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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Air merupakan salah satu sumber kehidupan yang banyak fungsi  dan

gunanya. Bahkan air bisa digolongkan dalam kebutuhan primer dalam pemenuhan

kebutuhan manusia. Salah satu diantaranya adalah sebagai air mineral ataupun air

minum. Air mineral tentunya sangatlah menjadi faktor penting dalam kehidupan

manusia, sebab dari semua hal yang diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan

manusia air dikategorikan sebagai kebutuhan pokok yang harus dipenuhi sebelum

memenuhi kebutuhan lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut maka tak diherankan bila banyak

kelompok-kelompok usaha ataupun perorangan menjadikan air minum sebagai

suatu usaha dalam menghasilkan uang. Bersamaan dengan dinamika tersebutlah

banyak berdiri usaha-usaha yang memanfaatkan kebutuhan manusia sebagai

objeknya, salah satu diantaranya adalah pengelolaan air minum isi ulang.

Pengelolaan air minum isi ulang merupakan suatu proses pengolahan

kembali dan secara berkala dari air minum ataupun air mineral dalam kemasan.

Dewasa ini tidak terhitung usaha-usaha yang mengembangkan dirinya dibidang

pengisian air minum dalam kemasan yang biasa disebut dengan depot. Usaha-

usaha tersebut bila dikaitkan dengan kegiatan produksi maka dibutuhkan suatu
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manajerial yang baik guna mencapai target-target tertentu dari tujuan usaha

tersebut didirikan.

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk, kebutuhan akan air

minum yang sehat semakin meningkat. Perusahaan yang bergerak dalam bisnis air

minum semakin bertambah dan memperluas jaringan pemasarannya sehingga

menciptakan tingkat persaingan yang semakin ketat. Kondisi ini menuntut setiap

perusahaan untuk berusaha keras dalam berinovasi, kreatif menciptakan dan

mengembangkan produk, ukuran dan kemasan yang berbeda sesuai dengan

kebutuhan konsumen, agar produknya disukai, dipercaya konsumen dan mampu

bersaing dalam pasar.

Agar produk yang ditawarkan berhasil dalam pasar, manajemen

pemasaran perlu meneliti sikap konsumen terhadap produk dari merek mereka.

Sikap ini dilakukan konsumen berdasarkan pandangannya terhadap produk dan

proses belajar baik dari pengalaman ataupun dari yang lain. Sikap menyebabkan

orang berperilaku secara tetap terhadap suatu obyek yang sama. Berdasarkan

alasan ini, sikap amat sukar berubah dan cenderung bertahan dalam suatu pola

yang tetap. Oleh karena itu, sebuah perusahaan perlu menyesuaikan produk

mereka dengan sikap yang telah ada, daripada mencoba untuk mengubah sikap

orang-orang.

Untuk mengetahui sikap konsumen terhadap produknya, perusahaan perlu

mengadakan penelitian tentang faktor-faktor yang terdapat pada produk tersebut

yang dapat mendorong terciptanya suatu motif pembelian. Dengan menganalisa
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tanggapan konsumen terhadap kualitas produk, harga, lokasi dan kualitas

pelayanan perusahaan dapat menilai faktor–faktor mana yang belum sesuai

dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Dari hasil penelitian tersebut

perusahaan dapat mengembangkan dan menyempurnakan produknya agar lebih

memuaskan konsumen. Dengan meneliti sikap konsumen, perusahaan dapat

memperoleh informasi yang berguna bagi manajemen pemasarannya.

Untuk dapat bertahan dan berkembang, pengelola bisnis air minum isi

ulang depot water sehat dituntut untuk mampu menciptakan keunggulan bersaing

atas produk, harga, lokasi dan kualitas pelayanan dalam upaya membuat

konsumen melakukan keputusan pembelian dan menghadapi persaingan dalam

bisnis ini. Apabila tuntutan ini tidak terpenuhi maka bisnis ini tidak akan dapat

bertahan hidup. Dalam kondisi ini hanya usaha  depot air sehat water yang

memiliki daya saing tangguh yang akan mampu bertahan hidup dan berkembang.

Semakin bekembang dan bertambahnya pelaku dibisnis dibidang air

minum isi ulang ini, maka semakin membuat pelakunya ditantang untuk dapat

mencipakan differensiasi unik dan positioning yang jelas sehingga konsumen

dapat membedakan dengan para pesaingnya. Kondisi pasar yang kompetitif dan

dinamis akan mengakibatkan setiap perusahaan harus selalu mengamati

persaingan dalam lingkungan bisnisnya.

Dalam menghadapi lingkungan persaingan yang semakin kuat dan ketat,

setiap perusahaan dituntut harus mampu mengopimalkan sumber daya

ekonominya guna meningkatkan daya saing produknya di pasar, serta mampu
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meramu serangkaian strategi pemasaran yang efektif dan selau mengembangkan

strategi pemasaran tersebut secara terus menerus dan berkelanjutan. Hal ini

dilakukan sebagai upaya untuk meraih keungulan kompetitif terhadap para

perusahaan pesaing.

