
BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang 

Industri minuman kini sangat berkembang pesat. Sangat banyak perusahaan 

yang menjalani bisnis dalam bidang ini. Hal itu dikarenakan industri minuman dalam 

kemasan ini merupakan industri yang potensial. Tingkat revenue yang tinggi 

merupakan alasan mengapa industri minuman dalam kemasan ini semakin maju. Hal 

tersebut ditunjukkan oleh jumlah perusahaan air minum dalam kemasan di Indonesia 

yang didapatkan peneliti dari berbagai sumber. 

Tabel 1.1 Jenis-jenis dan merk-merk minuman dalam kemasan 

Jenis Minuman Dalam Kemasan (Gelas) Merk Minuman 

Air mineral Aqua, Vit, Club, Amidis, Ades, Prim-A, 
2Tang, Alto, Ron88, Viro 

Rasa Teh Teh Gelas, Teh Eco, Fentania, Segaar, 
Jinggo, Ice Tea, Gunung, Rio, Mountea, 
Bandulan, Mallo, Arinda, Tekita, Teh Jawa, 
Teh Hijau, Vontea, Hachi, Indoteh 

Rasa Buah Frutang, Ale-Ale, Mountea, Okky, Vita, 
Frutania, Orenz, Koko Drink 

Rasa Kopi Chocolie, Granita, Mallo, Robus, Kopyes, 
Kopikap, Kopi Hitam 

Sumber: Olahan peneliti 2013 



Jumlah penduduk yang terus meningkat, membuat perusahaan minuman 

dalam kemasan ini memproduksi produk dalam jumlah yang lebih banyak dan lebih 

variatif. Konsumsi AMDK di dalam negeri diprediksi mencapai sebanyak 21,78 

miliar liter pada 2013 atau tumbuh 10% dibandingkan dengan tahun 2012 yaitu 

sebanyak 19,8 miliar liter (Herdiyan 2012). Maraknya persaingan dalam bidang air 

minum dalam kemasan ini membuat perusahaan saling berlomba-lomba untuk 

memuaskan ekspektasi konsumen. 

Minuman dalam kemasan bukan saja air mineral, namun juga terdapat 

berbagai macam rasa, seperti rasa teh, buah, dan kopi. Minuman kopi dalam kemasan 

disukai oleh berbagai kalangan. Misalnya kalangan atas (Starbucks dan Coffee Bean), 

menengah (Nescafe), dan kalangan bawah. Contoh minuman dalam kemasan rasa 

kopi untuk masyarakat kelas bawah antara lain Chocolie, Granita, Mallo, Robus, 

Kopyes, Kopikap dan Kopi Hitam. Chocolie ini merupakan minuman dalam cup 

dengan rasa cappuccino. Cappuccino merupakan minuman khas Italia yang terdiri 

dari espresso dan susu. Kebanyakan orang-orang di Indonesia merupakan penggemar 

kopi. Dapat dilihat ada sangat banyak kedai-kedai kopi di berbagai tempat. Di Jakarta 

saja sudah terdapat lebih dari 65 kedai kopi (streetdirectory.com/coffeehouse). 

Berdasarkan hal tersebut, CV. Aneka Karunia menawarkan sebuah produk 

cappuccino yang sudah dikemas dalam cup sehingga dapat langsung diminum. 

Menyadari bahwa penggemar kopi di Indonesia berasal dari seluruh kalangan 

(kalangan bawah hingga kalangan atas), Chocolie ini juga dijual dengan harga yang 



relatif murah. Hal ini dikarenakan CV. Aneka Karunia ingin menargetkan masyarakat 

kelas bawah (Kong 2013). 

Dalam dunia marketing terdapat konsep yang disebut four Ps of marketing - 

product, price, place, and promotion (Duncan 2008). Dan packaging termasuk dalam 

bagian product. Kotler & Armstrong (2006) mengatakan bahwa kualitas produk 

merupakan senjata strategis yang potensial bagi suatu perusahaan untuk mengalahkan 

kompetitornya. Jadi hanya perusahaan dengan kualitas produk yang paling baik akan 

tumbuh dengan pesat, dan dalam jangka panjang perusahaan tersebut akan lebih 

berhasil dari perusahaan yang lain yang tidak memiliki kualitas produk yang baik. 

