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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Makhluk hidup, terutama tubuh manusia, pada dasarnya mampu melaksanakan 

fungsinya dengan baik jika ia berada dalam kondisi Homeostatis (seimbang). Tubuh 

manusia akan sehat ketika metabolisme berjalan optimal dalam keadaan seimbang. 

Indikator tubuh kita sehat dapat dilihat dari suplai air, radikal bebas, dan keseimbangan 

asam basa (Akbar, 2013:26). 

Sebagian besar tubuh manusia terdiri dari air, oleh karena itu manusia tidak akan 

bertahan hidup jika kekurangan air. Menurut Sutanto dalam (Akbar, 2013) tubuh kita 

didominasi oleh air. Air membentuk 70% tubuh, 85% darah, 80% otak, 75% otot, dan 

90% sel Anda. Jumlah persentase yang cukup besar.  

Setiap harinya tubuh manusia mengeluarkan keringat atau air seni sedikitnya 

sekitar 1.5 sampai 3 liter sebagai cairan tubuh yang terbuang bersama racun dan kotoran 

dari tubuh pada proses respirasi, detoksifikasi sisa metabolism tubuh, dan penguapan. 

Oleh karena itu, meminum air tiap hari merupakan cara cepat dan tepat untuk 

mengganti cairan tubuh yang sudah dibuang ke luar dengan membawa racun dan 

kotoran. Kebutuhan air minum setiap orang berbeda-beda tergantung dari aktivitas dan 

bobot tubuh orang tersebut. Rumusan tentang seberapa banyak seseorang harus 

mengonsumsi air tiap harinya adalah berat badan dalam satuan kilogram dikalikan 

dengan 33 ml, hasilnya adalah jumlah air yang dibutuhkan dalam mililiter 

(Batmanhelidj, 2003). Misalkan, seseorang memiliki berat badan 50 kg. Bila dikali 33 

ml maka jumlah air yang dibutuhkan setiap harinya adalah 1650 ml atau 1,65 liter per 

hari. 

Namun ternyata tidak mudah untuk mencukupi kebutuhan tubuh terhadap air 

sebanyak ukuran tersebut di atas, karena tidak semua orang disiplin dan konsisten untuk 

memenuhinya. Belum lagi ada beberapa orang mengeluh perut kembung jika meminum 

air sesuai dengan takaran yang dianjurkan dokter dan para ahli kesehatan. Padahal 

selain untuk menghidrasi sel-sel tubuh agar tetap sehat dan membuang racun 

(detoksifikasi), air juga diperlukan untuk mengganti cadangan mineral tubuh yang terus 
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berkurang sejalan dengan pertumbuhan fisik manusia, terutama pertumbuhan tulang 

yang lebih banyak memerlukan mineral. Oleh karena itu diperlukan asupan mineral 

baru untuk mengganti mineral yang sudah terpakai untuk pertumbuhan tersebut. Dan 

salah satu jalannya adalah dengan meminum air putih yang mengandung mineral, 

karena molekul air putih akan jauh lebih mudah diserap oleh sel-sel tubuh dibandingkan 

dengan molekul pada makanan atau minuman olahan.  

Namun demikian, tidak semua orang memiliki pemahaman atau persepsi yang 

sama tentang air mineral. Bahkan ada sebagian masyarakat yang memilih air minum 

yang sama sekali tidak mengandung mineral karena mereka memiliki persepsi bahwa 

mineral yang terkandung di dalam air minum yang beredar saat ini tergolong mineral 

anorganik bukan organik, sehingga mereka beranggapan air mineral jika diminum akan 

menyebabkan kerusakan organ-organ tubuh, karena bukan hanya mineral, dalam air 

mineral terkandung juga bahan kimia, bahan kontaminasi, dan logam berat. 

