
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Industri minuman di Indonesia sangat diminati oleh masyarakat Indonesia terutama 

minuman ringan. Berdasarkan dari data dan outlook industry consumer goods 2016, pasar industry 

consumer goods terutama minuman ringan di Indonesia sangat diminati akibat perkembangan 

zaman yang disebabkan oleh gaya hidup masyarakat Indonesia yang serba praktis dan instan. 

Apalagi ditambah seperti jumlah penduduk Indonesia sebesar 252 juta jiwa, dimana 50% di 

antaranya merupakan usia produktif, PDB per kapita di Indonesia mencapai  US$ 3.500 melampaui 

negara pesaing di Asean seperti Filipina dan Vietnam, jumlah rumah tangga di Indonesia yang 

cukup tinggi, dan anggaran belanja tahunan berkisar US$ 5.000-US$ 15.000 diperkirakan meluas 

dari 36% pada saat ini menjadi 58% pada 2020, oleh karena itu lebih dari 60 juta penduduk 

berpenghasilan rendah diprediksi bergabung dengan kelas menengah di dekade mendatang, dan 

mendorong permintaan konsumen semakin kuat akan minuman ringan di jaman modern ini akibat 

perubahan zaman yang terjadi, sehingga total pasar industry consumer goods khususnya minuman 

ringan di Indonesia pada tahun 2030 nanti diperkirakan akan mengalami kenaikan mencapai US$ 

810 miliar (Krisnawati, et al, 2019). Hal ini juga dibuktikan dari market share minuman ringan 

sebesar dua belas koma empat persen (12,4%). Maka dari itu Kementerian perindustrian sangat 

aktif utuk mendorong kinerja industry minuman khususnya pada minuman ringan di dalam negeri 

karena sektor ini yang terus mendorong perekonomian Indonesia untuk menunjukan pertumbuhan 

positif dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, kemudian mampu 

berkompetisi di pasar Domestik dan Global. (Kemenperin, 2016). Dari data tersebut menjabarkan 

pertumbuhan rata-rata per tahun pasar industry minuman ringan diperkirakan tumbuh rata-rata dua 



belas persen (12%) per tahun. Pertumbuhan yang tinggi ini diperkirakan terjadi untuk produk ready 

to drink (RTD) seperti coffee khususnya sebesar delapan belas koma delapan persen (18,8%) yang 

akan mengalami peningkatan secara signifikan dibandingkan dengan produk lain yaitu  

fruit/vegetable juice sebesar lima belas koma enam persen (15,6%), sports and energy drink 

sebesar empat belas koma delapan persen (14,8), dan teh sebesar tiga belas koma tujuh persen 

(13,7%). Sehingga dari permintaan yang tinggi akan minuman ringan menyebabkan persaingan di 

industri minuman ringan menjadi yang cukup tinggi untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen 

akan minuman ringan (DuniaIndustri.com, 2016). 

       Menurut Idjosoesilo (2017) Ketua ASRIM (Asosiasi Industri Minuman Ringan), Indonesia 

mampu memberikan peluang menyediakan potensi pertumbuhan pasar konsumsi khususnya 

minuman ringan yang sangat menjanjikan tidak hanya di kelas menengah, tetapi juga  kepada 

konsumen yang menengah kebawah. Menurut data BPS pada tahun 2013 menunjukkan konsumen 

Indonesia membelanjakan uangnya dua persen (2%) dari belanja bulanan mereka untuk membeli 

minuman khususnya minuman ringan. Menurut Idjosoesilo (2017) pada acara  festive season yang 

membawa harapan besar untuk industri minuman karena berdampak pada meningkatnya penjualan 

minuman pada saat acara tersebut berlangsung. Sehingga penjualan minuman saat festive season 

juga berkontribusi pada perekonomian Indonesia sebesar tiga puluh persen (30%).  

               Maka dari itu salah satu perusahaan minuman ringan bersoda yaitu Coca-Cola Company 

berhasil menjadi market leader minuman ringan bersoda di Indonesia karena selain yang pertama 

masuk di Indonesia. Hal ini ditunjukan dari perkembangan penjualanan perusahaan PT. Coca-Cola 

Amatil Indonesia dalam kurun periode Maret - Agustus 2017. Adapun data yang diperoleh 

merupakan data hasil penjualanan selama periode tersebut yang mengalami peningkatan.  

