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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

      Pada era globalisasi seperti sekarang ini menjanjikan suatu peluang dan 

tantangan bisnis baru bagi perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Sehingga 

memperluas pasar produk dari perusahaan di Indonesia dan di sisi lain, keadaan 

tersebut memunculkan persaingan yang semakin ketat baik antar perusahaan 

domestik maupun dengan perusahaan asing. Semakin ketatnya persaingan 

tersebut maka akan semakin mengarahkan perekonomian Indonesia ke 

mekanisme pasar yang memposisikan pemasar untuk selalu mengembangkan 

dan merebut market share (pangsa pasar). 

  Suatu perusahaan beroperasi selain untuk mendapatkan keuntungan juga 

untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya menghadapi semakin ketatnya 

persaingan di era globalisasi ini. Dalam rangka memenangkan persaingan 

tersebut, perusahaan dituntut untuk melakukan kegiatan pemasaran bagi 

produk-produk yang dihasilkan. Pemasaran mencakup usaha perusahaan yang 

dimulai dengan mengidentifikasikan kebutuhan konsumen yang perlu 

dipuaskan, menentukan produk yang hendak diproduksi, menentukan harga 

produk yang sesuai, menentukan cara-cara promosi dan penyaluran/penjualan 

produk tersebut, hingga pada akhirnya produk yang dihasilkan tersebut sampai 

kepada konsumen.  



  Berbagai macam produk baru bermunculan mengikuti arus kebutuhan 

persaingan pasar. Produk yang baru lahir biasanya lebih mengutamakan daya 

tarik untuk merebut posisi di pasar, baik dari segi kemasan maupun cita rasa. 

Tidak jarang ada beberapa produsen menghasilkan produk ’baru’ yang 

merupakan produk hasil inovasi peniruan yang menunjukkan tidak adanya 

perbedaan pola pengkonsumsian dan hanya menciptakan kembali produk yang 

sudah ada dengan sedikit modifikasi. 

  Dalam kondisi semakin meningkatnya persaingan antara produk-produk 

sejenis, maka perusahaan yang satu dengan yang lain saling bersaing 

merebutkan konsumen. Perusahaan yang mampu menciptakan dan 

mempertahankan pelangganlah yang akan sukses dalam persaingan. Setiap 

perusahaan berusaha untuk memahami perilaku konsumen pada pasar sasaran 

untuk kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Perilaku konsumen yang ada 

tersebut akan mempengaruhi cara konsumen dalam melihat atau memandang 

suatu produk. Konsumen dalam memilih suatu brand produk akan melalui tahap 

percobaan terlebih dahulu, pada tahap ini seringkali konsumen akan mencoba 

berbagai brand yang berbeda. Jika dirasakan bahwa brand tersebut cocok dan 

memenuhi apa yang diharapkan dari produk sejenis maka konsumen akan terus 

mencari brand tersebut. 

  Brand atau merek bukanlah sekedar nama, istilah (term), tanda (sign) 

simbol desain, ataupun kombinasinya. Lebih dari itu merek adalah janji 

perusahaan untuk secara konsisten memberikan features, benefits dan service 



kepada pelanggan. Janji inilah yang membuat masyarakat mengenal merek 

tersebut lebih dari merek yang lain. Kenyataannya, sekarang ini karakter unik 

dari pemasaran modern bertumpu pada penciptaan merek-merek yang bersifat 

membedakan (different) sehingga dapat memperkuat image perusahaan dan 

produk dalam benak konsumen. 

  Sedangkan Ekuitas merek itu sendiri adalah nilai dari suatu merek 

berdasarkan sejauh mana merek itu mempunyai loyalitas merek, kesadaran 

merek, anggapan mutu dan asosiasi merek ( Kotler dan Amstrong, 1997:284). 