Perbedaan persepsi tentang air minum di kalangan masyarakat mendorong 

pertumbuhan penjualan air minum dengan berbagai jenis dan merek. Setidaknya ada 3 

jenis air minum yang saat ini beredar di Indonesia, yaitu air minum mineral, demineral, 

dan mineral alkali. Secara sederhana, kandungan ketiga jenis air ini dibedakan oleh dua 

fitur yaitu kadar potential Hydrogen (pH) dan kadar padatan terlarut atau TDS (Total 

Dissolved Solids). Potential Hydrogen (pH) adalah takaran/ penentu asam atau basa 

suatu zat, yaitu dengan cara mengukur jumlah ion hidroksil (OH-) yang negatif 

pembentuk basa, dibandingkan dengan jumlah ion hydrogen (H+) yang positif 

pembentuk asam. Sedangkan TDS adalah Total zat padat terlarut (Total Dissolved 

Solids) yaitu suatu ukuran kandungan kombinasi dari semua zat-zat anorganik dan 

organik yang terdapat di dalam suatu cairan sebagai molekul yang terionkan atau bentuk 

mikrogranula (sol koloida) yang terperangkap. Kadar pH dan TDS bisa diukur dengan 

cara mencelupkan alat pH meter dan TDS meter ke dalam sampel air minum. Tabel 1.1. 

menunjukkan perbedaan kadar pH dan TDS pada air mineral, demineral, dan mineral 

alkali. 

 Namun kedua fitur tersebut di atas jarang sekali digunakan oleh konsumen air 

minum dalam memilih air minum. Pemilihan air minum lebih didasarkan pada manfaat 
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yang dirasakan atau manfaat yang diketahui melalui pesan-pesan iklan yang membentuk 

persepsi di benak mereka. 

 

 

Tabel 1.1.  

Perbedaan air minum mineral, demineral, dan mineral alkali  

berdasarkan pH dan TDS 

 

Fitur 
Air Minum 

Mineral 

Air Minum 

Demineral 

Air Minum 

Mineral Alkali 

pH 7 – 8 6 – 6.5 8.5 – 9.5 

TDS 26 – 140 ppm 0 26 – 140 ppm 

 

Apabila dikelompokkan berdasarkan persepsi dan preferensi terhadap air minum, 

masyarakat konsumen bisa dibagi ke dalam empat kelompok. Kelompok pertama 

adalah mereka yang hanya beranggapan bahwa semua air putih sama saja, yaitu 

memiliki fungsi menggantikan air yang keluar dari tubuh dan membuang racun-racun 

yang terkadung di dalam sel-sel tubuh. Kelompok pertama ini memiliki jumlah terbesar 

di kalangan masyarakat kita.  Kelompok kedua adalah kelompok yang memahami 

bahwa air minum seharusnya mengandung mineral tubuh, selain bisa menggantikan air 

yang keluar dari tubuh dan membersihkan racun dari tubuh. Kelompok ketiga adalah 

kelompok yang memiliki persepsi berlawanan dengan kelompok kedua, yaitu kelompok 

yang menyatakan bahwa air minum semestinya tidak mengandung mineral anorganik 

karena justru berbahaya bagi tubuh. Mineral yang baik bagi tubuh adalah mineral 

organik yang bisa diperoleh dari makanan yang sehat. Dan kelompok keempat adalah 

kelompok masyarakat yang memiliki persepsi bahwa air minum seharusnya 

mengandung mineral alkali, dapat diserap hingga sel-sel tubuh yang merupakan bagian 

terkecil dari tubuh, menetralisir kadar asam tubuh yang menyebabkan tubuh sakit, dan 

mampu membersihkan racun-racun yang ada di dalam sel-sel tubuh. 

Selain kandungan yang dimiliki air minum, banyak lagi persepsi konsumen ketika 

memilih air minum yang berkualitas, misalnya tentang cara penyimpanan dan 
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pengemasan, kebersihan dalam pengolahannya, bentuk kemasan dan sebagainya. 