Selain keunggulan bersaing, strategi pemasaran efektif harus menjadi

perhatian, yang meliputi upaya mendatangkan pelanggan baru dan

mempertahankan pelanggan yang sudah ada, dimana mempertahankan pelanggan

yang sudah ada menjadi prioritas, karena lebih mudah mempertahankan

pelanggan yang sudah ada dari pada mendatangkan pelanggan baru, serta melalui

pelanggan lama pula strategi pemasaran word of mouth dapat dilakukan.

Dalam upaya mendatangkan pelanggan dan mempertahankan pelanggan,

yaitu menumbuhkan minat beli dan akhirnya melakukan keputusan membeli tidak

mudah. Banyak faktor yang mempengaruhi itu, baik dari faktor internal/dari

dalam diri konsumen ataupun pengaruh eksternal yaitu rangsangan luar yang

dilakukan oleh pelaku usaha (perusahaan), dimana dalam hal ini perusahaan atau

pelaku usaha harus mampu mengidentifikasi prilaku konsumen dalam hubungan

nya melakukan suatu keputusan pembelian.

Usaha depot sehat water di kecamatan bangko sempurna kabupaten rokan

hilir adalah usaha penjualan air minum isi ulang yang melayani pembeli dengan

harga yang relatif murah. Lokasi depot terletak di jln lintas balam km 19, lokasi

ini dirasa cukup strategis karena berada di jalan lintas dan dekat dengan pusat

keramaian sehingga dapat dilihat semua orang dan mudah dijangkau.
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Dengan melihat latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk

mengadakan penelitian terhadap konsumen yang memutuskan melakukan

pembelian pada depot sehat water dengan judul “Faktor-Faktor Yang

Mempengaruhi Keputusan Pembelian Pada Depot Sehat Water Bangko

Sempurna Kabupaten Rokan Hilir”.

Tabel 1.1 : Jumlah Konsumen Pada Depot Sehat Water Bangko Sempurna
Priode 2009-2013

No Tahun Jumlah Konsumen

1 2009 5.996

2 2010 6.025

3 2011 6.140

4 2012 6.133

5 2013 6.375

Total 30.669

Sumber: Depot Air Minum Sehat Water

Dari tabel 1.1 diatas dapat kita lihat bahwa jumlah konsumen dari tahun ke

tahun berfluktuasi, tahun 2009 jumlah konsumen 5.996 orang, pada tahun 2010

naik menjadi 6. 025 orang, pada tahun 2011 naik lagi jumlah komsumen menjadi

6.140 orang, pada tahun 2012 jumlah konsumen turun menjadi 6.133 orang dan

pada tahun 2013 jumlah konsumen naik menjadi 6.375 orang.
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Tabel 1.2 : Target dan Realisasi Penjualan Air Minum Isi Ulang Pada Depot
Sehat Water Bangko Sempurna Priode 2009-2013

No Tahun

Target

(Galon)

Penjualan

(Galon)

Persentase Realisasi
Penjualan

(%)

1 2009 130.000 113.924 87.63%

2 2010 120.000 120.506 100. 42%

3 2011 130.000 122.800 94. 46%

4 2012 120.000 122.679 102.23%

5 2013 130.000 127.510 98.08%

Total 630.000 607.419

Sumber: Depot Air Minum Sehat Water

Dari tabel diatas dijelaskan perkembangan tingkat pertumbuhan penjualan

Air pada depot Sehat Water bangko sempurna yang terjual pada tahun 2009

sebanyak 113.924 galon 87.63%, kemudian pada tahun 2010 mengalami

peningkatan sebanyak 120.506 galon atau 100. 42%, pada tahun 2011 mengalami

peningkatan sebanyak 122.800 galon atau 94. 46%, sedangkan pada tahun 2012

mengalami penurunan penjualan sebanyak 122.679 galon atau 102.23%, dan pada

tahun 2013 naik kembali sebanyak 127.510 galon atau 98.08%.

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa tingkat penjualan Air

pada depot air Sehat Water Bangko Sempurna cenderung berfluktuatif dari tahun

ketahun. Hal ini dapat terlihat dimana pada tahun 2009 dengan target 130.000

galon, terjual sebanyak 113.924 galon atau 87.63% karena masih berjalan 2 tahun

usahanya dan hanya masih dikenal masyarakat kecamatan bangko sempurana saja.
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Pada tahun 2010 dengan target penjualan 120.000 galon, terjual sebanyak 120.506

galon atau 100. 42% mulai meningkat penjualan dari tahun sebelumnya karena

kebutuhan masyarakat terhadap air minum isi ulang bertambah. Pada tahun 2011

dengan target 130.000 galon, terjual sebanyak 122.679 galon atau 94. 46%,

persentase pertumbuhan menurun karena  penjualan air minum isi ulang

meningkat dari tahun sebelumnya hanya 2.294 galon. Pada tahun 2012 dengan

target penjualan 120.000 galon, terjual sebanyak 122.679 galon atau 102.23%

penjualan menurun dikarenakan adanya pesaing dari depot air minum yang baru

selain persaingan juga karena daya tarik dari depot itu sendiri terhadap konsumen

yang mulai turun, sehingga menyebabkan peralihan konsumen. Pada tahun 2013

dengan target penjualan 130.000 galon, terjual sebanyak 127.510 galon atau

98.08%, Pada tabel di atas dapat ditarik bahwa penjualan Air minum isi ulang

tahun 2013 naik secara signifikan dengan target penjualan 130.000 galon, terjual

sebanyak 127.510 galon karena kebutuhan masyarakat  akan Air minum isi ulang

sangat tinggi untuk kebutuhan minum dan memasak dan depot air Water sehat

bangko sempurna sudah dikenal oleh masyarakat kecamatan tetangga dan mulai

loyalnya pelanggan lama.



