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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan produksi makanan dan minuman di Indonesia saat ini

menunjukkan dampak yang cukup positif dibandingkan beberapa tahun ke

belakang. Hal ini dapat dilihat dari Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang

menunjukkan, pada tahun 2013-2014 angka pertumbuhan ekonomi masih

bertahan di kisaran 6,3%. Angka pertumbuhan ini memang tidak seperti yang

ditargetkan yaitu sebesar 6,5%. Tapi mengingat beberapa krisis ekonomi yang

melanda dunia, Indonesia termasuk negara yang bisa bertahan. Pertumbuhan

industri makanan dan minuman ini diperkirakan akan semakin tumbuh.

Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 240 juta orang, hal ini

merupakan pasar domestik yang sangat potensial untuk dikembangkan . Ditambah

lagi saat ini daya beli masyarakat sedang menunjukkan trend positif. Hal ini

setidaknya tercermin dari tingkat keyakinan masyarakat dan indeks ekspektasi

konsuman yang menunjukkan optimisme masyarakat terhadap tingkat penghasilan

dan daya beli yang akan terus meningkat di masa mendatang. Dari data tersebut,

industri makanan dan minuman merupakan sektor strategis yang akan terus

tumbuh. Potensi Indonesia ini bukan hanya ditopang dari kebutuhan pasar

domestik yang besar, tapi juga ketersediaan bahan baku yang melimpah.

(beranda.miti.or.id)

Dari segi volume, minuman ringan di Indonesia saat ini didominasi oleh

air minum dalam kemasan (AMDK) yang memiliki market share 84% dari total

pasar minuman ringan siap saji dalam kemasan, sedangkan minuman ringan

berkarbonasi cenderung stagnan. Hal ini dimungkinkan karena semakin

banyaknya pilihan minuman lainnya. Sampai saat ini minuman berkarbonasi

mempunyai market share 3,6%. Sementara pertumbuhan minuman lainnya di luar

AMDK (RTD Water) yang menyolok adalah minuman isotonik, minuman sari

buah dan minuman beraroma buah-buahan. Jika pada 2010 teh masih memiliki

volume yang sama dengan minuman berkarbonasi, namun diperkirakan pada



2

tahun 2011 dan seterusnya akan memiliki market share yang lebih

tinggi. Minuman ringan teh mempunyai market share sebesar 8,9% di tahun 2010

dan trennya akan terus berkembang.(www.foodreview.biz)

Banyak perusahaan yang bermunculan menawarkan produk air teh dalam

kemasan sehingga menyebabkan persaingan yang cukup tinggi di antara

perusahaan-perusahaan dalam merebut pangsa pasar. Untuk mempertahankan dan

meningkatkan penjualan dan persaingan yang semakin tinggi diperlukan suatu

strategi pemasaran produk yang tercakup dalam bauran pemasaran diantaranya

dengan mengembangkan produk yang baik (Product), memberikan harga yang

menarik (Price), memberikan kemudahan bagi para konsumen untuk

mendapatkan produk (Place), dan mengenalkan perusahaan kepada konsumen

(Promotion ).

Promosi merupakan salah satu variabel di dalam marketing mix (bauran

pemasaran) yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam pemasaran

produk atau jasanya. Mengenai arti promosi, Basu Swastha (2002:348-349)

menjelaskan bahwa promosi itu merupakan kombinasi strategi yang paling baik

dari variabel-variabel terdiri dari periklanan (Advertising), penjualan personal

(Personal Selling), promosi penjualan (Sales Promotion), publisitas dan hubungan

masyarakat (Publicity and public relation), pemasaran langsung (Direct

Marketing). Sehingga dengan promosi menyebabkan orang yang sebelumnya

tidak tertarik untuk membeli suatu produk/jasa akan menjadi tertarik untuk

membeli suatu produk/jasa akan dan konsumen melakukan pembelian.

Salah satu perusahaan yang menggunakan alat promosi yaitu Teh Pucuk

Harum. Teh Pucuk harum adalah sebuah minuman kemasan merek Teh Pucuk

Harum yang diproduksi oleh PT. Mayora pada tahun 2011. PT. Mayora atau

Mayora Group adalah salah satu kelompok bisnis produk konsumen di Indonesia,

yang didirikan pada tanggal 17 Februari 1977. Perusahaan ini telah tercatat di

Bursa Efek Jakarta sejak tanggal 4 Juli 1990. Saat ini mayoritas kepemilikan

sahamnya dimiliki oleh PT. Unita Branindo sebanyak 32,93%.

Semenjak perusahaan go public dan sahamnya dimiliki oleh PT. Unita

Branindo, PT. Mayora banyak melakukan langkah strategis. Salah satu langkah
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tersebut yaitu periklanan, yang telah beberapa kali mengalami pembaharuan untuk

menarik konsumen, Langkah-langkah strategis yang dilakukan perusahaan ini

berdampak pada peningkatan kualitas produk, market share, dan penerapan

teknologi pengemasan terkini dan lainnya. Saat ini PT. Mayora memiliki sejuta

titik distribusi yang dapat diakses oleh penggunanya di seluruh Indonesia.

