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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Globalisasi dapat memberikan suatu peluang maupun ancaman bagi merek 

yang kompetitif di pasar Global. Hal tersebut membuat banyak produsen saling 

bersaing untuk meningkatkan kualitas produk masing-masing. Perubahan konsep 

dari pasar produsen ke pasar konsumen membuat para konsumen memiliki 

kebebasan untuk memilih merek dari produk sejenis yang mereka inginkan. Dengan 

demikian para produsen harus meningkatkan citra dari merek dan membuat 

produsen mengenal produk kita dengan baik. Dengan menyadari merek produk 

yang di promosikan oleh produsen maka konsumen akan membuat pertimbangan 

atas keputusan yang akan diambil dalam melakukan pembelian produk. 

 Pasta gigi merupakan salah satu kebutuhan yang penting bagi pemeliharaan 

dan kesehatan gigi dan gusi. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan 

gigi membuat produsen pasta gigi sering kali mengeluarkan pasta gigi jenis baru. 

Hal ini dapat dilihat di pasaran, bahwa pasta gigi yang ada tidak lagi seperti pasta 

gigi dengan rasa segar, tetapi sudah sangat beragam macamnya.   

Pepsodent adalah salah satu merek pasta dan sikat gigi dari Unilever. 

Pepsodent adalah pasta gigi yang tertua di Indonesia. Sejak awal keberadaannya 

selalu memberikan lebih dari sekedar menjaga kesehatan serta kebersihan gigi dan 

mulut. Pepsodent adalah pasta gigi pertama di Indonesia yang kembali 

meluncurkan pasta gigi berflorida pada tahun 1980-an dan satu-satunya perusahaan 
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pasta gigi Indonesia yang mengajarkan dan mempromosikan kebiasaan menyikat 

gigi secara benar melalui program-program kebersihan dalam menyikat gigi di 

daerah-daerah yang kurang terjangkau dari kota dan layanan pemeriksaan gigi 

gratis. Sejak itu Pepsodent telah melengkapi jajaran produknya mulai dari 

pembersihan dasar hingga pasta gigi dengan manfaat lengkap (m.vemale.com, 

2012). Berikut adalah penghargaan yang pernah diraih oleh Pepsodent.  

Tabel 1.1 Penghargaan yang diraih Pepsodent 

Tahun  Jenis Penghargaan  

2006  Indonesian Customer Loyalty Index (ICLI)  

2007  Indonesian Customer Satisfaction Award (ICSA)  

2008  Indonesian Best Brand Award (IBBA)  

 Sumber : www.Unilever.com  

 

 Pepsodent memenangkan Platinum Indonesian Best Brand Award (IBBA) 

2008 pada kategori pasta gigi yang menjadi pilihan utama konsumen yang 

merupakan penghargaan yang diberikan setiap tahun oleh majalah SWA 

bekerjasama dengan lembaga konsultan Mars (www.Unilever.com, September 

2008).  

 Perusahaan Pepsodent yaitu Unilever sangatlah menjaga kualitas dari 

produk-produk yang dibuatnya, hal tersebut sudah sangat dipercaya oleh para 

konsumen dari produk Pepsodent. Kualitas memberikan suatu dorongan kepada 

pelanggan untuk menjalin ikatan yang kuat dengan perusahaan. Dalam jangka 

panjang, ikatan seperti ini memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan 

seksama harapan dan kebutuhan seorang pelanggan. Dengan demikian, perusahaan 

dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dimana perusahaan memaksimumkan 

pengalaman pelanggan yang menyenangkan dan meminimumkan pengalaman 

pelanggan yang kurang menyenangkan (Tjiptono, 2002). Meningkatkan kualitas 
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suatu produk merupakan salah satu strategi perusahaan dalam menarik perhatian 

para pelanggan. Konsumen akan menggunakan penilaian mereka dalam 

menentukan dan membuat keputusan mereka, terutama saat membeli produk yang 

berkualitas (Ackaradejruangsri, 2013). Hal ini berarti konsumen akan lebih memilih 

produk yang kualitasnya lebih  baik dibanding yang kualitasnya lebih rendah. 

Pelanggan dapat melakukan pembelian ulang pada suatu merek tunggal atau beralih 

ke beberapa merek dikarenakan kualitas nyata dari produk yang dijual. 

 Menurut Kotler dan Amstrong (2009:332) merek adalah nama, istilah, tanda 

atau simbol, rancangan atau kombinasi keseluruhannya untuk mengidentifikasi 

barang atau jasa oleh seseorang atau sekelompok penjual sebagai pemegang merek 

sekaligus untuk membedakannya dari produk pesaing. Dilihat dari pengertian diatas  

merek merupakan suatu bentuk pembeda antara satu produk dengan produk lainnya. 