Artinya, pemilihan konsumen terhadap air minumnya sangat ditentukan berdasarkan 

banyaknya informasi yang ditangkap oleh panca inderanya yang kemudian membentuk 

persepsi yang mempengaruhi keputusan untuk memilih air minum. Informasi-informasi 

yang merupakan stimuli yang membentuk persepsi konsumen ini di antaranya adalah 

iklan televisi, radio, buku-buku kesehatan, seminar kesehatan, brosur-brosur, leaflet, 

dan media sosial. 

Untuk memenuhi kebutuhan air minum pada empat kelompok masyarakat tersebut 

di atas, perusahaan-perusahaan air minum menangkap peluang usaha sesuai dengan 

keahlian masing-masing yang didukung oleh teknologi. Untuk air mineral, telah berdiri 

perusahaan Danone sebagai perusahaan air mineral yang terbesar di Asia Pasifik yang 

memproduksi dan memasarkan air minum mineral kemasan merek Aqua. Untuk air 

demineral, telah berdiri perusahaan Amidis Tirta Mulia yang memproduksi dan 

memasarkan air minum kemasan demineral merek Amidis. Dan untuk air mineral 

alkali, muncul beberapa perusahaan, di antaranya perusahaan Milagros Putra Mandiri 

yang memproduksi dan memasarkan air minum alkali dengan merek Milagros, dan 

perusahaan Enagic Co. Ltd asal Jepang yang memproduksi mesin penghasil air mineral 

alkali.  

Perusahaan yang terkait dengan penelitan yang penulis lakukan ini adalah 

perusahaan Enagic Co. Ltd yang didirikan di Jepang pada tahun 1974 oleh Mr. Hironari 

Oshiro yang hingga saat ini masih menjabat sebagai CEO PT. Enagic. Perusahaan ini 

memfokuskan pada pengembangan mesin ionisasi air alkali yang bernama Kangen 

Water yang dapat digunakan baik di rumah sakit maupun untuk keperluan rumah 

tangga. Tahap demi tahap dilalui perusahaan ini dalam memperkenalkan air alkali untuk 

kesehatan tak hanya di negara Jepang saja, namun meluas hingga ke seluruh belahan 

dunia termasuk di negara Indonesia yang hadir secara resmi pada tahun 2014 dengan 

kantor pusat resmi bernama Enagic Indonesia yang berlokasi di Jl.M.H. Thamrin 

Jakarta Pusat. Adapun perusahaan Enagic Co. Ltd. sendiri kini telah berusia 40 tahun 

lebih dengan cabang resminya terdapat di lebih dari 20 negara seluruh dunia. 

Penghargaan demi penghargaan diperoleh oleh perusahaan Enagic yang dinilai sangat 
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membantu dalam pemulihan tubuh serta pencegahan penyakit khususnya penyakit yang 

biasa terjadi pada orang dewasa akibat pola hidup yang kurang baik. 

Beberapa penghargaan tingkat tinggi yang telah diperoleh perusahaan Enagic di 

antaranya endorsement dari 6500 dokter yang tergabung dalam asosiasi kedokteran 

Jepang (Japanese Association for the Prevention of Geriatric Diseases) atas mesin 

Kangen Water, serta sertifikasi standar tertinggi yaitu Gold Seal Certification dari 

Asosiasi Kualitas Air Dunia WQA (Water Quality Association) dimana penghargaan ini 

hanya khusus diberikan bagi perusahaan yang mampu menghasilkan air minum 

berkualitas tertinggi dan paling terpercaya. Mesin Leveluk Kangen Water yang 

diproduksi oleh perusahaan Enagic mampu menghasilkan air minum dengan kualitas 

yang paling tinggi bagi kesehatan tubuh manusia. 

Penjualan mesin Kangen Water dilakukan secara direct selling dengan sistem multi 

level marketing, yang memungkinkan konsumen menjadi pemilik dan pengguna produk 

sekaligus sebagai distributor produk yang baru. Sejak tahun 2013 hingga tahun 2017, 

PT. Enagic Indonesia telah menjual sebanyak 50.000 lebih mesin Kangen Water dengan 

berbagai tipe mesin. Tabel 1.2. menunjukkan angka penjualan mesin Kangen Water dari 

tahun 2013 sampai dengan 2017. 