(www.tehpucukharum.com).

Tabel 1.1

Pangsa Pasar Teh Dalam Kemasan Tahun 2016

Merek Pangsa Pasar

Teh Botol Sosro 33.8 %

Teh Pucuk Harum 24.8 %

Teh Gelas 13.1 %

Teh Kotak 8.1 %

Sumber : www.topbrand-award.com

Pangsa pasar “Teh Pucuk Harum” pada tahun 2016 menempati urutan

kedua setelah Teh Botol Sosro. Padahal produk Teh Pucuk Harum baru

diluncurkan pada tahun 2011 sedangkan Teh Botol Sosro yang dipasarkan pada

tahun 1969 oleh PT. Sinar Sosro mengemas kemasan botol kaca 220 ml,kotak

200,250,330 ml dan 1 L, pouch 150 ml, pet 450 dan 500 ml (www.sosro.com).

Teh kotak diluncurkan pada tahun 1979 dengan mengemas kemasan dalam kotak

500 ml, 200 ml plus ekstra 100 ml (www.ultrajaya.co.id) dan Teh gelas

dipasarkan pada tahun 2007 mengemas dalam kemasan cup, kotak 250 dan 330,

500 ml dan 1 L dan pet botol 250, 350, 500 ml (www.tehgelas.com).

Teh Pucuk Harum mampu menaikkan persentase market share Teh Botol

Sosro. Dari 27.0% market share Teh Pucuk Harum, merek ini bersaing ketat

dengan Teh Botol Sosro di kota Jabodetabek, Bandung, Makassar, Palembang,

Pekanbaru, dan Banjarmasin karena memiliki gap indeks terpaut kurang dari

10.0%. (www.topbrand-award.com). Berikut grafik persentase market share:



4

Grafik 1.1  Persentase Market Share Teh dalam Kemasan

Sumber: (www.topbrand-award.com)

Persaingan produk teh dalam kemasan selama ini pangsa pasarnya

dikuasai oleh Teh Botol Sosro disikapi oleh Teh Pucuk Harum dengan

memproduksi teh tidak dalam kemasan botol kaca melainkan kemasan botol

plastik sekali pakai, sehingga tidak memerlukan proses penarikan botol kosong

yang merepotkan. Teh Pucuk Harum memfokuskan pada persepsi keunggulan

produk dengan memposisikan diri memiliki “Rasa Teh Terbaik Ada di

Pucuknya”. Hal ini dipersepsikan oleh konsumen teh pucuk harum menggunakan

pucuk daun, yang merupakan kualitas terbaik dari daun teh. Distribusi yang

didukung team distribusi yang sangat kuat baik di Traditional Trade maupun di

Modern Trade. Berdasarkan data yang diperoleh penulis berikut merupakan data

penjualan teh pucuk harum di Bandung:
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Tabel 1.2

Data Penjualan Teh Pucuk Harum

Tahun Penjualan

(Rp)

2011 87.000.000.000

2012 114.743.590.000

2013 109.470.000.000

Sumber :SWA 2013

Teh Pucuk Harum melakukan diferensiasi melalui kemasan produk. Teh

Pucuk Harum bisa dikatakan sebagai pelopor minuman teh kemasan botol plastik

dengan kemasan botol berisi 350 ml. Kemasan yang lebih kecil ini membuka

kesempatan bagi Mayora untuk menekan harga eceran tertinggi yang ditawarkan

ke pasar. Teh Pucuk Harum dijual di pasaran dengan harga eceran tertinggi

Rp3.500. Harganya tergolong terjangkau dibandingkan merek-merek lain yang

mematok harga antara Rp3.000–Rp6.000. Harga yang rendah akan menciptakan

keinginan konsumen untuk mencoba. Bersaing dalam kompetisi yang padat

pemain memang menjadi tantangan tersendiri. Perlu keunikan yang sangat kuat

dan strategi yang matang untuk memenangkan pasar. Inovasi yang dilakukan

dapat berupa strategi komunikasi yang kreatif, menciptakan tagline yang unik,

menjadi pelopor dalam hal tertentu dan harga produk yang kompetitif.

(www.topbrand-award.com)

Untuk menumbuhkan keputusan pembelian banyak faktor yang dapat

mempengaruhinya , baik dari faktor internal/dari dalam diri konsumen ataupun

pengaruh eksternal yaitu rangsangan yang dilakukan oleh perusahaan. Mengenai

hal ini perusahaan harus mampu mengidentifikasi perilaku konsumen, agar dapat

memenangkan persaingan. Swastha (2003:9) mengungkapkan bahwa perilaku

konsumen adalah tindakan tindakan individu, kelompok atau organisasi yang

berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan barang-

barang atau jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Karena
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keputusan pembelian dapat dipengaruhi oleh lingkungan, maka perusahaan harus

mampu memanfaatkan hal tersebut.