Namun kualitas produk saja tidak cukup, tapi perusahaan juga harus mampu 

membuat packaging yang menarik sehingga konsumen tertarik untuk membeli 

produk tersebut.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemasan/packaging berasal dari 

kata package yang artinya sepadan dengan kata kerja ‘membungkus’ atau 

‘mengemas’ dalam bahasa Indonesia, sehingga secara harfiah pengertian packaging 

dapat diartikan sebagai pembungkus atau kemasan. Menurut Shimp (2010), kemasan 

dapat diartikan sebagai suatu benda yang berfungsi untuk melindungi, mengamankan 

produk tertentu yang berada di dalamnya. Terpenting kemasan harus berhasil dalam 

uji kelayakan sebagai fungsi pengemas, apakah kemasan itu dapat menjaga 

produknya secara keseluruhan, menjaga untuk mengkondisikan produk tersebut 

dalam jangka waktu tertentu dan karena perpindahan tempat. Namun manfaat 



kemasan untuk menjaga isi dari suatu produk ternyata juga memiliki manfaat penting 

lainnya. Dengan begitu banyaknya merek air minum dalam kemasan, desain 

packaging dari suatu produk juga merupakan salah satu faktor penting untuk 

konsumen mengambil keputusan pembelian. Dan hal ini didukung pula oleh 

pernyataan Emblem dan Emblem (2000, 8) yaitu: 

“Packaging design is a key element in giving a product its competitive edge in 

today’s marketplace.” 

  Kemasan yang baik adalah kemasan yang dapat memenuhi VIEW model 

yaitu, Visibility, Information, Emotional Appeal, dan Workability (Shimp 2010). 

Visibility, kemasan dari suatu produk harus menarik sehingga dapat menarik 

perhatian konsumen. Pemilihan warna dan bentuk dari produk tersebut juga harus 

tepat sehingga konsumen merasa tertarik saat melihat produk tersebut. Selain desain 

yang menarik, kemasan juga harus memiliki informasi-informasi akan produk 

tersebut (Information). Contohnya seperti, komposisi produk, cara pemakaian, fakta 

nutrisi, dan keuntungan-keuntungan yang akan didapat konsumen bila mengkonsumsi 

produk tersebut. Emotional appeal adalah perasaan atau keinginan konsumen saat 

melihat kemasan dari suatu produk. Menurut Shimp (2010, 85): 

“Package designers attempt to arouse feelings such as elegance, prestige, 
cheerfulness, and fun through the use of color, shape, packaging materials, and other 
devices”. 

Workability adalah kegunaan atau manfaat apa saja yang diberikan oleh kemasan 

tersebut. Contohnya seperti, apakah kemasan tersebut dapat melindungi produknya 



atau misalkan apakah konsumen mengalami kesulitan ketika ingin membuka 

kemasan itu.  

Chocolie mempromosikan produknya melalui salesperson yang bekerja di 

Chocolie. Namun hanya dengan  menggunakan salesperson saja, Chocolie dapat 

meraih pendapatan yang cukup tinggi. Melalui salesperson dan distributor-distributor 

yang bergerak di berbagai daerah, Chocolie dapat meraih pendapatan kira-kira Rp. 20 

miliar per tahunnya. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kemasan mampu 

mempengaruhi konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. Hal ini melatar 

belakangi peneliti untuk membahas tentang “Pengaruh Kemasan Chocolie Dalam 

Mendorong Keputusan Pembelian Konsumen Berdasarkan VIEW Model di wilayah 

Bogor.” Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusan 

pembelian barang dan jasa. Menganalisa perilaku konsumen dalam keputusan 

pembelian adalah hal yang penting, karena dengan memiliki pengetahuan mengenai 

perilaku konsumen, perusahaan akan dapat menentukan strategi pemasaran yang 

tepat.  

I.2. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, Chocolie merupakan minuman dalam 

kemasan dengan rasa cappuccino yang ditargetkan pada pasar kelas bawah (Kong 

2013). Banyaknya kompetitor dalam bidang air minum dalam kemasan ini membuat 

CV. Aneka Karunia harus memikirkan strategi yang tepat dalam menarik minat 



konsumen. Selain menciptakan rasa dan kualitas produk terbaik, CV. Aneka Karunia  

juga harus membuat kemasan yang menarik sehingga dapat menarik minat 

konsumen. Kemasan Chocolie harus dapat memenuhi ekspektasi konsumen. Dalam 

kemasan Chocolie terdapat berbagai informasi tentang komposisi, tanggal kadaluarsa, 

dan lainnya. Kemasan Chocolie juga tidak menyulitkan konsumen untuk 

mengkonsumsinya. Karena hanya dengan mencolokkan sedotan, konsumen dapat 

menikmati produk Chocolie. Dengan kemasan yang memenuhi VIEW model, 

diharapkan konsumen akan memilih Chocolie dibandingkan dengan produk 

kompetitor. Bila kemasan Chocolie tidak memenuhi ekspektasi konsumen saat 

melihat kemasan tersebut, hal ini akan berdampak buruk bagi Chocolie, karena 

konsumen akan memilih dan membeli produk kompetitor. Dengan adanya Granita, 

Mallo, Robus, Kopyes, Kopikap dan Kopi Hitam sebagai kompetitor Chocolie, CV. 

