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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian  

Perkembangan dunia saat ini menciptakan persaingan yang semakin ketat. 

Hal ini yang menuntut produsen untuk lebih peka, kritis dan reaktif terhadap 

perubahan yang ada, baik politik, sosial budaya, ekonomi dan teknologi. Sebagian 

besar perusahaan baik yang berskala besar maupun kecil berusaha menonjolkan 

keunggulan pada setiap produknya untuk menarik konsumen. Hal ini dapat dilihat 

dari ketatnya persaingan harga sehingga perusahaan dituntut untuk menghasilkan 

produk dengan harga yang kompetitif. 

Perusahaan harus bekerja keras membuat kebijakan-kebijakan strategis baru 

dalam menjual produk dan jasa mereka dalam kaitannya menghadapi persaingan 

yang ketat dengan competitor yang dapat memberikan value yang lebih besar 

kepada customer. Pada dasarnya dengan semakin banyaknya pesaing maka 

semakin banyak pula pilihan bagi pelanggan untuk dapat memilih produk yang 

sesuai keinginannya. Sehingga konsekuensi dari perubahan tersebut adalah 

pelanggan menjadi lebih cermat dan pintar dalam menghadapi setiap produk yang 

diluncurkan di pasar.  

Masyarakat kini mulai berpikir selektif dan cerdas dalam memilih suatu 

produk, sehingga mereka akan mendapatkan kegunaan atau manfaat yang mereka 

cari dari sebuah produk. Bahkan, terkadang mereka tidak ragu untuk 

mengeluarkan biaya lebih untuk mendapatkan produk yang berkualitas. Ketatnya 

persaingan akan memposisikan pemasar untuk selalu mengembangkan dan 



2 

 

 

 

merebut market share. Berikut adalah data mengenai penjualan minuman botol 

jenis teh di Indonesia: 

Tabel 1.1 

Pertumbuhan Minuman Siap Saji Teh 

Tahun Jumlah (juta liter) 

2011 1672 

2012 1792 

2013 1914 

2014 2048 

2015 2091 

Sumber: www.foodreview.com (2015) 

Salah satu masalah yang dihadapi perusahaan dalam kaitannya dengan 

semakin ketatnya persaingan dunia usaha adalah cara perusahaan dalam 

mempertahankan, bahkan meningkatkan minat beli atau keputusan pembelian 

konsumen terhadap produk yang dihasilkan perusahaan. Banyak faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusan pembelian barang dan jasa. 

Faktor- faktor yang mempengaruh keputusan pembelian konsumen adalah harga, 

kualitas produk (Alfred, 2013) dan promosi (Kawa et al, 2013) 

Harga sering menjadi salah satu faktor dalam pembelian. Terbentuknya 

harga merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli yang melalui proses 

tawar menawar. Dan harga adalah jumlah nilai yang dibedakan untuk sebuah 

produk dan jasa untuk atau jumlah nilai yang konsumen tukarkan untuk 

mendapatkan manfaat dari memiliki ataupun menggunakan jasa. Dalam hal ini 

perusahaan harus mampu memperkirakan harga yang tepat terhadap produk yang 

dihasilkannya, sehingga konsumen tidak memiliki persepsi bahwa produk 

perusahaan terlalu mahal atau terlalu murah, yang bagi kebanyakan konsumen 

mempersepsikannya sebagai produk berkualitas rendah. 

http://www.foodreview.com/
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Salah satu keunggulan dalam persaingan ini terutama adalah kualitas produk 

yang dapat memenuhi keinginan konsumen. Bila tidak sesuai dengan spesifikasi 

maka produk akan ditolak. Sekalipun produk tersebut masih dalam batas toleransi 

kerusakan yang telah ditentukan maka produk tersebut sebaiknya perlu menjadi 

catatan untuk menghindari terjadinya kesalahan/kerusakan yang lebih besar 

diwaktu yang akan datang. Kondisi pelanggan yang semakin kritis dalam hal 

kualitas juga memaksa perusahaan untuk dapat mempertahankan dan 

meningkatkan mutu produknya agar terhindar dari klaim atau ketidakpuasan 

pelanggan perusahaan agar dapat bersaing dengan perusahaan lain yang sejenis. 

Menurut Kotler (2009) kualitas adalah seluruh ciri serta sifat suatu produk atau 

pelayanan yang berpengaruh pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang 

dinyatakan atau yang tersirat. Jadi hanya perusahaan dengan kualitas produk 

paling baik akan tumbuh dengan pesat, dan dalam jangka panjang perusahaan 

tersebut akan lebih berhasil dari perusahaan yang lain.  