 

Tabel 1.2.  

Penjualan Mesin Kangen Water oleh PT. Enagic Indonesia 

Tahun 2013 s.d. 2017 

Tahun Qty Unit 

2013 2.268 

2014 5.567 

2015 10.552 

2016 12.859 

2017 21.743 

Total 52.989 

                  Sumber: Divisi Marketing PT. Enagic Indonesia, 2018 
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Para pemasar atau distributor mesin Kangen Water memiliki latar belakang profesi 

yang berbeda. Beberapa di antara mereka adalah para dokter, karyawan, dosen, guru, 

trainer, bidan, perawat, pengusaha, dan ibu rumah tangga. Mereka terhimpun dalam 

beberapa kelompok komunitas pemasar mesin Kangen Water dan pengguna air minum 

Kangen Water, di antaranya adalah Komunitas Amazing Truehealth (KAT) dan 501 

System. KAT adalah komunitas Kangen Water terbesar di Indonesia yang hingga saat 

ini memiliki jumlah anggota sebanyak 27.895 orang anggota.  

Dalam memasarkan mesin Kangen Water, setiap distributor yang juga pemilik 

mesin akan membuat air minum alkali dalam kemasan untuk diberikan secara cuma-

cuma kepada calon pembeli mesin atau prospek, agar prospek merasakan terlebih 

dahulu manfaat air alkali hasil produksi mesin Kangen Water. Jadi hingga saat ini, 

setiap distributor mesin Kangen Water hanya menjual mesin Kangen Water, tetapi tidak 

menjual air kemasan Kangen Water. Pembuatan air Kangen Water yang dikemas dalam 

botol hanyalah untuk sampel yang diberikan kepada calon pembeli mesin. 

Dengan cara memberikan secara cuma-cuma air alkali Kangen Water, muncul 

testimoni-testimoni terkait kesehatan dari beberapa konsumen yang menderita sakit 

berat yang kemudian sembuh dengan terapi air Kangen Water. Penyakit-penyakit 

degeneratif, atau penyakit yang disebabkan penurunan fungsi organ tubuh, dapat diatasi 

secara cepat dan tuntas dengan Kangen Water, sehingga semakin lama semakin banyak 

respons positif mengenai manfaat air akali Kangen Water dari para calon pembeli 

mesin. 

Testimoni dari pengguna yang memberikan respon positif tersebut dikarenakan 

kandungan yang dimiliki Kangen Water. Air  ini hampir sama dengan kandungan air 

zam-zam dan air-air alami lainnya yang ada di beberapa negara yang dikenal berkhasiat 

untuk kesembuhan, karena sebelum membuat mesin Kangen Water, para ahli di Jepang 

melakukan penelitian pada air Zam-Zam dan air-air alami lainnya yang berkhasiat. 

Kandungan pada air Zam-Zam inilah yang kemudian ditiru dan selanjutnya dihasilkan 

oleh mesin Kangen Water. Air Kangen Water dikenal sebagai air yang dapat membantu 

penyembuhan segala macam penyakit. Kangen Water mengandung antioksidan yang 

tinggi sehingga mampu membersihkan tubuh dari racun-racun yang berasal dari 

makanan, minuman, polusi dari lingkungan dan hasil metabolisme tubuh. Kangen 
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Water memiliki sifat micro cluster atau memiliki gugus molekul yang sangat kecil 

sehingga mampu diserap sempurna oleh sel-sel tubuh sebagai bagian terkecil tubuh 

sehingga bisa menghidrasi tubuh hingga ke sel-selnya dengan baik. Menyeimbangkan 

pH tubuh yang terlalu asam dan memberi asupan mineral alkali untuk mengganti 

mineral alkali tubuh yang terpakai untuk pertumbuhan. 

