
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Olah raga merupakan suatu gaya hidup sehat yang harus dibiasakan sejak kecil agar 

dimasa mendatang tubuh kita menjadi sehat dan tidak mudah terkena penyakit, 

karena semakin tua tubuh kita secara otomatis daya tahannya akan semakin menurun, 

dengan olah raga akan menghambat penurunan daya tahan tersebut. Olahraga adalah 

aktifitas untuk melatih tubuh seseorang, tidak hanya secara jasmani tetapi juga rohani, 

orang yang rajin berolahraga akan mempunyai daya tahan tubuh yang lebih baik. 

Selain itu olahraga juga mempunyai banyak manfaat lainnya seperti memperlancar 

aliran darah ke otak, metabolisme dan regenerasi sel-sel dalam tubuh dapat terjadi 

lebih cepat sehingga membuat awet muda, olahraga rutin yang dilakukan secara 

teratur dan tepat dapat menjaga tubuh kita dari berbagai sumber penyakit hingga 

dapat meningkatkan rasa percaya diri. 

Saat seseorang melakukan kegiatan olahraga baik melakukan olahraga ringan maupun 

berat, tubuh akan kehilangan banyak cairan, apalagi jika cuaca panas, kehilangan 

cairan akan lebih banyak lagi. Jika kehilangan cairan ini tidak cepar terganti maka 

suhu tubuh akan meningkat dan tubuh akan lebih mudah lelah. Cairan tubuh kita 

terdiri dari air dan ion, sehingga pada saat kita kehilangan cairan tubuh, artinya kita 
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kehilangan tidak hanya air, tapi juga ion tubuh. Ion memiliki peranan penting dalam 

mencegah terjadinya kelelahan pada otot (muscle fatigue). 

Cairan dan ion tubuh yang hilang yang tidak bisa dihasilkan oleh tubuh dengan prose 

salami dari dalam tubuih manusia melainkan harus dibantu dengan suplai cairan dari 

luar tubuh, air putih dapat mengembalikan cairan tubuh yang hilang saat berolahraga 

tetapi air biasa kadang tidak mengandung banyak ion yang dibutuhkan tubuh, yang 

membuat seseorang masih merasakan haus walau sudah meminum air, selain 

meminum air putih ternyata tubuh manusia membutuhkan ion dan minuman isotonik 

memiliki tekanan cairan yang sama dengan cairan tubuh sehingga sel-sel tubuh kita 

bisa selalu dalam keadaan homeostasis. Selain itu, kandungan ion di dalam minuman 

isotonik dapat membantu tubuh untuk menahan cairan lebih lama, sehingga tubuh 

tidak mudah dehidrasi. Kebiasaan minum minuman isotonik untuk mengganti cairan 

tubuh yang hilang masih tergolong rendah didalam masyarakat sekitar kita.  

Minuman isotonik diperlukan oleh tubuh untuk mempertahankan kondisi sel tubuh 

dalam keadaan homeostasis (steady). Kalau tubuh berada dalam kondisi homeostasis, 

segala proses di dalam tubuh dapat berjalan dengan baik. Sementara jika tubuh 

mengalami dehidrasi, maka akan berpengaruh terhadap seluruh kerja organ dan 

proses dalam tubuh. 

 

Dari berbagai informasi dimasyarakat salah satu minuman isotonik tersebut adalah 

Pocari Sweat. Ada beberapa hal kenapa  para olahragawan memerlukan Pocari Sweat. 

Yang pertama karena Pocari Sweat merupakan minuman isotonik yang aman dan 

terukur. kedua Pocari Sweat dibuat berdasarkan penelitian ilmiah sehingga 

komposisinya terukur dan mirip dengan cairan tubuh, dan hal ini menyebabkan 

minuman isotonik Pocari Sweat dapat diserap lebih cepat dan lebih baik 
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dibandingkan dari air biasa. Lalu ketiga Pocari Sweat tidak mengandung pengawet, 

pemanis buatan, soda ataupun kafein sehingga aman untuk dikonsumsi untuk siapa 

saja.   

Sampai saat ini, telah banyak pemain yang masuk di pasar minuman isotonik. Mulai 

dari Kino Sweat dari Gorup Kino, X-Ion dari PT Dankos Laboratories, Zporto dari 

PT Triusaha Mitraharja, Vita Zone dari Mayora, Mizone dari Aqua Danone, sampai 

dengan Pocari Sweat dari PT Amerta Indah Otsuka (AIO) yang saat ini menjadi 

pemimpin pasar. Namun, seiring dengan ketatnya kompetisi, maka satu-persatu 

hilang begitu saja. Dan sampai saat ini, tinggal beberapa merek saja yang masih 

bertahan. 

