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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring berkembangnya, Air Mineral Dalam Kemasan (AMDK) 

menjadi barang konsumsi yang sulit dipisahkan dalam keseharian masyarakat. 

Air Mineral Dalam Kemasan (AMDK) menjadi produk yang banyak 

dibutuhkan oleh konsumen sehingga berkembang begitu pesat di Indonesia. 

Besarnya kebutuhan akan produk air mineral, banyak bermunculan 

pengusaha-pengusaha baru yang terjun kedalam bisnis Air Mineral Dalam 

Kemasan (AMDK), hal tersebut mengakibatkan semakin ketatnya persaingan 

antar perusahaan air mineral. Seiring berkembangnya teknologi, perusahaan 

Air Mineral Dalam Kemasan (AMDK) saling berlomba untuk meningkatkan 

kualitas dan melakukan inovasi-inovasi produk air mineral yang bertujuan 

untuk menarik konsumen. Dalam menghadapi persaingan antar produk Air 

Mineral Dalam Kemasan (AMDK), perusahaan dituntut untuk membuat 

strategi untuk mempertahankan konsumen agar tidak berpidah menjadi 

konsumen produk lain dan terus mengembangkan serta mencari konsumen 

baru.  

Dalam persaingan merek produk, citra merek (brand image) air minum 

dalam kemasan merupakan hal yang penting bagi suatu produk untuk tetap 

bertahan dalam persaingan antar produk air mineral. Menurut Ismani (2008), 

tanpa citra merek atau Brand Image yang kuat akan sulit bagi perusahaan 
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untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan yang sudah ada. Hal 

tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dan evaluasi merek bagi 

perusahaan air mineral dalam kemasan untuk mengembangkan produknya 

agar mempunyai keunggulan dan memperoleh citra merek yang positif di 

dalam persaingan. 

Kesadaran merek (brand awareness) merupakan hal yang penting bagi 

konsumen untuk menentukan keputusan pembelian. Semakin ketatnya 

persaingan antar merek air mineral dalam kemasan, konsumen dituntut untuk 

lebih selektif dalam memilih dan menentukan merek AMDK yang akan dibeli. 

Konsumen dituntut mempelajari dan mengefaluasi merek untuk dijadikan 

pedoman dalam menentukan keputusan pembelian. Kesadaran merek 

konsumen berperan penting di dalam tercipta kepuasan pada suatu merek 

AMDK, hal tersebut juga berpengaruh terhadap keputusan pembelian kembali 

konsumen dimana jika konsumen puas dengan suatu merek produk tertentu 

maka konsumen memiliki kecenderungan untuk melakukan pembelian ulang. 

Kepercayaan merek (Brand Trust) suatu produk air mineral dalam 

kemasan akan terbentuk ketika konsumen merasa harapan yang diinginkan 

tercapai dan konsumen merasa puas terhadap produk tersebut. Dengan adanya 

kepercayaan merek, konsumen akan merasa nyaman terhadap produk tersebut 

dan akan  menunjukkan kesetiaan produk dengan cara melakukan pembelian 

secara berkelanjutan.  Menurut Morgan & Hunt (1994), kepercayaan merek 

(brand trust) akan menentukan kesetiaan konsumen terhadap merek dan 
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kepercayaan akan berpotensi menciptakan hubungan-hubungan yang bernilai 

tinggi. 

Loyalitas merek (brand loyalty) merupakan cerminan loyalitas 

konsumen pada suatu merek tertentu yang tercipta karena beberapa faktor 

yang mempengaruhi. Loyalitas merek terjadi karena adanya kepuasan 

konsumen akan suatu produk, konsumen mempunyai komitmen terhadap 

merek tersebut dan konsumen akan memiliki kecenderungan untuk 

meneruskan pembelian akan merek tersebut secara berkelanjutan. Berikut ini 

adalah data tingkat prosentase Air Mineral Dalam Kemasan (AMDK) yang 

diminati oleh konsumen di Indonesia berdasarkan hasil dari Top Brand Index  

 

Tabel 1.1 

Top Brand Index Kategori Air Minum Dalam Kemasan 

Tahun 2012 – 2015 

 

 

MEREK 

TOP BRAND 

INDEX 

2012 

TOP BRAND 

INDEX 

2013 

TOP BRAND 

INDEX 

2014 

TOP BRAND 

INDEKS 

2015 

AQUA 81,0% 81,6% 75,2% 75.90% 

Club 3,2% 3,7% 3,4% 5.00% 

VIT 2,1% 3,1% 3,2% 2.60% 

Ades 2,6% 2,3% 2,2% 2.60% 

Sumber: http://www.topbrand-award.com 

Dari tabel diatas dapat kita peroleh informasi hasil dari Top Brand 

Index pada tahun terakhir yaitu 2015 bahwa air mineral merek AQUA berada 
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pada tingkat Top Brand Index tertinggi dengan presentase 75.90%. 