Dengan munculnya berbagai testimoni tersebut para pemilik mesin mendapat 

peluang baru yaitu mengedarkan dan menjual secara resmi air alkali yang diproduksi 

oleh mesin Kangen Water yang sebelumnya diproduksi untuk kalangan sendiri, 

sehingga bisa menjadikan usaha baru sebagai depot air alkali Kangen Water, di samping 

menjadi distributor mesin Kangen Water. Lebih jauh lagi, pendirian depot air Kangen 

Water dapat menumbuhkan usaha rumahan air minum yang akan 

menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan dan meningkatkan perekonomian di setiap 

keluarga di Indonesia. 

Namun demikian, meskipun sudah banyak testimoni kesembuhan dan banyak 

dokter-dokter dari luar dan dalam negeri yang mengakui khasiat dan manfaat air alkali 

untuk kesehatan, beberapa kalangan dokter di Indonesia masih meragukan khasiat dan 

manfaat air alkali dengan alasan belum teruji secara klinis, sehingga mereka 

mengatakan bahwa Kanger Water tidak layak untuk dikosumsi. Pendapat-pendapat dari 

dokter-dokter yang pro maupun yang kontra terhadap air alkali inilah yang telah 

membangun persepsi yang kuat di benak masyarakat, karena sebagaimana kita pahami 

bahwa sumber yang dapat dipercaya berkaitan dengan kesehatan di kalangan 

masyarakat adalah dokter. Selain itu, ancaman juga datang dari para produsen produk 

air minum yang sudah lama beredar di masyarakat dan telah menjadikan produk air 

minumnya sebagai top of mind di benak para konsumen melalui iklan-iklan di televisi 

dan media lainnya, sehingga mempengaruhi persepsi konsumen dalam memilih air 

minum yang dianggap menyehatkan. Dua merek air minum yang cukup terkenal adalah 

Aqua sebagai air mineral dan Amidis sebagai air demineral. 

 Di samping itu, produk Kangen Water memiliki harga jual yang cukup tinggi baik 

pada mesinnya maupun pada produk air minumnya, sehingga manfaat produk belum 

bisa dirasakan oleh konsumen yang memiliki daya beli rendah. Produk Kangen Water 
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juga belum banyak dikenal oleh masyarakat sehingga masyarakat lebih memilih air 

minum yang telah mereka kenal sebelumnya. 

Dengan adanya isu-isu terakhir yang menimbulkan beragam persepsi di kalangan 

masyarakat konsumen air minum di Indonesia, sebagian besar distributor Kangen Water 

menduga bahwa masyarakat konsumen lebih memilih air minum yang mengandung 

mineral biasa yang memiliki pH antara 7 – 8 yang diwakili oleh merek Aqua sebagai air 

yang berkualitas baik. Saat ini juga masih ada sebagian masyarakat menyatakan bahwa 

air minum yang baik adalah air yang tidak mengandung mineral (demineral) yang 

memiliki pH 6 – 6.5 seperti merek Amidis. Oleh karena itu, sebelum membuka usaha 

depot air minum Kangen Water, para distributor mesin Kangen Water merasa penting 

untuk mengetahui informasi yang jelas, tepat dan akurat, sejauh mana persepsi 

masyarakat pada saat ini terhadap kualitas air minum Kangen water yang mengandung 

mineral alkali, dibandingkan dengan persepsi mereka terhadap Aqua sebagai air minum 

mineral biasa dan Amidis sebagai air minum demineral. 