Tabel 1. Kategori Minuman Isotonik 

 

Merek TBI 

Pocari Sweat 53,4% 

Mizone 38,7% 

Vita Zone 4,8% 

Powerade 0,6% 

Optima Sweat 0,5% 

Sumber: Produk Komplemen BPOM (http://www.pom.go.id/) 

Berdasarkan  data  top brand minuman  isotonik  diatas, Pocari  Sweat berada pada 

posisi market leader dengan market share sebesar 53.4%. Hal ini menunjukkan bahwa 

Pocari Sweat jauh unggul bila dibandingkan dengan merek-merek minuman sejenis 

karena Pocari Sweat mendapat lebih dari setengah persentase yang ada. Ini 

membuktikan peningkatan penjualan produk Pocari Sweat sebagai produk minuman 

isotonik dengan market share terbesar. 
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Untuk meningkatkan penjualan Pocari Sweat, perusahaan seharusnya memberikan 

keunikan atau ciri khas produk. Salah satunya adalah label kemasan yang mempunyai 

peranan penting dalam penjualan karena label bisa menjadi alat promosi efektif yang 

memberikan informasi kepada konsumen. Dari label kemasan yang menarik akan 

menciptakan ingatan yang kuat kepada konsumen terhadap produk yang dipasarkan. 

Hal ini dapat diciptakan melalui brand association, yang menurut Durianto (2001) 

bahwa segala kesan yang muncul dibenak seseorang terkait dengan ingatan mengenai 

suatu merek.  

Produsen juga dapat menghubungkan suatu merek dengan brand personality yaitu 

karakteristik manusia yang diasosiasikan ke dalam suatu merek (Aaker, 1997). 

Pembentukan brand personality dituntut agar terciptanya hubungan kedekatan antara 

produk kepada masyarakat. Dari sisi product characteristic, produsen mesti 

menampilkan ciri-ciri khusus dan spesifik dari produk tersebut agar berbeda di 

pasaran, sehingga konsumen dapat dengan mudah membedakan suatu produk dengan 

produk lain yang ada di pasar (Kotler, 2005). Dari berbagai asosiasi yang terbentuk 

tersebut akan membantu terciptanya image yang baik dan kuat, yang pada akhirnya 

akan mempengaruhi dalam keputusannya untuk membeli dan mengkonsumsi sebuah 

produk (Rangkuti, 2004). 

Perusahaan berharap dengan memberikan informasi kepada calon konsumen tentang 

label kemasan, asosiasi merek, kepribadian merek dan karakeristik produk melalui 

media iklan dapat mempengaruhi minat beli konsumen terhadap produk yang di 

tawarkan. 
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Melihat adanya fenomena yang menarik tersebut, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Label Kemasan, Asosiasi Merek, 

Kepribadian Merek, Karakteristik Produk dalam Menciptakan Intensitas 

Pembelian Pocari Sweat (Studi di Sarana Olahraga Futsal Kota Bandar 

Lampung)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah label kemasan berpengaruh signifikan terhadap intensitas membeli 

Pocari Sweat oleh konsumen ? 

2. Apakah asosiasi merek berpengaruh  terhadap intensitas membeli Pocari Sweat 

oleh konsumen ? 

3. Apakah kepribadian merek berpengaruh terhadap intensitas membeli Pocari 

Sweat oleh konsumen ? 

4. Apakah karakteristik merek berpengaruh terhadap intensitas membeli Pocari 

Sweat oleh konsumen ? 

5. Apakah label kemasan, asosiasi merek, kepribadian merek dan karakteristik 

produk terhadap intensitas konsumen secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

intensitas membeli Pocari Sweat oleh konsumen ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh label kemasan, asosiasi 

merek, kepribadian merek dan karakteristik produk terhadap intensitas konsumen 

untuk membeli minuman isotonik Pocari Sweat. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk Perusahaan 

Dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk perusahaan jika ingin melakukan 

penelitian tentang intensitas pembelian masyarakat terhadap minuman isotonik 

merek Pocari Sweat. 

2. Untuk penulis 

Menambah wawasan penulis untuk berfikir kritis dan sistematis dalam 

menghadapi permasalahan yang terjadi 

3. Untuk Pihak Lain 

Hasil penelitian  ini dapat  digunakan  sebagai bahan referensi bagi pembaca 

dan  dapat  memberikan   informasi   bagi  penelitian   lain  yang  berkaitan  

dengan bidang pemasaran. 