8

Tabel 1.3 : Perbandingan Penjualan Air Minum Isi Ulang Pada Depot Sehat
Water Bangko Sempurna Priode 2009-2013 Dengan Pesaingnya di Bangko
Sempurna Rokan Hilir

Tahun Minumi Cahaya R. O Sehat Water Total Penjualan

2009 70.410 107.400 113.924 291.734

2010 78.360 98.970 120.506 297.836

2011 85.600 112.236 122.800 320.636

2012 84.270 110.400 122.679 317.349

2013 80.400 86.580 127.510 294.490

Jumlah 399.040 515.586 607.419 1.522.263

Dari tabel 1.3 diatas dapat kita lihat bahwa penjualan air galon depot Sehat

Water lebih tinggi dibandingkan depot Minumi dan Cahaya R. O. Untuk

mengetahui apakah depot Sehat Water telah memberikan Produk, harga Lokasi

dan kualitas pelayanan yang sesuai dengan harapan pelanggan, maka perlu

dilakukan evaluasi dari sisi pelanggannya. Oleh karena itu, melihat permasalahan

diatas maka dilakukan dengan penelitian dengan mengambil judul “Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Pada Depot Sehat Water

Bangko Sempurna Kabupaten Rokan Hilir”.



9

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas sekaligus dalam rangka pembahasan

masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Apakah produk secara parsial berpengaruh signifikan terhadap

keputusan pembelian pada depot Sehat Water bangko sempurna?

2. Apakah harga secara parsial berpengaruh signifikan terhadap

keputusan pembelian pada depot Sehat Water bangko sempurna?

3. Apakah lokasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap

keputusan pembelian pada depot Sehat Water bangko sempurna?

4. Apakah kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh signifikan

terhadap keputusan pembelian pada depot Sehat Water bangko

sempurna?

5. Apakah produk, harga, lokasi dan kualitas pelayanan secara simultan

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada depot

Sehat Water bangko sempurna?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian dilakukan tentunya memiliki beberapa tujuan. Adapun

yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:
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1. Untuk mengetahui Apakah produk secara parsial berpengaruh

signifikan terhadap keputusan pembelian pada depot Sehat Water

sehat bangko sempurna.

2. Untuk mengetahui Apakah harga secara parsial berpengaruh

signifikan terhadap keputusan pembelian pada depot Sehat Water

bangko sempurna.

3. Untuk mengetahui Apakah lokasi secara parsial berpengaruh

signifikan terhadap keputusan pembelian pada depot Sehat Water

bangko sempurna.

4. Untuk mengetahui Apakah kualitas pelayanan secara parsial

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada depot

Sehat Water bangko sempurna.

5. Untuk mengetahui Apakah produk, harga, lokasi dan kualitas

pelayanan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap

keputusan pembelian pada depot Sehat Water bangko sempurna.

1.4 Manfaat Penelitian

Berbagai pihak yang diharapkan dapat menggunakan dan memanfaatkan

hasil penelitian ini adalah:



11

1. Peneliti

Sebagai wacana atau referensi bagi peneliti lain dan pada

penelitian yang sejenis.

2. Perusahaan

Dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi dan bahan

pertimbangan pada pihak depot air minum dalam menentukan

kebijakan,  pengambilan strategi sehingga perusahaan mampu

memenuhi keinginan konsumen.

3. Universitas

Dapat digunakan untuk kepentingan akademis sebagai suatu

sumbangan untuk dijadikan sebagai bahan kajian yang berkaitan

dengan keputusan pembelian.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dan memahami penelitian ini, maka

diperlukan sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan adalah

sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat

penelitian, serta sistematika penulisan.
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BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang melandasi penelitian

dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan

serta mengemukakan hipotesis dan variabel penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan lokasi penelitian, jenis dan sumber data,

populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta analisis data

yang digunakan.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAN

Bab ini menguraikan tentang sejarah singkat, struktur organisasi

serta kegiatan dan aktifitas Depot Sehat Water Bangko Sempurna

Kabupaten Rokan Hilir.

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini disajikan analisis, interprestasi dan pembahasan yang

mengacu pada hasil pengolahan data yang dilakukan sehingga

mampu menjawab secara ilmiah permasalahan yang dikaji dalam

penelitian ini.
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BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan

dan saran-saran yang dikemukakan atas penelitian dan pembahasan

yang telah dilakukan.


