
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Era modern yang menunutut terpenuhinya semua kebutuhan manusia 

secara lengkap dan sangat kompleks. Dalam hal ini manusia selalu merasa 

tidak puas akan apa yang diperoleh. Hal ini menjadi peluang bisnis baru bagi 

perusahaan-perusahaan baik yang bergerak di bidang barang maupun jasa. 

Adanya sebuah peluang maka tidak akan terlepas dari adanya 

persaingan, dimana perusahaan yang mampu menginterpresentasikan 

keinginan konsumen yang akan memenangi persaingan. Perusahaan dituntut 

untuk bersikap proaktif dengan strategi pemasaran yang tepat agar dapat 

merebut pangsa pasar (market share) yang potensial. Salah satu aset untuk 

mencapai keadaan tersebut adalah merek (brand) produk yang dewasa ini 

berkembang menjadi sumber aset terbesar bagi perusahaan. 

Merek merupakan janji penjual untuk secara konsisten memberikan 

keistimewaan, manfaat, dan jasa tertentu kepada pembeli (Kotler, 2002:460). 

Merek memberi sejumlah keuntungan pada produsen maupun konsumen. 

Simamora (2002) menyebutkan dengan adanya merek, masyarakat mendapat 

jaminan tentang mutu suatu produk yaitu dengan memperoleh informasi yang 

berkaitan dengan merek tersebut. 

Suatu merek pada gilirannya memberi tanda pada konsumen mengenai 

sumber produk tersebut. Di samping itu, merek melindungi, baik konsumen 
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maupun produsen dari para kompetitor yang berusaha memberikan produk-

produk yang tampak identik (Aaker, 1997:7). Merek memegang peranan 

sangat penting, salah satunya adalah menjembatani harapan konsumen pada 

saat perusahaan menjanjikan sesuatu  kepada konsumen (Durianto, 2004:1). 

Kondisi pasar yang kompetitif, preferensi dan loyalitas pelanggan adalah 

kunci kesuksesan. Dengan kondisi sekarang ini, nilai suatu merek yang mapan 

sebanding dengan realitas makin sulitnya menciptakan suatu merek. 

Pemasaran dewasa ini merupakan pertempuran persepsi konsumen, tidak 

sekedar pertempuran produk (Durianto, 2004:3).  

Suatu merk dikatakan memiliki merek dagang (trademark) yang terkenal  

apabila konsumen tetep loyal terhadap merk tersebut,yaitu bahwa sejumlah 

konsumen tetap menginginkan suatu merk dan menolak menggantinya 

meskipun ada produk lain yang muncul dan harga yang lebih murah. Sehingga 

dalam hal ini produsen diharapkan agar terus dapat mempertahankan loyalitas 

pelanggan dengan cara terus menjaga ekspetasi pasar. 

Loyalitas merek adalah pilihan yang dilakukan konsumen untuk 

membeli merek tertentu dibandingkan merek yang lain dalam satu kategori 

produk. Schiffman dan Kanuk (2004) mendefinisikan loyalitas merek sebagai 

preferensi konsumen secara konsisten untuk melakukan pembelian pada 

merek yang sama pada produk yang spesifik atau kategori pelayanan tertentu. 

Loyalitas pada merek ini timbul karena konsumen mempersepsikan 

merek tersebut menghasilkan produk yang memiliki sejumlah manfaat dan 

kualitas dengan harga yang sesuai. Loyalitas merek juga menjadi indikasi 
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adanya kekuatan merek, karena tanpa loyalitas merek tidak akan tercipta 

kekuatan merek. Hal ini dapat dilihat pada merek-merek yang menjadi 

pemimpin di pasaran, dapat dipastikan bahwa merek tersebut memiliki 

pelanggan yang loyal pada merek tersebut. 

PT. Unilever Tbk yang merupakan salah satu perusahaan Go Public dan 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam 

bidang consumer goods. PT. Unilever Tbk merupakan salah satu perusahaan 

yang memproduksi sabun merek Lifebuoy dan banyak dikenal oleh konsumen. 

Perkembangan kebutuhan masyarakat yang selalu menginginkan sesuatu yang 

praktis dan efisien, membuat produk-produk Unilever selalu menjadi pilihan 

masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga yang sehat 

dan praktis. 

Berdasarkan hasil pemikiran tersebut di atas maka peneliti melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Trust In A Brand Terhadap Brand 

Loyalty Pada Konsumen Sabun Lifebuoy di Kota Surakarta.”  

 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian 

yang nantinya menjadi arah bagi langkah-langkah penelitian selanjutnya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah tersebut dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 
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1.  Apakah variabel brand characteristic, company characteristic, consumer 

– brand characteristic mempunyai pengaruh terhadap brand loyalty pada 

konsumen sabun Lifebuoy di kota Surakarta?   

2.  Faktor manakah diantara variabel brand characteristic, company 

characteristic, consumer – brand characteristic yang dominan 

pengaruhnya terhadap brand loyalty pada konsumen sabun Lifebuoy di 

kota Surakarta ?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas ditetapkan tujuan-tujuan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh variabel brand characteristic, company 

characteristic, consumer – brand characteristic terhadap brand loyalty 

pada konsumen sabun Lifebuoy di kota Surakarta.    

2. Untuk menganalisis variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap 

brand loyalty pada konsumen sabun Lifebuoy di kota Surakarta.    

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Manfaat secara teoritis : Untuk menambah wawasan dan memperluas 

literatur yang berkaitan dengan variabel-variabel ekuitas merek dan 

perilaku konsumen 
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2. Manfaat secara praktis : Untuk memberikan informasi dan bukti empiris 

tentang pengaruh variabel- variabel brand characteristic, company 

characteristic, consumer – brand characteristic sebagai bahan 

pengambilan keputusan bagi perusahaan.      

 

E. Sistematika Penelitian 

Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

BAB I.  PENDAHULUAN 

Berisi pendahuluan dari penulisan skripsi ini, yang mencakup 

latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II.  TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisi mengenai pengertian produk, pengertian merek,, 

loyalitas konsumen, loyalitas merek, kepercayaan terhadap merek, 

faktor pembentuk kepuasan pelanggan, penelitian terdahulu, 

hipotesis dan kerangka pemikiran. 

BAB III. METODA PENELITIAN 

Bab ini memuat jenis penelitian, populasi dan sampel, definisi 

operasional variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 

data, metode pengambilan sampel, metode pengujian kualitas 

data, dan metode analisis data. 
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BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini terdiri dari gambaran umum perusahaan, data yang 

diperoleh, hasil analisis dan pembahasannya serta pembuktian 

atas hipotesis yang dibuat (jawaban sementara) sebelumnya. 

BAB V. PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian 

dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


