BAB I
PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Masalah
Dalam suatu perusahaan ada hal yang paling penting dalam
mencapai tujuannya yaitu menciptakan kepuasan konsumen terhadap
pembelian suatu produk sehingga tercipta loyalitas konsumen. Menurut
RangkutiII(2004) apabilakpara konsumenLberanggapan bahwaNmerek
tertentu secaraAfisik berbedaDdari merekKpesaing, citraAmerek tersebut
akanMmelekat
terhadap

terus-menerus

merekKtertentu

sehinggaDdapat

yang

membentukKkesetiaan

padaAakhirnya

akanMmenciptakan

loyalitasSpelanggan. Ada beberapa keuntungan strategikBbagi perusahaan
dalam mempertahankan loyalitasSpelanggan. Griffin dalam Foster (2008)
dalam Melysa (2013) menyatakan bahwaSsukses tidaknya suatusperusahaan
dalamMmenciptakan

pelangganYyang

loyalLsangat

bergantungGpada

kemampuan perusahaan dalamMmenciptakan nilai, dan secaraAterus
menerus berupayaAmemperbaikinya. ImbalanNdari loyalitas itu bersifat
jangkaApanjang danKkumulatif, maka dari itu perusahaan harus menyusun
strategi yang lebih akurat, seperti diantaranya membangun kepercayaan
konsumen (Melysa 2013).
Keberhasilan perusahaan dalam mempengaruhi konsumen untuk
menggunakan produk yang disediakan oleh perusahaan itu sangat
dipengaruhi oleh upaya dalam menumbuhkan kepercayaan mereka. Karena

konsumen yang memiliki kepercayaan terhadap suatu merek akan
mengandalkan merek tersebut meskipun terdapat resiko didalamnya. Seperti
yang dikemukakan oleh Tjiptono (2008) dalam Elok dkk (2017) bahwa
kepercayaanNpada merek (trust in a brand) sebagaiKkesediaan atau
kemauanKkonsumen untukMmempercayai atau mengandalkan merek dalam
situasiSsegala resikonyaKkarena ada harapanBbahwa merekBbersangkutan
akan memberikan hasilPpositif bagiKkonsumen. KepercayaanPpelanggan
merupakan hal penting bagi penyedia produk atau jasa yang didasarkan
dalam kehandalan dan intregritas sehingga membuat konsumen yakin untuk
membangun hubungan jangka panjang (Ida, dkk : 2015)
Merek merupakan bagian paling utama dalam membuat sebuah
produk. Karena merek itu adalah sebuah simbol, nama, desain, untuk
membedakan antara produk satu dengan produk lain atau merek merupakan
ciri khas sebuah produk, pengertian ini dirumuskan oleh Kotler dalam
Yazid, dkk (2014). SebuahMmerek/brand dikatakanMmempunyai ekuitas
merek yangBbagus apabila pelangganMmemberikan responLlebih positif
terhadapPproduk yangDdipasarkan (Keller, 2008).
EkuitasSmerek sendiriTtercipta ketikaKkonsumen sudah mempunyai
awareness danKkepekaan yang tinggiDdengan suatuUbrand (merek), serta
mempunyaiPpersepsi yangUunik dalam ingatanMmereka dikemukakan oleh
KellerR(2008). Salah satu cara untuk mendapatkan respon positif dari
konsumen yaituDdengan pengenalanMmerek. Pengenalan merekFitu tingkat
minimalKkesadaranMmerek. Kesadaran merekIadalah kesanggupan seorang

calonNpembeli untukMmengenali, mengingat kembaliSsuatu merek sebagai
bagianDdari suatu kategori produkTtertentu, teori ini dikemukakan oleh
Mery dan Hendri (2016). Selain kesadaran merek hal yang menarik minat
konsumen lainnya adalah loyalitas merek.
Loyalitas merek merupakan sikap positif konsumen terhadap merek
dan berkeinginan kuat untuk membeli produk dengan merek yang sama
menurut Sumarwan dalam Marchelina dan Nurul (2017). Ketika konsumen
merasa puas dan loyal terhadap suatu merek, maka persepsi konsumen
terhadap kualitas merek produk akan baik. Asosiasi merekJjuga merupakan
halYyang sangatPpenting bagiPperusahaan. Menurut Mery dan Hendri
(2016) asosiasiMmerek yaitu segalaKkesan yang muncul dibenak seseorang
yangTterkait denganNingatannya mengenaiSsuatuMmerek. Semakin banyak
asosiasiYyang berhubungan, semakin kuat brandDimage yang dimiliki oleh
merek tersebut (Durianto et.al, 2004 dalam Mery dan Hendri, 2016).
Untuk mengenalkan merek kepada konsumen maka perusahaan
harus menciptakan merek yang mudah diingat oleh konsumen, seperti sabun
deterjen merek Rinso. Rinso adalah sabun deterjen pertama kali yang
diluncurkan di Indonesia oleh Unilever. Pada tahun 1970, Unilever
menjadikan Indonesia sebagai pangkalan Rinso, sehingga Rinso menjadi
pemimpin nomor satu di Indonesia dengan kata lain sebagai rajanya sabun
deterjen di Indonesia. Rinso juga sering kali mendapatkan penghargaan
Indonesian Best Brand Award selama 3 tahun berturut-turut yaitu pada
tahun 2003, 2004, dan 2005. Dikutip dari www.unilever.co.id.
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Sumber:http://www.topbrand-award.com/top-brand-survey/surveyresult/top_brand_index_2017_fase_1
Data diatas menunjukkan bahwa Rinso adalah sabun deterjen
unggulan yang menjadi top brand award diantara sabun-sabun deterjen
bubuk merek lain. Presentase yang diperoleh sebanyak 49,0%, sedangkan
produk lain jauh dibawahnya. Ini jelas membuktikan bahwa Rinso telah
menjadi merek pilihan masyarakat, sehingga dengan keunggulannya dapat
menjadikan masyarakat loyal terhadap merek Rinso.
Konsumen loyal terhadap sabun Rinso karena ada faktor yang
mempengaruhinya. Faktor yang diduga berpengaruh terhadap loyalitas
konsumen sabun deterjen merek Rinso adalah ekuitas merek (kesadaran
merek, loyalitas merek, persepsi kualitas, asosiasi merek) dan kepercayaan.
Hal ini dapat dibuktikan oleh penelitian dari AinurrRofiq, NananggSuryadi
danNNita NurFFaidah (2009) hasil penelitianmmenunjukkan bahwa ekuitas
merekBberpengaruh terhadap loyalitas pelanggan telepon seluler. Penelitian
dari Yazid dan Mega Oktasari (2014) hasil dari penelitiannya adalah bahwa