Berikut ini tabel penjualan : 

Tabel 1.1 Data Volume Penjualan PT. Coca-Cola Amatil Indonesia Maret – Agustus 2017 



PERIODE PENJUALAN Kenaikan/Penurunan Rate 

Maret Rp11.825.000.000 Rp0 0% 

April Rp11.166.000.000 -Rp659.000.000 -6% 

Mei Rp16.164.000.000 Rp4.998.000.000 45% 

Juni Rp10.318.000.000 -Rp5.846.000.000 -36% 

Juli Rp14.969.000.000 Rp4.651.000.000 45% 

Agustus Rp20.989.000.000 Rp6.020.000.000 40% 

Sumber: Data Diolah Peneliti (2019) 

Dari data diatas maka dapat dilihat bahwa volume penjualan dari PT. CCAI SSi 

mengalami kecenderungan peningkatan 40% sejak Maret hingga Agustus 2017. Walaupun 

sempat mengalami penurunan di bulan April dan Juni sebesar -6% dan -36%. Namun terjadi 

peningkatan yang baik sekali di bulan Mei sebesar 45% dan ditutup di bulan Agustus 2017 

sebesar Rp20.989.000.000. 

Sehingga Coca-Cola bisa dikatakan adalah sebagai perusahaan pemimpin pasar 

minuman ringan berkarbonasi dan tidak hanya itu, Coca-cola telah berhasil menguasai pasar 

tradisional dengan distribusi yang dilakukan secara langsung, grosir, dan “managed third 

party” atau pihak ketiga. Serta sukses juga menguasai pasar modern dengan pendistribusian 

yang dilakukan melalui hypermarket, supermarket, dan mini market. Tidak hanya sampai di sana 

saja produk dari Coca-Cola dijual juga pada satu setengah juta gerai minuman yang tersebar di 

seluruh wilayah Indonesia, dan berdampak pada mendukung perekonomian Indonesia melalui 

enam ratus ribu pelanggan yang dimilikinya dan dua ribu delapan ratus pemasok. Lebih dari tiga 

ratus sepuluh ribu kulkas pendingin pun ditempatkan di pasar guna meratakan produk dan 

menjadikan pelanggan setia Coca-cola. Sehingga industry minuman ringan memiliki pasar 

yang sangat menjanjikan di Indonesia. 

Sehingga dari suksesnya perusahaan asing yang berhasil menjadi market leader 

sebagai minuman ringan di Indonesia, UMKM pun tidak tinggal diam untuk dapat 

berkompetisi dan tumbuh mengembangkan minuman ringan     sebagai minuman khas 

Indonesia yang salah satunya adalah CV. Alami Indonesia Sejahtera. CV. Alami Indonesia 



Sejahtera merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi minuman ringan khas 

Indonesia yaitu Aldos temulawak dan coffee beer. Dimana Aldos temulawak dan coffee beer 

adalah salah satu minuman khas Indonesia yang sudah ada sejak tahun 1985, dimana perusahaan 

ini awalnya berdiri di Mojokerto, Jawa Timur pada tahun 1985. CV. Alami Indonesia pada saat 

itu didirikan langsung oleh Soeprayoegi bersama istrinya dengan menggunakan kemasan botol 

kaca, kemudian tampil dengan wajah baru menggunakan kemasan botol plastik pada tahun 2005. 

Saat ini CV. Alami Indonesia Sejahtera telah memiliki tiga puluh karyawan dengan komposisi 

delapan orang dibagian produksi pengolahan bahan baku mentah, delapan orang bagian produksi 

minuman, sepuluh orang bagian pengemasan, satu orang pengawas, dan tiga orang admin untuk 

mengerjakan administrasi (Soeprayogi, 2019).  