  Perusahaan yang menyadari ekuitas merek mempunyai kemampuan 

dalam mempertahankan nama mereknya akan memperoleh keuntungan dalam 

jangka panjang. Hal ini disebabkan banyaknya sebutan nama merek dipasaran 

yang masing-masing merek tersebut menonjolkan keistimewaannya masing- 

masing melalui pengorbitan iklan-iklan diberbagai  media. Sehingga terjadi 

”perang” iklan yang sangat gencar yang sangat berujung pada membengkaknya 

pada biaya pemasaran. 

  Selain itu agar konsumen tidak beralih ke produk sejenis dengan merek 

lain, produsen harus mampu menciptakan produk dengan atribut-atribut yang 

sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Selain itu, produsen juga 

harus mampu menganalisa faktor-faktor yang menjadi sebab konsumen memilih 

merek tertentu. Dengan atribut-atribut dan faktor-faktor tersebut produsen akan 

mampu menciptakan citra yang baik pada produknya sehingga mampu  



memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen memenangkan pangsa pasar 

bahkan menjadi market leader untuk produk sejenis.  

  Pasta gigi merupakan barang konsumen (consumers goods) ditinjau dari 

cara pemanfaatan oleh konsumen, yaitu barang yang dibeli oleh konsumen akhir 

untuk kepentingan pribadi (dalam arti tidak diolah lagi untuk menciptakan 

laba). Berdasarkan cara-cara konsumen membeli suatu barang, pasta gigi 

tergolong barang nyaman (convinience goods) yaitu barang konsumen yang 

sering dibeli dan kadangkala bersifat segera. Pasta gigi memang mempunyai 

pasar yang sangat luas. Hal ini dikarenakan  sebagian besar orang selalu 

menggosok gigi dengan menggunakan pasta gigi.  

  Kini pasta gigi telah mendunia dan telah digunakan setiap hari oleh 

banyak orang. Berdasarkan pernyataan pada www.pintunet.com bahwa untuk 

periode tahun 2007, Pepsodent menduduki urutan yang pertama dengan 

persentase sebesar 43% untuk berbagai jenis pasta gigi pepsodent. Selanjutnya 

peringkat kedua diduduki oleh Close up dengan persentase 27%, untuk sisanya 

diduduki oleh merek-merek lainnya seperti: ciptadent, smile up, siwak, maxam, 

formula, daun sirih, dll. 

  Pada saat ini banyak sekali merek pasta gigi yang beredar dipasaran 

dimana masing-masing menawarkan berbagai keunggulan. Dengan munculnya 

berbagai produk baru maupun penyempurnaan produk lama, para produsen 

pasta gigi semakin terpacu untuk menciptakan produk yang mampu bersaing 

dan mencoba untuk memenuhi keinginan dan selera konsumen.  



  Merek merupakan salah satu atribut produk yang berfungsi sebagai 

pembeda dalam kategori produk tertentu. Oleh karena itu, merek merupakan 

faktor utama yang dipertimbangkan oleh konsumen pada saat memilih pasta 

gigi. Pada umumnya konsumen menyatakan menentukan merek sebelum 

ditinjau outlet untuk melakukan pambelian pasta gigi dan sebagian besar dari 

para peminat merek tersebut menyatakan tidak atau jarang beralih merek. 

Faktor utama yang mendorong peralihan merek adalah merek yang dicari tidak 

ada. 

 

1.2  Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat disusun perumusan 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana penilaian konsumen tehadap ekuitas merek pasta gigi 

(pepsodent, ciptadent, close up, smile up dan merek lain) sehingga 

menciptakan loyalitas pelanggan. 

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi konsumen dalam menentukan pilihan 

merek pasta gigi tersebut. 

3. Apakah ada perbedaan penilaian konsumen tentang salah satu merek pasta 

gigi tersebut terhadap Brand Loyalty berdasarkan karakteristik personal 

(jenis kelamin) untuk tiap tingkatan loyalitas. 

 

 



1.3 Batasan Penelitian 

Penyelesaian masalah yang dihadapi memerlukan batasan agar dalam 

pemecahannya tidak menyimpang  dari tujuan semula dan menghindari 

kemungkinan meluasnya pembahasan dari yang seharusnya diteliti. 

