena citra merek merupakan aset perusahaan yang sangat berharga. 

Dibutuhkan kerja keras dan waktu yang cukup lama untuk membangun reputasi 

dan citra suatu merek. 

Citra merek yang kuat dapat mengembangkan citra perusahaan dengan 

membawa nama perusahaan, merek-merek ini membantu mengiklankan kualitas 

dan besarnya perusahaan. Begitupun sebaliknya citra perusahaan memberikan 

pengaruh pada citra merek dari produknya yang akan mempengaruhi loyalitas 

konsumen terhadap merek yang ditawarkan oleh perusahaan. 

Selain itu kepercayaan merek juga akan memengaruhi tingkat loyalitas 

konsumen terhadap suatu merek. Untuk memperoleh loyalitas merek, maka 

seorang pemasar harus fokus menjaga kepercayaan hubungan pelanggan dengan 

produk merek. Kepercayaan merek terbentuk melalui proses pembelajaran dari 
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pengalaman yang dirasakan konsumen saat membeli serta mengonsumsi produk 

yang dibeli. 

Kepuasan konsumen juga menjadi salah satu faktor penentu yang 

memengaruhi loyalitas merek. Kepuasan konsumen merupakan bagian yang 

sangat penting, jika konsumen puas pada suatu merek maka akan membeli secara 

terus menerus dan dapat dikatakan tingkat loyalitas terhadap merek itu tinggi, 

bahkan konsumen akan memberitahu kepada orang lain berdasarkan pengalaman 

pribadi konsumen dalam mengonsumsi produk merek tersebut. Sebaliknya jika 

konsumen tidak terlalu puas terhadap suatu merek dan cenderung membeli produk 

dengan merek yang berbeda-beda, maka tingkat loyalitas merek pada produk 

tersebut dapat dikatakan rendah. Kepuasan konsumen perlu dipelihara dan 

ditingkatkan agar dapat menciptakan dan mempertahankan loyalitas merek.  

Setelah konsumen merasa puas pada produk yang dibelinya, maka konsumen akan 

menunjukkan sikap positif terhadap produk merek tersebut. 

Pada tahun 2013 adanya isu yang menyatakan bahwa air minum yang 

mengandung oksigen tidak memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh, meningkatkan 

kemampuan fisik (ergogenic), meningkatkan proses metabolisme, serta 

menghilangkan kelelahan (recovery) justru air minum yang mengandung oksigen 

akan menyebabkan Radikal Bebas yang akan menimbulkan penyakit-penyakit 

yang berbahaya (www.kompasiana.com). Namun hal itu di tampik oleh Garuda 

Food yang menyatakan bahwa jika mengonsumsi air minum yang mengandung 

oksigen tinggi tidak akan menyebabkan radikal bebas. Bahkan saat mengonsumsi 

air yang mengandung oksigen tinggi diduga dapat meningkatkan kemampuan 

senyawa antioksidan dalam tubuh. Radikal Bebas timbul Karena adanya 

keterbatasan kelarutan dalam darah atau saturasi oksigen, maka tidak akan terjadi 

kelebihan kandungan oksigen di dalam tubuh manusia akibat mengkonsumsi air 
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minum beroksigen tinggi. Oksigen dari air minum tersebut hanya bersifat 

menutupi kekurangan oksigen dari paru-paru. (www.superoxygenwater.com) 

Alasan peneliti memilih air minum dalam kemasan beroksigen merek 

Super O2 sebagai objek penelitian karena merek Super O2 adalah salah satu air 

minum dalam kemasan beroksigen yang populer dikalangan masyarakat. Tetapi 

menurut data survey top brand award untuk kategori air minum dalam kemasan 

beroksigen menunjukkan terjadi penurunan persentase pada tahun 2017 fase 1. 

Data tersebut juga didukung dengan pra survey yang dilakukan pada masyarakat 

kelurahan tampan kecamatan payung sekaki kota pekanbaru, menunjukkan 

loyalitas merek air minum dalam kemasan beroksigen merek Super O2 masih 

rendah dibawah air minum dalam kemasan beroksigen merek Oxy. Hal ini 

mungkin dikarenakan citra merek dan kualitas produk air minum dalam kemasan 

beroksigen merek Super O2 yang mengalami isu bahwa saat mengonsumsi air 

minum yang mengandung oksigen tinggi akan menyebabkan radikal bebas dan 

penyakit-penyakit yang berbahaya bagi tubuh. Sehingga mengakibatkan 

kepercayaan merek dan tingkat kepuasan konsumen terhadap loyalitas merek air 

minum dalam kemasan beroksigen merek Super O2 menurun. Sehingga penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "PENGARUH BRAND 

IMAGE, KUALITAS PRODUK, KEPERCAYAAN MEREK DAN 

KEPUASAN KONSUMEN TERHADAP LOYALITAS AIR MINUM 

DALAM KEMASAN BEROKSIGEN SUPER O2 (STUDI PADA 

MASYARAKAT KELURAHAN TAMPAN KECAMATAN PAYING 

SEKAKI, PEKANBARU)". 