Kemudian  seiring berjalannya waktu CV. Alami Indonesia Sejahtera ingin melakukan 

ekspansi bisnis dengan memasarkan produknya Aldos coffee beer di wilayah Surabaya karena 

selain Surabaya masih tergolong dekat dengan lokasi CV. Alami Indonesia Sejahtera di 

Mojokerto, Surabaya juga cukup tinggi penduduknya dalam mengkonsumsi minuman ringan 

sehingga menambah peluang Aldos coffee beer sebagai minuman ringan untuk menjadi minuman 

pilihan masyarakat  pada saat terik matahari sebagai pelepas dahaga dan ketika bersantai setelah 

melakukan aktivitas. Sehingga minuman dengan packaging yang easy to carry on dan easy to 

drink maka menjadi salah satu pertimbangan keputusan pembelian yang didukung oleh faktor 

terbesarnya yaitu cita rasa dan menunjang gaya hidup masyarakat Surabaya yang modern, serba 

instan, dan praktis. Tidak hanya itu saja tren pola gaya hidup sehat juga banyak memberikan 

pengaruh pada selera konsumen, sehingga tidak menutup kemungkinan juga pada segmen anak 

muda (Silalahi, 2019). Berikut omset yang telah dicapai  Aldos di Surabaya ditunjukan melalui 

grafik dibawah ini : 



 

Gambar 1.1 Grafik penjualan produk coffee beer Aldos di Surabaya 

Sumber : (Soeprayogi, 2019) 

Produk unggulan dari CV. Alami Indonesia Sejahtera adalah coffee beer dimana   minuman 

ringan yang menggunakan ekstrak kopi tanpa ampas dengan perpaduan krim, karamel dan  

kandungan soda didalamnya yang menghasilkan sensasi rasa segar yang unik dan membuat 

konsumen bisa bernostalgia pada saat mengkonsumsi, sehingga melekat di hati masyarakat 

Indonesia sejak zaman dulu dari tahun 1985 untuk tertarik membeli produk Aldos, karena Aldos 

dikenal dengan produk khas Indonesia, resep tempoe doeloe, harga yang terjangkau, memiliki 

keunggulan pada kemasan yang sudah menggunakan botol plastik sehingga easy to carry and 

easy to drink,  dan memiliki desain packaging yang modern untuk dapat masuk ke jaman modern 

khususnya kaum milenial, karena Aldos ingin mendorong masyarakat untuk tetap mengingat 

produk minuman ringan khas Indonesia, dan Aldos ingin meluncurkan produk dengan gaya yang 

unik, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai pelanggan terhadap produk Aldos coffee beer, agar 

Aldos tetap melekat di hati masyarakat (Soeprayogi, 2019). Sehingga peneliti ingin mengetahui 

bagaimana pengaruh nilai pelanggan terhadap keputusan pembelian Aldos dan loyalitas pembeli.  

1.2 Rumusan Masalah 

1) Apakah nilai pelanggan berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen Aldos? 



2) Apakah nilai pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pembeli Aldos? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1) Mengetahui pengaruh nilai pelanggan terhadap keputusan pembelian konsumen Aldos 

2) Mengetahui pengaruh nilai pelanggan terhadap loyalitas pembeli Aldos. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Manfaat Teortitis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya 

terutama dalam aspek nilai produk yang berpengaruh pada keputusan pembelian dan 

loyalitas pembeli. 

2) Manfaat praktis  

Penelitian ini sebagai bahan pertimbangan, dan masukan untuk produk minuman Aldos 

didalam mengembangkan bisnis selanjutnya. 

 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Pada penelitian ini mengambil ruang lingkup seluruh pelanggan CV. Alami Indonesia 

Sejahtera  di kota Surabaya karena CV. Alami Indonesia Sejahtera pertama berdiri di kota 

Surabaya dan pertama kali memasarkan produknya di wilayah Surabaya dengan meneliti 

produk Aldos coffee beer. Waktu penelitian berlangsung pada bulan Januari 2019 hingga 

bulan Januari 2020 dengan subyek penelitian konsumen yang sudah pernah membeli Aldos 

coffee beer lebih dari dua kali karena sudah mengetahui tentang produk Aldos untuk 

memudahkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti agar lebih akurat. 



 