ekuitas merek berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan handphone Cina di
Kota Yogyakarta. Penelitian oleh Junai Al Fian dan Tri Yuniati (2016) Hasil
dari penelitian menunjukkan kepercayaanPpelanggan berpengaruhTterhadap
loyalitas pelangganiAUTO 2000 Sungkono Surabaya. Penelitian selanjutnya
adalah penelitian dari Ida Sukmawati dan James D.D. Massie (2015), dari
hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan pelanggan berpengaruh
terhadap loyalitas pelanggan pada PT AIR Manado. Kesimpulan dari hasil
penelitianTterdahulu, menunjukkanBbahwa adanya pengaruh ekuitas merek
dan kepercayaanTterhadapLloyalitaskkonsumen.
Berdasarkan pengamatan saya, bahwa masyarakat di Desa Bringinan
pada umumnya lebih memilih memakai sabun detergen Rinso karena
produk detergen merek Rinso sudah cukup lama dan sudah ada dibenak
masyarakat. Dalam penelitian ini penguji ingin mengetahui apakah ekuitas
merek (kesadaran merek, loyalitas merek, persepsi kualitas, asosiasi merek)
dan kepercayaan berpengaruh terhadap loyalitas konsumen sabun detergen
merek Rinso dan dalam upaya mempertahankan eksistensi produk sabun
deterjen Rinso khususnya untuk konsumen di Desa Bringinan Kecamatan
Jambon Kabupaten Ponorogo, maka peneliti mengambil judul yaitu
“Pengaruh Kesadaran Merek, Loyalitas Merek, Persepsi Kualitas, Asosiasi
Merek, dan Kepercayaan Terhadap Loyalitas Konsumen Pengguna Sabun
Deterjen Merek Rinso Di Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten
Ponorogo”.

1.2.

Perumusan Masalah
1.

Apakah Kesadaran merek, Loyalitas merek, Persepsi kualitas,
danAAsosiasi merek berpengaruh terhadap Loyalitas Konsumen
Pengguna Sabun Deterjen Merek Rinso Di Desa Bringinan Kecamatan
Jambon Kabupaten Ponorogo?

2.

Apakah Kepercayaan berpengaruh terhadapLLoyalitasKKonsumen
PenggunaSSabun DeterjennMerek Rinso Di Desa Bringinan Kecamatan
Jambon Kabupaten Ponorogo?

1.3.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. TujuanPPenelitian
BerdasarkanNpada rumusanMmasalah diatas, maka tujuanNpenelitian
ini dapat diuraikan sebagaijberikut:
a.

UntukMmengetahui pengaruh KesadaranMmerek, Loyalitas merek,
PersepsiKkualitas, dan AsosiasiMmerek terhadap Loyalitas Konsumen
Pengguna Sabun Deterjen Merek Rinso Di Desa Bringinan Kecamatan
Jambon Kabupaten Ponorogo.

b.

Untuk

mengetahui

pengaruh

Kepercayaan

terhadap

Loyalitas

Konsumen Pengguna Sabun Deterjen Merek Rinso Di Desa Bringinan
Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

.

1.3.2. Manfaat Penelitian
Penelitian dilakukan untuk memberikan beberapa kegunaan atau
manfaat antara lain:
1) Bagi Peneliti
Sebagai sarana belajar dan memperdalam ilmu pengetahuan mengenai
manajemen pemasaran khususnya dalam menganalisa pengaruh
kesadaran merek, loyalitas merek, persepsi kualitas, asosiasi merek, dan
kepercayaan terhadap loyalitas konsumen pengguna sabun deterjen
merek Rinso.
2) Bagi Perusahaan
Penelitian mengenai pengaruh kesadaran merek, loyalitas merek,
persepsi kualitas, asosiasi merek, dan kepercayaantterhadap loyalitas
konsumenppengguna sabun deterjenmmerek Rinso di Desa Bringinan
Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dapat memberikan masukan
bagi perusahaan dalam mengembangkan sistem pemasaran produk dan
jasa yang dimiliki perusahaan secara efektif dan efisien seperti yang
diinginkan oleh para konsumen.
3) Bagi Universitas
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam
mengembangkan teori mengenai pengaruh kesadaran merek, loyalitas
merek, persepsi kualitas, asosiasi merek, dan kepercayaan terhadap
loyalitas konsumen serta dapat menjadi bahan preferensi serta bahan
masukan bagi peneliti selanjutnya.

4) Bagi Peneliti Yang Akan Datang
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi serta dapat
memberikan informasi dan bahan masukan bagi peneliti selanjutnya
yang akan melakukan penelitian mengenai topik-topik yang terkait
dengan penelitian ini.