 

http://www.superoxygenwater.com/
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka perumusan masalah pada 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah Brand Image berpengaruh secara parsial terhadap Loyalitas Merek 

Air Minum Dalam Kemasan Beroksigen Merek Super O2 Pada Masyarakat 

Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru ? 

2. Apakah Kualitas Produk berpengaruh secara parsial terhadap Loyalitas 

Merek Air Minum Dalam Kemasan Beroksigen Merek Super O2 Pada 

Masyarakat Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru ? 

3. Apakah Kepercayaan Merek berpengaruh secara parsial terhadap Loyalitas 

Merek Air Minum Dalam Kemasan Beroksigen Merek Super O2 Pada 

Masyarakat Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru ? 

4. Apakah Kepuasan Konsumen berpengaruh secara parsial terhadap Loyalitas 

Merek Air Minum Dalam Kemasan Beroksigen Merek Super O2 Pada 

Masyarakat Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru ? 

5. Apakah Brand Image, Kualitas Produk, Kepercayaan Merek Dan Kepuasan 

Konsumen berpengaruh secara simultan terhadap Loyalitas Merek Air 

Minum Dalam Kemasan Beroksigen Merek Super O2 Pada Masyarakat 

Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan yang ingin dicapai adalah 

sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui apakah Brand Image berpengaruh secara parsial terhadap 

Loyalitas Merek Air Minum Dalam Kemasan Beroksigen Merek Super O2 

Pada Masyarakat Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota 

Pekanbaru 

2. Untuk mengetahui apakah Kualitas Produk berpengaruh secara parsial 

terhadap Loyalitas Merek Air Minum Dalam Kemasan Beroksigen Merek 

Super O2 Pada Masyarakat Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki 

Kota Pekanbaru  

3. Untuk mengetahui apakah Kepercayaan Merek berpengaruh secara parsial 

terhadap Loyalitas Merek Air Minum Dalam Kemasan Beroksigen Merek 

Super O2 Pada Masyarakat Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki 

Kota Pekanbaru 

4. Untuk mengetahui apakah Kepuasan Konsumen berpengaruh secara parsial 

terhadap Loyalitas Merek Air Minum Dalam Kemasan Beroksigen Merek 

Super O2 Pada Masyarakat Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki 

Kota Pekanbaru 

5. Untuk mengetahui apakah Brand Image, Kualitas Produk, Kepercayaan 

Merek Dan Kepuasan Konsumen berpengaruh secara simultan terhadap 

Loyalitas Merek Air Minum Dalam Kemasan Beroksigen Merek Super O2 

Pada Masyarakat Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota 

Pekanbaru 
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1.4. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penulis 

 Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman 

tentang  Brand Image. Kualitas Produk, Kepercayaan Merek Dan 

Kepuasan Konsumen terhadap Loyalitas Merek sebagai penerapan ilmu 

yang telah dipelajari selama mengikuti perkuliahan terutama 

konsentrasi pemasaran. 

2. Perusahaan  

 Penelitian ini memberikan informasi dan manfaat bagi perusahaan 

dalam mempertahankan Brand Image, Kualitas Produk, Kepercayaan 

Merek Dan Kepuasan Konsumen terhadap Loyalitas Merek pada 

produk yang dihasilkan.  

3. Akademisi 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

pengetahuan bagi pembaca dan dapat digunakan sebagai referensi 

penelitian jurusan Manajemen Pemasaran selanjutnya yang berkaitan 

dengan Brand Image, Kualitas Produk, Kepercayaan Merek Dan 

Kepuasan Konsumen Terhadap Loyalitas Merek. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Adanya sistematika penuliasan adalah untuk mempermudah pembahasan 

dalam penulisan. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut : 



 

 

11 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan menguraikan latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penuliasan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab landasan teori menguraikan tentang teori yang terkait dengan objek 

pembahasan, keterkaitan antar variabel, pandangan islam, penelitian 

terdahulu, variabel penelitian, kerangka pemikiran, dan defenisi konsep 

operasional variabel penelitian serta hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Bab metode penelitian menguraikan tentang lokasi dan waktu penelitian, 

jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel 

serta metode analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab gambaran umum perusahaan mengemukakan tentang sejarah 

singkat perusahaan dan objek penelitian. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab hasil penelitian dan pembahasan mengemukakan tentang 

pembahasan dari penelitian yang dilakukan 

BAB VI: PENUTUP 

Bab penutup berisikan kesimpulan dari pembahasan dan saran sebagai 

sumbangan pemikiran. 

 