Promosi merupakan faktor penting dalam mewujudkan tujuan penjualan 

suatu perusahaan. Agar konsumen bersedia menjadi langganan, mereka terlebih 

dahulu harus dapat mencoba atau meneliti barang-barang yang diproduksi oleh 

perusahaan, akan tetapi mereka tidak akan melakukan hal tersebut jika kurang 

yakin terhadap barang itu. Promosi yang terarah diperlukan karena diharapkan 

dapat memberikan pengaruh positif terhadap meningkatnya penjualan. 

Dengan promosi, perusahaan dapat mengkomunikasikan produk kepada 

konsumen. Keunggulan-keunggulan dari produk dapat diketahui oleh konsumen 

dan bisa membuat konsumen tertarik untuk mencoba dan kemudian akan 



4 

 

 

 

mengambil keputusan untuk membeli suatu produk tersebut. Jadi promosi 

merupakan salah satu aspek yang penting dalam manajemen pemasaran karena 

dengan promosi bisa membuat konsumen yang semula tidak tertarik terhadap 

suatu produk bisa berubah fikiran dan menjadi tertarik pada produk tersebut. 

Perusahaan menggunakan promosi untuk memicu transaksi, sehingga konsumen 

mau membeli suatu merek tertentu serta mendorong tenaga penjualan untuk secara 

agresif menjualnya. Selain itu promosi mampu merangsang permintaan akan suatu 

produk. Dengan promosi tersebut diharapkan konsumen mau mencoba produk 

tersebut dan mendorong konsumen yang sudah ada agar membeli produk lebih sering 

lagi sehingga akan terjadi pembelian ulang dan volume penjualan produk suatu 

perusahaan akan meningkat. 

Masalah keputusan pembelian juga dihadapi oleh industri minuman salah 

satunya adalah PT Sinar Sosro sebagai produsen Teh Botol Sosro. PT Sinar Sosro 

harus memperhatikan faktor harga, kualitas, dan promosinya agar dapat 

meningkatkan minat atau keputusan pembelian konsumen terhadap Teh Botol 

Sosro. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka faktor harga, kualitas produk, dan 

promosi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen. Oleh karena itu, maka analisis dalam penelitian ini difokuskan kepada 

pengaruh harga, kualitas produk, dan promosi terhadap keputusan pembelian Teh 

Botol Sosro sehingga judul dalam penelitian ini adalah “Pengaruh Harga, 

Kualitas Produk dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian Teh Botol 

Sosro di Batam” 
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1.2. Permasalahan Penelitian  

Berdasarkan Latar belakang permasalahan di atas maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Apakah terdapat pengaruh harga terhadap keputusan pembelian? 

b. Apakah terdapat pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian? 

c. Apakah terdapat pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian? 

d. Apakah terdapat pengaruh harga, kualitas produk, dan promosi secara 

bersama-sama terhadap keputusan pembelian? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan tujuan dari 

penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui : 

1. Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembelian . 

2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian. 

3. Untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian di. 

4. Untuk mengetahui pengaruh harga, kualitas produk, dan promosi terhadap 

keputusan pembelian. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Bagi perusahaan.  

Memberikan bahan pertimbangan kepada PT Sinar Sosro  mengenai 

masalah-masalah pemasaran khususnya mengenai pengaruh harga, kualitas 

produk, dan promosi terhadap pengambilan keputusan pembelian. 

2. Bagi Akademisi  

Memberikan tambahan pengetahuan dan bahan referensi untuk penulis lain 

yang mungkin akan melakukan penelitian serupa di masa yang akan datang. 

 

1.5. Sistematika Pembahasan 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi sistematika pembahasan ke 

dalam 5 (lima) bab yang dapat dirincikan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi uraian beberapa aspek dari isi skripsi yaitu 

memuat tentang latar belakang penelitian, permasalahan 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

pembahasan. 

BAB II : KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kerangka teoretis yang 

menajadi dasar teori yang berhubungan dengan masalah-masalah 

yang diteliti, hubungan antar variabel, dan definisi variabel seperti 
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kualitas layanan, kepercayaan, kepuasan pelanggan, komitmen, 

dan loyalitas serta perumusan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai rancangan penelitian, 

obyek penelitian, definisi operasional variabel, teknik 

pengumpulan data, uji kualitas data dan metode analisis data.  

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan diuraikan tentang analisis data yang digunakan 

untuk meneliti permasalahan yang ada yang meliputi statistik 

deskriptif, hasil uji kualitas data, hasil uji outlier, hasil uji asumsi 

klasik dan hasil uji hipotesis. 

BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah 

dilakukan, keterbatasan penulis yang mungkin akan 

mempengaruhi hasil penelitian dan rekomendasi atau saran-saran 

dari penulis bagi perusahaan atau penelitian yang akan dilakukan 

pada kemudian hari.  
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