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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan berkembangnya persaingan dunia industri farmasi pada 

masa kini memperlihatkan perkembangan yang signifikan. Terlebih lagi dengan 

hadirnya produsen-produsen baru baik dalam negeri maupun luar negeri. 

melihat budaya permintaan pasar yang cukup tinggi dari penduduk Indonesia 

dan banyaknya apotek di indonesia yang menjual banyak produk farmasi. Para 

produsen farmasi pun kemudian mencari produk apa yang paling banyak 

diminati oleh masyarakat. 

Barang-barang farmasi ini antara lain adalah multivitamin, obat-obatan 

dan lain sebagainya. Bermacam produk saling berlomba dalam melakukan 

penetrasi ruang bawah sadar konsumen dengan beragam cara. Salah satu cara 

yang dapat dilakukan adalah menanamkan kepercayaan merek dan komitmen 

merek di dalam benak konsumen. Selain itu dengan menanamkan kepercayaan 

merek dan komitmen merek konsumen maka diharapkan dapat mempengaruhi 

keloyalitasan merek akan suatu produk. Dengan demikian kepercayaan merek 

dan komitmen merek mempunyai peranan yang besar bagi perusahaan untuk 

mempertahankan atau mendapatkan konsumen. 

Kepercayaan merupakan bagian penting bagi suatu perusahaan dalam 

mempertahankan produk-produknya, kepercayaan berguna untuk 

mempertahankan konsumen untuk tetap membeli dan menggunakan produk 

atau jasa yang ditawarkan perusahaan (Clow, James, Kranenburg, & Berry, 
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2006). Kegiatan promosi yang efektif harus berfokus pada konsumen. 

Tujuannya agar perusahaan mengetahui apakah promosi yang dilakukan sudah 

efektif memengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian terhadap produk 

atau jasa tersebut. Konsep pemasaran sekarang lebih berfokus pada terciptanya 

hubungan jangka panjang dengan konsumen yang dapat berdampak positif pada 

peningkatan pangsa pasar dan profitabilitas perusahaan. Salah satunya dapat 

diwujudkan dengan membangun kepercayaan merek yang kuat sehingga 

meningkatkan loyalitas pelanggan. 

Seperti yang kita tahu, produk multivitamin diseluruh dunia ada banyak 

sekali dan seiring perkembangan zaman maka perusahaan yang dapat 

mempertahankan kepercayaan dan komitmen konsumen yang dapat bertahan. 

Hal ini melatarbelakangi penulis untuk meneliti “Pengaruh Kepercayaan Merek 

dan Komitmen Merek Terhadap Sikap Loyalitas Merek (Studi pada produk 

multivitamin)”. 

B. Rumusan Masalah 

Persaingan antara perusahaan produsen produk farmasi, menuntut untuk 

menerapkan promosi yang tepat dan efektif untuk dapat meningkatkan dan 

mempertahankan kekuatan yang positif maupun negatif dibenak konsumen 

terhadap produk dan memengaruhi konsumen untuk tetap membeli serta 

menggunakan produk. 

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil judul “Pengaruh Kepercayaan 

dan Komitmen Terhadap Loyalitas Merek (Studi pada produk multivitamin)” 

dengan dirumuskan masalahnya adalah: 
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1. Apakah ada pengaruh kepercayaan terhadap loyalitas merek produk 

multivitamin? 

2. Apakah ada pengaruh komitmen terhadap loyalitas merek produk 

multivitamin? 

C. Tujuan 

Beberapa tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah: 

1. Untuk Mengidentifikasi dan Menganalisis Pengaruh kepercayaan terhadap 

loyalitas merek produk multivitamin. 

2. Untuk Mengidentifikasi dan Menganalisis Pengaruh komitmen terhadap 

loyalitas merek produk multivitamin. 

D. Manfaat 

Setelah mendapatkan rumusan masalah yang ingin diteliti dan tujuan 

yang dicapai maka kontribusi yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bidang Akademik (Teoritis) 

Penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam secara teori 

berkaitan dengan kepercayaan dan komitmen yang mampu memberikan 

pengaruh kepada konsumen dalam menumbuhkan loyalitas dan juga 

membuktikan teori yang dibangun sesuai atau tidak dengan hasil penelitian 

yang dilakukan. 

2. Bidang Praktisi 

 Penelitian ini memberikan kontribusi sebagai bahan alternatif 

responden pasar dalam memasarkan produknya dengan kepercayaan dan 

komitmen untuk pengambilan keputusan bagi pihak manejemen dalam 
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mengarahkan langkah-langkah yang perlu dikembangkan agar konsumen 

semakin memiliki loyalitas bahkan mungkin sampai level keputusan. 

E. Sistematika Penulisan  

Secara umum penulisan tersusun dalam lima bab, dengan sistematika 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Dalam bab ini menjelaskan tentang landasan teori-teori yang berhubungan 

dengan variabel penelitian, penelitian terdahulu dan teori-teori relevan 

lainnya yang mendukung penelitian ini 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, definisi operasional 

dan pengukuran variabel, data dan sumber data, metode pengumpulan 

data, desain pengambilan sampel serta metode analisis data. 

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang hasil dari penelitian yang 

berisi gambaran umum objek dan penelitian, analisis data dan pembahasan 

hasil penelitian. 
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BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan yang didapat dari 

sebuah penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran sesuai dengan hasil 

analisa data yang dilakukan. 


