
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

              Dalam era globalisasi dan informasi seperti saat ini, perkembangan 

dunia usaha  telah membawa para pelaku bisnis kedalam persaingan yang sangat 

ketat. Persaingan usaha yang begitu kuat dan tajam sudah tidak dapat 

dihindarkan lagi, kompetisi dalam segala bidang yang sudah begitu penuh 

sesaknya  menuntut setiap perusahaan yang ada harus memiliki daya saing yang 

tinggi. Untuk menciptakan suatu perusahaan yang berdaya saing tinggi,  

manajemen perusahaan sangat dituntut untuk mampu mengoptimalkan berbagai 

sumber daya yang dimiliki. Salah satu fungsi manajemen yang memegang 

peranan penting adalah  manajemen pemasaran, dimana bagian ini harus mampu 

menyusun konsep sekaligus mengimplementasikan strategi pemasaran yang 

dapat merespon pasar yang semakin dinamis.  Strategi pemasaran yang dirancang 

harus fokus pada kepuasan pelanggan sehingga kesetiaan pelanggan (customer 

loyality) dapat dicapai secara efektif. 

            Ukuran keberhasilan manajemen pemasaran tidak dapat hanya dinilai dari 

omzet penjualan semata, namun lebih dari itu yang paling penting adalah 

bagaimana cara mempertahankan atau mendapatkan kesetiaan pelanggan. Karena 

dengan adanya kesetiaan pelanggan akan lebih menjamin keberlanjutan / 

kontinuitas suatu perusahaan dimasa mendatang. Sebagaimana dikemukakan 

oleh Kotler dan Keller (2007; 172) bahwa pelanggan adalah satu-satunya “pusat 

laba” sejati bagi perusahaan, karena dalam era sekarang ini pelanggan adalah 

puncak dari segalanya dan berada dalam posisi tertinggi dalam manajemen 

strategi perusahaan. Konsumen sekarang lebih terdidik dan terinformasi daripada 

dahulu karena mereka memiliki alat untuk menguji  klaim-klaim perusahaan dan 

mencari alternarif-alternatif unggul. Dalam keterbatasan biaya  pencarian dan 

keterbatasan pengetahuan, mobilitas, dan pendapatan, pelanggan cenderung 

menjadi pemaksimal nilai. Pelanggan mengestimasikan  tawaran  mana yang 

akan menyerahkan nilai yang paling dirasakan dan bertindak berdasarkan 
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estimasi tersebut. Apakah tawaran itu sesuai dengan harapan pelanggan 

mempengaruhi  kepuasan  pelanggan dan  probabilitas bahwa dia akan membeli 

produk itu lagi. 

Fenomena persaingan antara perusahaan yang ada telah membuat setiap 

perusahaan menyadari suatu kebutuhan untuk memaksimalkan aset-aset 

perusahaan demi kelangsungan perusahaan. Salah satu aset untuk mencapai  

keadaaan tersebut adalah melalui merek. Merek menjadi semakin penting karena 

konsumen tidak lagi puas hanya dengan  tercukupi  kebutuhannya. Bagi banyak 

perusahaan, merek dan segala yang diwakilinya merupakan aset yang paling 

penting, karena sebagai dasar keunggulan kompetitif dan sumber penghasilan 

masa depan.  

Salah satu usaha untuk menarik konsumen produk kecap yaitu dengan 

pengenalan merek. Pengenalan merek adalah tingkat minimal dari kesadaran 

merek. Asosiasi merek (brand association) juga merupakan hal yang sangat 

penting bagi perusahaan. Asosiasi merek adalah segala kesan yang muncul di 

benak seseorang yang terkait dengan ingatannya mengenai suatu merek. 

Berbagai asosiasi merek yang saling berhubungan akan menimbulkan suatu 

rangkaian yang disebut brand image. Persepsi kualitas (perceived quality) juga 

merupakan  hal yang sangat penting bagi perusahaan. Persepsi kualitas adalah 

salah satu kunci dimensi ekuitas merek, karena mempunyai atribut penting yang 

dapat diaplikasikan dalam berbagai hal. Kualitas produk juga mencerminkan 

kemampuan produk untuk menjalankan tugasnya yang mencakup daya tahan, 

kehandalan atau  kemanjuran, kekuatan, kemudahan dalam pengemasan dan 

reparasi produk dan ciri-ciri lainnya.  

Tujuan atau fokus utama pada banyak organisasi beberapa waktu ini 

adalah menciptakan merek yang kuat. Merek yang kuat membantu perusahaan, 

antara lain dalam mempertahankan  identitas perusahaan. Ekuitas merek  

menurut Aaker dalam Tjiptono (2005: 39) adalah serangkaian aset dan liabilities 

(kewajiban) merek yang terkait dengan sebuah merek, nama, dan simbolnya, 

yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan sebuah produk atau jasa 

kepada perusahaan dan/atau pelanggan perusahaan tersebut. Menurut Kotler dan 

Keller (2009: 263), ekuitas merek sebagai nilai tambah yang diberikan pada 
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produk dan  jasa. Ekuitas merek dapat tercermin dalam cara konsumen berfikir, 

merasa, dan bertindak dalam hubungannya dengan merek, dan juga harga, 

pangsa pasar, dan profitabilitas yang diberikan merek bagi perusahaan. 