Adapun batasan-batasan tersebut yaitu: 

1. Penelitian dilakukan pada mahasiswa-mahasiswi UMS yang bertempat 

tinggal/kos pada asrama yang memiliki kapasitas huni > 20 kamar di sekitar 

Gonilan, Kartasura yang sedang menggunakan salah satu merek pasta gigi 

yang akan diteliti. 

2. Macam merek pasta gigi yang diteliti meliputi: Pepsodent, Ciptadent, Close 

up,Smile Up dan merek lain yang ada di pasaran. 

3. Ekuitas Merek yang diteliti hanya brand loyalty, brand awareness, brand 

association, perceived quality dan other proprietary brand assets. 

4. Untuk mengetahui hubungan Brand Equity dengan Customer Loyalty 

dengan menggunakan model SEM (Structural Equation Modelling). 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui bagaimana penilaian konsumen terhadap ekuitas merek 

pasta gigi Pepsodent, Ciptadent, Close Up, Smile Up dan merek lain. 

2. Untuk mengetahui merek pasta gigi yang sering digunakan oleh kalangan 

mahasiswa di UMS. 



3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam 

memilih satu merek pasta gigi tersebut sehingga membentuk konsumen 

yang loyal (customer loyalty). 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Peneliti mampu menerapkan dan membandingkan ilmu yang diperoleh di 

bangku perkuliahan terhadap lingkungan kerja, terutama dengan 

mengaplikasikan model persamaan structural atau Structural Equatin 

Modeling (SEM) dengan AMOS Basic 5.0 dan juga SPSS Statistic dalam 

riset pemasaran. 

2. Bagi Pihak Perusahaan dan Konsumen 

a. Produsen 

Memberikan informasi tentang pangsa pasar merek produk pasta gigi 

tertentu di pasar dan sebagai input dalam menentukan strategi 

pemasaran produk agar konsumen tidak melakukan perpindahan merek. 

b. Konsumen 



Memberikan informasi merek pasta gigi tertentu yang sering digunakan 

oleh konsumen lain dan juga mengetahui kerekteristik dari merek pasta 

gigi tersebut. 

3. Bagi Pihak Lain 

Dapat memberi kontribusi yang positif dan juga dapat digunakan sebagai 

acuan untuk penelitian dalam bidang yang sama. 

 

1.6 Sistematika Penulisan Laporan 

Untuk mempermudah dalam pemahaman terhadap penelitian ini, maka 

penulisannya dibagi dalam tahap-tahap dalam sistematika penulisan tugas akhir 

sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Bab ini merupakan pengantar permasalahan yang dibahas yang meliputi 

latar belakang, perumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi pembahasan secara terperinci dari teori-teori yang 

mendukung yang dipergunakan dalam penelitian ini, teori-teori tersebut 

diantaranya pengertian merek, ekuitas merek, kategori-kategori dari 

ekuitas merek, customer loyalty, dan dasar dari konsep model SEM 

sehingga mempermudah peneliti dalam memecahkan permasalahan. 



BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini berisi tentang objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik 

pengambilan sampel, teknik analisis data dan pengolahan data serta 

kerangka pemecahan masalah (flow chart penelitian). 

BAB IV PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS  
 

HASIL PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang: 

1. Pengumpulan Data yang meliputi mulai dari penentuan objek, 

penentuan sample dan teknik pengumpulan data. 

2. Pengolahan Data dan Analisis Hasil, terdiri dari: 

 Uji validitas dan reliabilitas konstruk, pengujian asumsi SEM, 

Goodness of Fit, pengujian hipotesis dengan menggunakkan Amos 

ver 5.0. 

BAB V  PENUTUP 

 Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan yang 

diperoleh dari analisa pemecahan masalah serta hasil pengumpulan 

data, serta saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait didalamnya. 
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