Dari fenomena yang disampaikan tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk 

meneliti lebih lanjut kasus ini melalui penelitian ini yang berjudul “Analisis Perceived 

Quality Air Minum Aqua (Air Mineral), Amidis (Air Demineral), dan Kangen 

Water (Air Mineral Alkali) Berdasarkan Persepsi Konsumen,” sehingga para 

distributor mesin Kangen Water dan juga para konsumen air minum bisa mendapatkan 

informasi yang akurat dan teruji secara ilmiah mengenai kualitas yang dipersepsikan 

oleh konsumen (Perceived Quality) terhadap air Minum Aqua, Amidis, dan Kangen 

Water. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Perceived 

Quality Kangen Water dibandingkan dengan Aqua dan Amidis untuk menjadi rujukan 

para distributor dalam mengambil tindakan lebih lanjut dalam membuka usaha air 

kemasan Kangen Water. Lebih lanjut, melalui penelitian ini para distributor akan 

mengetahui sebaik apa kualitas dari setiap atribut yang dimiliki air minum Kangen 

Water, Aqua, dan Amidis yang dipersepsikan oleh konsumen. 

Perceived Quality produk adalah suatu konsep yang merupakan bagian dari 

persepsi yang menyoroti kualitas berdasarkan persepsi konsumen (Simamora, 2002: 

114). Penelitian Perceived Quality megacu pada 3 (tiga) prinsip yang disampaikan oleh 

Cleland dan Bruno dalam (Simamora, 2002:115), yaitu: (1) Kualitas bersumber pada 
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aspek produk dan bukan produk atau seluruh kebutuhan bukan harga (nonprice needs) 

yang dicari konsumen untuk memuaskan kebutuhannya; (2) Kualitas ada kalau bisa 

masuk dalam persepsi konsumen; (3) Perceived Quality diukur secara relatif terhadap 

pesaing. Berangkat dari prinsip-prinsip tersebut, maka Simamora (2002) memberikan 

langkah-langkah pengukuran Perceived Quality merek tertentu, sebagai berikut: 

1. Tentukan atribut produk 

2. Tentukan pesaing 

3. Ukur performansi merek sasaran dan performansi pesaing 

4. Ukur tingkat kepentingan setiap atribut 

5. Hitung kualitas total relatif setiap merek 

 

1.2.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat diidentifikasi 

permasalahannya sebagai berikut: 

1. Apa saja khasiat dan manfaat yang diharapkan dan dibutuhkan konsumen pada air 

minum. 

2. Bagaimana persepsi konsumen terhadap kualitas produk air minum Aqua sebagai 

air mineral, Amidis sebagai air demineral, dan Kangen Water sebagai air minum 

Alkali. 

3. Seberapa besar perceived quality air minum Kangen Water sebagai air mineral 

Alkali dibandingkan dengan air minum Aqua sebagai air mineral biasa dan Amidis 

sebagai air demineral yang sudah beredar sebelumnya. 

 

1.3.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk: 

1. Mengungkapkan khasiat dan manfaat apa saja yang semestinya dimiliki produk air 

minum menurut persepsi konsumen. 
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2. Memberikan gambaran kepada produsen air minum Aqua, Amidis, dan Kangen 

Water, serta konsumen air minum tentang kualitas air minum-air minum yang 

dipersepsikan oleh konsumen. 

3. Memberikan data kuantitatif kepada perusahaan air minum dan konsumen air 

minum secara umum tentang kesan kualitas (perceived Quality) ketiga jenis air 

minum yang beredar di Indonesia. 

 

1.3.2.  Kegunaan Penelitian 

Penelitian mengenai perceived quality produk air minum berguna bagi konsumen 

air minum untuk secara tepat menentukan pilihan jenis dan merek air minum yang 

berkualitas, serta bermanfaat bagi para produsen untuk menghasilkan produk yang 

sesuai dengan persepsi konsumen dengan cara mengetahui dan memahami atribut-

atribut apa saja yang mempengaruhi konsumen sasarannya dalam memilih air minum. 

Penelitian ini juga bermanfaat bagi produsen air minum untuk menyusun dan 

melakukan strategi promosi yang tepat atau edukasi yang efektif kepada konsumen 

untuk memberikan pemahaman yang lengkap tentang produk air minum sehingga bisa 

membangun persepsi positif di benak konsumen.  


