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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Ekuitas merek menarik untuk diteliti dan dijadikan patokan seorang 

produsen atau perusahaan karena ekuitas merek memiliki poin penting untuk 

menciptakan kepuasan konsumen sehingga bisa digunakan sebagai acuan produk 

private label dalam persaingan bisnis (Yunitasari dan Ahyar, 2006; Tjandrasa, 

2006; Seguro, 2008; Pascasari dan Innocentius, 2009; Lee dan Fayrene, 2011; 

Martinez-Ruiz et al., 2014; Bilal dan Faiza, 2014; Ahmad & Najeeb, 2015; 

Kumar, 2015; Siregar, 2016). 

Dimensi ekuitas merek yang berkualitas ada empat yaitu, asosiasi merek, 

persepsi kualitas, kesadaran merek, dan loyalitas merek. Dimensi-dimensi tersebut 

dapat berpengaruh terhadap efektivitas strategi merek dimasa mendatang (Lee dan 

Fayrene, 2011). Kesadaran merek, persepsi kualitas, juga loyalitas merek adalah 

bagian-bagian dari ekuitas merek yang bisa dijadikan alat ukur kepuasan 

konsumen (Yunitasari dan Ahyar, 2006; Seguro, 2008; Pascasari dan Bernarto, 

2009; Bilal dan Faiza, 2014; Ahmad dan Najeeb. 2015; Siregar, 2016). 

Kepuasan konsumen dapat juga diperoleh melalui produk private label. 

Private label adalah salah satu produk swasta yang kini familiar dibisnis ritel. 

Para pebisnis ritel banyak yang menggunakan private label untuk mengatasi 

persaingan pemasaran (Tjandrasa, 2006; Kumar, 2015). Menempatkan penekanan 

khusus pada atribut toko yang bisa membantu memberikan pengalaman saat 
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membeli yang nyaman dengan suasana menyenangkan merupakan cara 

meningkatkan kepuasan pada private label (Martines-Ruiz et al., 2014). 

 

B. Rumusan Masalah 

Kontruksi yang paling umum tercantum pada ekuitas merek adalah 

kesadaran merek, persepsi kualitas, dan loyalitas merek. Pelanggan yang setia 

akan rela membayar lebih untuk mendapatkan manfaat dan kualitas merek 

favoritnya (Clottey et al, 2008). Pelanggan puas maka akan loyal terhadap merek 

tersebut (Shahroodi et al., 2015). Beberapa penjual eceran (riteler) di Indonesia 

mencoba mengemas produk yang mereka jual dengan menggunakan kemasan dan 

merek sendiri (private label). Kebijakan ini dilakukan melalui pertimbangan 

perusahaan yang telah mempunyai citra baik dalam memasarkan produk-produk 

berkualitas dan melekat kuat di ingatan konsumen (Tjandrasa, 2006). 

Ekuitas merek merupakan tolak ukur bagi perusahaan untuk membuat 

konsumen puas, dengan demikian ini dapat menjadi pertimbangan pada produk 

private label agar mampu bersaing (Yunitasari dan Ahyar, 2006; Tjandrasa, 2006; 

Seguro, 2008; Pascasari dan Innocentius, 2009; Lee dan Fayrene, 2011; Martinez-

Ruiz et al., 2014; Bilal dan Faiza, 2014; Ahmad & Najeeb, 2015; Kumar, 2015; 

Siregar, 2016). 

Berdasarkan tinjauan dari latar belakang yang telah di uraikan 

sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh kesadaran merek terhadap kepuasan konsumen 

produk private label indomaret? 
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2. Bagaimana pengaruh persepsi kualitas terhadap terhadap kepuasan 

konsumen produk private label indomaret? 

3. Bagaimana pengaruh loyalitas merek terhadap kepuasan konsumen produk 

private label indomaret? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis: 

1. Pengaruh kesadaran merek terhadap kepuasan konsumen produk private 

label indomaret. 

2. Pengaruh persepsi kualitas terhadap kepuasan konsumen produk private 

label indomaret. 

Pengaruh loyalitas merek terhadap kepuasan konsumen produk private label 

indomaret. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaatyang didapatkan dari penelitian ini bisa dirumuskan kedalam 

manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut: 

1) Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pada 

umumnya dan bidang manajemen pada khususnya. 
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2) Manfaat Praktisi 

a. Bagi Perusahaan 

Dengan melalui penelitian ini, perusahaan akan mendapatkan 

informasi terkait kepuasan konsumen terhadap produk private label 

sehingga perusahaan dapat menyusun strategi lebih baik lagi agar 

dapat memaksimalkan penjualan dalam perusahaan. 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisi mengenai tinjauan teori-teori yang melandasi 

penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab ini berisi uraian mengenai jenis penelitian, data dan sumber 

data, metode pengumpulan data, desain pengambilan sampel, serta 

metode analisis data yang digunakan. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi mengenai karakteristik responden, deskripsi data, 

analisis data, dan pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisi keseimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran. 