Dalam kegiatan pemasaran selain memperhatikan kualitas produk,

penentuan harga, dan pendistribusian barang, maka unsur promosi memegang

peranan yang sangat penting di dalam rangkaian pemasaran barang, karena

promosi adalah berkaitan langsung dalam upaya untuk memperkenalkan produk

kepada konsumen dengan memikat hati konsumen melalui pemberian kesan-kesan

baik yang mampu diingat dan dirasakan oleh konsumen. Jika konsumen telah

kenal terhadap produk perusahaan, maka diharapkan akan memiliki keputusan

pembelian untuk membeli produk tersebut.

Berdasarkan gambaran yang telah diurakan di depan, maka penulis tertarik

untuk mengambil judul laporan akhir “Pengaruh Iklan dan Promosi Penjualan

terhadap Keputusan Pembelian pada Produk Teh Pucuk Harum.(Survey

terhadap Warga Bumi Panyileukan Kota Bandung )”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka di dalam

penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis hanya membatasi masalah-masalah

yang sesuai dengan data dan informasi yang didapat, maka identifikasi masalah

yang akan dibahas penulis adalah sebagai berikut :

1. Apakah iklan berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada produk Teh

Pucuk Harum di Bumi Panyileukan kota Bandung?.

2. Apakah promosi penjualan berpengaruh terhadap keputusan pembelian

pada produk Teh Pucuk Harum di Bumi Panyileukan kota Bandung?.

3. Apakah iklan dan promosi penjualan secara parsial dan simultan

berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada produk Teh Pucuk

Harum di Bumi Panyileukan kota Bandung?.
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi

yang akurat sebagai bahan Laporan Tugas Akhir yang merupakan syarat dalam

menempuh ujian sidang Strata 1 Program Studi Manajemen Pemasaran

Universitas Widyatama Bandung. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk

mengetahui :

1. Untuk mengetahui pengaruh iklan terhadap keputusan pembelian pada

produk Teh Pucuk Harum di  Bumi Panyileukan Kota Bandung.

2. Untuk mengetahui pengaruh promosi penjualan terhadap keputusan

pembelian pada produk Teh Pucuk Harum di Bumi Panyileukan Kota

Bandung.

3. Untuk mengetahui pengaruh iklan dan promosi penjualan secara parsial

dan simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada produk Teh

Pucuk Harum di Bumi Panyileukan kota Bandung.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Penulis berharap dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat

bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain :

1. Bagi Perusahaan yang Bersangkutan

Diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai masukan dan evaluasi bagi

perusahaan untuk meningkatkan kualitas iklan dan promosi penjualan

dalam rangka menarik minat konsumen.

2. Bagi Masyarakat khususnya di lingkungan Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan

informasi dan juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian lebih

lanjut tentang iklan dan promosi penjualan.

3. Bagi penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang konsep

pemasaran, khususnya iklan dan promosi penjualan, serta dapat

membandingkan teori-teori yang didapat dari perkuliahan dengan praktek

yang sesungguhnya di dalam perusahaan.
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1.5 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dan

verifikatif. Metode Deskriptif yaitu “metode yang menggambarkan fakta-fakta

atau kejadian untuk diolah menjadi data untuk menghasilkan kesimpulan dari

fenomena yang diteliti” (Sugiyono, 2009:53). Sedangkan verifikatif yaitu “suatu

analisis yang digunakan untuk menguji hipotesa dengan menggunakan

perhitungan data statistik” (Sugiyono, 2009:64).

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalam

melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Library Research (penelitian kepustakaan)

Yaitu pengumpulan data dari literatur, sumber-sumber lain yang

berhubungan dengan masalah, membaca, dan mempelajari buku-buku

untuk memperoleh data-data yang berkaitan.

2. Field Research (penelitian lapangan)

Yaitu penulis melakukan wawancara kepada konsumen terpilih dengan

menggunakan kuesioner.

Adapun cara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Interview (wawancara)

Wawancara atau interview adalah sebuah proses untuk memperoleh

keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara

pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.

b. Kuesioner

Dalam penelitian ini penulis menyebarkan kuesioner yang berisikan

pernyataan  terstruktur. Diharapkan responden dapat menjawab dengan

jujur semua pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dijadikan sebagai objek penelitian dalam skripsi ini adalah

Kompleks Bumi Panyileukan , yang berlokasi di Jalan Soekarno – Hatta Bandung.

Pelaksanaan skripsi dilakukan oleh penulis dari bulan Desember 2015.
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