Diperingkat kedua air mineral merek Club memperoleh tingkat presentase 

sebanyak 5.00%, sedangkan pada peringkat ketiga dan keempat air mineral 

merek VIT & Ades memperoleh tingkat Top Brand Index dengan presentase 

2.60%. 

Jika kita lihat dari keseluruhan tabel Top Brand Index dari tahun 2012 

sampai dengan tahun 2015, dapat kita saksikan bahwa Air Minum Dalam 

Kemasan (AMDK) merek AQUA merupakan merek air mineral yang paling 

diminati oleh konsumen sehingga mendapatkan posisi teratas dalam Top 

Brand Index. Hal tersebut diduga menunjukkan adanya hubungan keterkaitan 

dengan Brand Image, Brand Awareness, Brand Trust dan Brand Loyalty pada 

konsumen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merek AQUA. 

Dengan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti veriabel 

Brand Image, Brand awareness dan Brand Trust yang mempengaruhi variabel 

Brand Loyalty. Pada penelitian ini, objek penelitian yang diteliti adalah 

produk air mineral dalam kemasa merek AQUA dan penelitian dilakukan pada 

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, maka penelitian ini 

diberikan judul “PENGARUH BRAND IMAGE, BRAND AWARENESS 

DAN BRAND TRUST TERHADAP BRAND LOYALTY KONSUMEN 

AIR MINERAL MEREK AQUA PADA MAHASISWA UNIVERSITAS 

MUHAMMADIYAH SURAKARTA”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

penelitian ini meneliti tentang Pengaruh Brand Image, Brand Awareness dan 

Brand Trust terhadap Brand Loyalty Konsumen Air Mineral Merek AQUA. 

Sehingga dalam penelitian ini rumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah variabel Brand Image berpengaruh terhadap Brand Loyalty 

pada konsumen air mineral merek AQUA? 

2. Apakah variabel Brand Awareness berpengaruh terhadap Brand 

Loyalty pada konsumen air mineral merek AQUA? 

3. Apakah variabel Brand Trust berpengaruh terhadap Brand Loyalty 

pada konsumen air mineral merek AQUA?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Brand Image terhadap Brand Loyalty 

pada konsumen air mineral merek AQUA. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Brand Awareness terhadap Brand Loyalty 

pada konsumen air mineral merek AQUA. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Brand Trust terhadap Brand Loyalty pada 

konsumen air mineral merek AQUA. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

yang berupa informasi tentang  Brand Image, Brand Awareness, Brand 

Trust dan Brand Loyalty air mineral merek AQUA  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi PT Aqua Golden Mississippi Tbk 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu PT Aqua Golden 

Mississippi Tbk dalam mengetahui pengaruh Brand Image, Brand 

Awareness dan Brand Trust terhadap Brand loyalty produk merek 

AQUA. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan evaluasi produk air mineral merek AQUA untuk 

meningkatkan Brand Loyalty produk tersebut. 

b. Bagi Peneliti 

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah ilmu tentang 

Brand Image, Brand Awareness, Brand Trust, Brand Loyalty dan 

menambah wawasan tentang produk air mineral dalam kemasan 

khususnya produk merek AQUA. 

c. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

pembaca sebagai bahan pengetahuan dan dapat menjadi bahan 
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referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya 

mengenai pengaruh Brand Image, Brand Awareness dan Brand Trust 

terhadap Brand Royalty. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab. 

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi sebagai berikut : 

BAB 1 PENDAHULUAN, menguraikan tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA, menguraikan tentang  landasan 

teori yang mendasari tiap-tiap variabel, kerangka pemikiran, ringkasan hasil-

hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, dan rumusan hipotesis  

BAB 3 METODE PENELITIAN, menguraikan tentang jenis 

penelitian, definisi operasional dan pengukuran varabel penelitian, data dan 

sumber data penelitian, metode pengumpulan data, desain pengambilan 

sempel, dan metode analisis data. 

BAB 4 PEMBAHASAN, menguraikan tentang deskripsi objek 

penelitian, analisis data,  interpretasi hasil dan argumentasi terhadap hasil 

penelitian. 

BAB 5 PENUTUP, berisi kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh  

dari  hasil pengolahan data penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga berisi 
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saran serta keterbatasan penelitian terhadap penelitian ini kepada pihak yang 

berkepentingan terhadap hasil yang telah diteliti. 

 

 

  

 