Aneka Karunia benar-benar harus memiliki kemampuan untuk terus memenuhi 

ekspektasi konsumen dan menjaga konsumen agar tetap loyal terhadap Chocolie. 

I.3. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah penelitian 

ini adalah: “Seberapa Kuat Pengaruh Kemasan Chocolie Dalam Mendorong 

Keputusan Pembelian Konsumen Berdasarkan VIEW Model di wilayah Bogor.” 

 

 

 



I.4. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian yang akan 

dilakukan adalah untuk mengetahui seberapa kuat pengaruh kemasan Chocolie dalam 

mendorong keputusan pembelian konsumen berdasarkan VIEW model di wilayah 

Bogor. 

 

I.5. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan Akademis 

 Analisis pengaruh strategi Chocolie dalam mendorong keputusan pembelian 

konsumen berdasarkan VIEW model dapat menjadi bahan kajian bagi para akademisi 

(khususnya IMC) terkait masalah promosi dan penjualan. Melalui penelitian ini, 

dapat dilihat seberapa kuat manfaat kemasan sebagai salah satu bentuk promosi 

produk selain berbagai faktor lain yang turut mendukung (price, ads, product, dan 

sebagainya). 

 Kegunaan Praktis 

 Penelitian ini dapat bermanfaat bagi perusahaan CV. Aneka Karunia guna 

memperoleh gambaran mengenai efektifitas kemasan yang dibuat berdasarkan VIEW 

model. Gambaran tersebut dapat menjadi suatu bahan evaluasi dan untuk mengukur 

seberapa besar pengaruh kemasan berdasarkan VIEW model dalam mendorong 

konsumen untuk membeli produk Chocolie. 

 



 

 Kegunaan Sosial 

 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi 

masyarakat luas untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kemasan berdasarkan 

VIEW model dalam mendorong keputusan pembelian konsumen. Berdasarkan 

penelitian ini, masyarakat yang merupakan bagian dari konsumen produk dapat lebih 

bijak dalam memilih dan membeli barang atau jasa dari brand tertentu. 

I.6. Sistematika Penelitian 

 Penelitian ini akan dibagi dalam 6 bab yang akan dijabarkan sebagai berikut: 

1) Bab I Pendahuluan 

Secara garis besar, bab pertama ini akan menjelaskan mengenai latar 

belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian. 

2) Bab II Objek Penelitian 

Pada bab kedua ini, peneliti akan memberikan gambaran yang jelas 

mengenai ruang lingkup  dan perkembangan objek penelitian, yaitu profil 

CV. Aneka Karunia, Visi dan misi CV. Aneka Karunia, Chocolie dan kemasan 

Chocolie. 

3) Bab III Tinjauan Pustaka 

Pada bab ketiga ini, peneliti akan memberikan tinjauan pustaka berupa 



konse-konsep seperti, Komunikasi, Marketing, Integrated Marketing 

Communication (IMC), Perilaku konsumen dan Keputusan pembelian 

sehingga diperoleh suatu landasan teori  yang  dapat  digunakan  untuk  

membantu  peneliti  dalam  pemecahan masalah. Pada bab tiga (3) ini 

peneliti juga akan mencantumkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini. 

4) Bab IV Metodologi Penelitian 

Pada bab  ini  peneliti  akan menguraikan  serangkaian  metode  

operasionalisasi konsep, metode penelitian, metode pengumpulan data, 

metode pengujian data, dan metode analisis data. 

5) Bab V Hasil dan Pembahasan 

Pada bab ini, peneliti akan menunjukkan sejumlah data-data dari hasil 

penelitian dan akan  membahas  hasil  penelitian  secara  keseluruhan  dan  

bagaimana  hasil penelitian ini akan  menjawab masalah seperti yang 

dirumuskan sebelumnya pada rumusan masalah. 

6) Bab VI Kesimpulan dan Saran 

Pada bab terakhir ini, peneliti akan memberikan kesimpulan dan jawaban 

terhadap rumusan masalah yang telah peneliti temukan dari hasil penelitian, 

pembahasan yang dilakukan, dan keterbatasan dalam penelitian ini. Peneliti 

juga akan memberikan saran yang dapat diaplikasikan oleh CV. Aneka 

Karunia. 

 