Dalam persaingan bisnis yang semakin ketat yang seperti saat ini, merek perlu 

ditonjolkan agar produk bisa memberikan identitas kepada pelanggan dan 

konsumen, sehingga feature dan keunggulan produk bisa diketahui dan 

mempermudah konsumen untuk mengidentifikasi produk tersebut.  

 Pemasar diharapkan mampu dalam bersaing dan meningkatkan citra dari 

merek produk yang dijualnya. Menurut Kotler dan Amstrong (2009:282), para 

pemasar harus mampu dalam menempatkan merek dengan baik dalam pikiran para 

konsumennya. Ferrinadewi dalam (Musay, 2013) berpendapat bahwa brand image 

adalah persepsi seseorang tentang suatu merek yang merupakan refleksi dari 

memori seseorang akan asosiasinya terhadap merek tersebut. Konsumen 

memandang brand image sebagai bagian yang terpenting dari suatu produk, karena 

brand image mencerminkan tentang suatu produk. Semakin baik dan positif sebuah 
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brand image maka akan berdampak pada loyalitas pelanggan suatu produk. 

Sehingga perusahaan perlu memahami dengan baik perilaku keputusan pembelian 

konsumen sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk dapat sukses dalam persaingan 

dan mendapatkan loyalitas dari pelanggan.  

 Menurut Pradipta (2012) loyalitas tidak hadir begitu saja, diperlukan 

strategi dalam hal pengelolaan konsumen guna memperolehnya. Perusahaan harus 

mampu mengenal apa yang menjadi kebutuhan dan harapan konsumen saat ini 

maupun yang akan datang. Konsumen sebagai individu dalam mendapatkan atau 

membeli barang telah melalui proses-proses atau tahapan-tahapan terlebih dahulu, 

seperti mendapat informasi baik melalui iklan atau referensi dari orang lain (word 

of mouth) kemudian membandingkan produk satu dengan produk yang lain sampai 

akhirnya mengkonsumsinya dan berdasarkan pengalaman tersebut konsumen akan 

membeli produk yang sama (loyal). Salah satu jalan untuk meraih keunggulan 

kompetisi dalam mempertahankan loyalitas konsumen adalah dengan membentuk 

kualitas produk dan  brand image (citra merek) yang baik di mata konsumen. Dalam 

hasil wawancara yang dilakukan langsung oleh peneliti kepada 20 responden yang 

pernah menggunakan produk Pepsodent di kota Denpasar tentang loyalitas mereka 

terhadap produk tersebut, memperoleh hasil bahwa 12 responden atau sebesar 60% 

tetap loyal menggunakan produk Pepsodent sedangkan 8 responden atau sebesar 

40% lainnya berpindah kepada produk lain.  

 Berdasarkan uraian diatas, dapat memberikan gambaran bahwa telah 

banyak konsumen produk Pepsodent telah berpindah menggunakan produk pasta 

gigi lainnya, sehingga peneliti merasa tergugah untuk melakukan sebuah penelitian 
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yang berjudul “ Pengaruh Kualitas Produk dan Citra Merek Terhadap 

Loyalitas Konsumen Pasta Gigi Pepsodent di Kota Denpasar “  

 

1.2.  Rumusan Masalah Penelitian 

Dari pemaparan diatas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1.  Bagaimanakah pengaruh kualitas produk (product quality) terhadap loyalitas  

konsumen pasta gigi merek Pepsodent? 

2. Bagaimanakah pengaruh citra merek (brand image)  terhadap loyalitas 

konsumen pasta gigi merek Pepsodent? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka dapat diuraikan tujuan 

penelitian sebagai berikut : 

1.  Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk (product quality) terhadap 

loyalitas konsumen pasta gigi merek Pepsodent. 

2. Untuk mengetahui pengaruh citra merek (brand image)  terhadap loyalitas 

konsumen pasta gigi merek Pepsodent. 

 

 

1.4.  Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini memiliki kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis, yaitu:  
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1) Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam bidang 

pemasaran, khususnya penilaian tentang loyalitas konsumen. 

2) Kegunaan praktis 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan pertimbangan 

untuk mengembangkan merek perusahaan khususnya perusahaan Pepsodent, serta 

dapat memberikan informasi mengenai peran kualitas produk dan citra merek 

dalam mempengaruhi loyalitas konsumen. Maka diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan sumbangsih kekuatan bersaing bagi produk pasta gigi Pepsodent.
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