           Kotler (2007: 176) menyatakan kunci untuk menghasilkan kesetiaan 

pelanggan yang tinggi adalah menyerahkan  merek yang tinggi, artinya 

konsumen memiliki tingkat kesetiaan yang sangat beragam pada merek, toko, 

harga, dan perusahaan tertentu. Dalam hal ini kesetiaan didefinisikan sebagai 

“komitmen yang dipegang kuat untuk membeli lagi atau berlangganan lagi 

produk atau jasa tertentu di masa depan meski pun ada pengaruh situasi dan 

usaha pemasaran yang berpotensi menyebabkan peralihan perilaku.”    

Kemajuan zaman pun sangat berpengaruh terhadap perkembangan 

strategi pemasaran dengan beraneka ragamnya aktivitas-aktivitas yang dilakukan 

oleh masyarakat pada berbagai segi kehidupan. Semakin meningkatnya jumlah 

kebutuhan yang dirasakan sebagian masyarakat terhadap suatu produk 

merupakan  kesempatan  pasar yang cukup besar bagi suatu produk. Namun tentu 

saja dalam  hal ini, pengaruh dari suatu  produk sangat besar pada seberapa buah 

produk yang telah memiliki merek yang kuat dalam lingkungan masyarakat atau 

dalam benak konsumennya atau suatu produk yang memberikan harga jual yang 

lebih cocok bagi masyarakat baik yang lebih rendah atau yang lebih tinggi dari 

produk sejenis lainnya tetapi dengan kualitas yang tentu saja lebih pas tergantung 

pada selera dari masyarakat penggunanya sendiri. 

 Perubahan – perubahan lingkungan pemasaran menyebabkan kebutuhan 

pelanggan terhadap barang, baik barang  industri maupun barang konsumsi akan 

mengalami peningkatan sehingga  para pelanggan sangat selektif dalam memilih 

barang yang dibutuhkannya. Kebutuhan pelanggan ini dapat dipenuhi dengan 

berbagai macam variasi produk atau dengan produk yang sama yang beredar di 

pasar dengan berbagai macam merek serta beragam harga yang ditawarkan. 

Dengan banyaknya produk yang ditawarkan di pasar maka pelanggan akan mulai 

melihat merek apa yang dapat memuaskan kebutuhannya serta dalam kisaran 

harga berapa yang masih dapat ditolerir dengan kemampuannya untuk membeli. 

Kecenderungan pelanggan akan memutuskan untuk melakukan 

pembelian berdasarkan informasi dan pengalaman terhadap merek dan harga 
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yang  ditawarkan tersebut, bahkan ada pula kecenderungan jika sudah menjadi 

langganan suatu  produk dengan  merek tertentu tidak akan mempedulikan 

berapa pun harga yang ditawarkannya meski kualitas barangnya tidak sesuai 

dengan harga yang ditawarkan atau bahkan sebaliknya sebuah harga yang 

ditawarkan terkadang tidak mencerminkan kualitas suatu barang tersebut, 

sehingga ada pula langganan yang beranggapan yang penting produk tersebut 

lebih murah dari yang lain. Bahkan ada juga produk yang telah memiliki citra 

dalam benak  pelanggannya bahwa merek tersebut selalu menjadi jaminan 

produk yang kualitasnya membuat pelanggan puas. 

Menurut Kotler (2002: 461) terdapat beberapa elemen utama yang 

merupakan pendukung dari ekuitas merek yaitu: kesadaran merek (Brand 

Awareness), asosiasi merek (Brand Association), dan persepsi kualitas 

(Perceived Quality). Elemen-elemen tersebut akan membentuk ekuitas merek 

(Brand Equity) yang merupakan modal menentukan keunggulan kompetitif dan 

komparatif. 

PD. Mitra Usaha salah satu perusahaan yang bergerak dibidang 

perdagangan dan distribusi produk  food & beverage (kecap, sambal, saos, syrup, 

cup drink, merek Nasional, Cabe Gunung, IOC, dan lain-lain) di wilayah 

Tasikmalaya, saat ini tengah berkompetisi dengan pesaing produk sejenis untuk 

mendapatkan kesetiaan pelanggan khususnya di wilayah Tasikmalaya dan 

sekitarnya.  

Salah satu pioner dan merupakan produsen kecap manis terbesar di 

Indonesia adalah Kecap Nasional dengan produk andalannya yaitu kecap manis 

Nasional. Kecap Nasional dengan kecap manis merek Nasional sebagai salah 

satu produk unggulannya telah menguasai pasar kecap manis di Tasikmalaya 

selama bertahun-tahun. Hasilnya sejak tahun 2010, menurut survei PD. Mitra 

Usaha yang menaungi produk Kecap Nasional, pada tahun 2010 Kecap  Nasional 

menguasai 20 persen penetrasi pasar dari total pasar kecap di Tasikmalaya, lalu 

pada tahun-tahun selanjutnya terus mengalami penurunan yaitu pada 2011 

sebesar 16%, 2012 sebesar 19%, 2013 sebesar 23%, dan pada tahun 2014 

mengalami penurunan kembali dan hanya menguasai 22%. 
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Tabel 1.1 

Volume Penjualan Kecap Nasional 

Tahun 2010-2014 

Tahun Volume Penjualan (Botol) % 

2010 6500 20 % 

2011 5000 16 % 

2012 6000 19 % 

2013 7500 23 % 

2014 7000 22 % 

Total 32000 100 % 

Sumber :  Kecap Nasional  Cabang Tasikmalaya 

Adapun untuk jumlah konsumen dan pelanggan tetap kecap nasional dari 

tahun 2010 hingga tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 1.2 

Jumlah Konsumen Kecap Nasional 

Tahun 2010-2014 

Tahun Jumlah konsumen (orang) Pelanggan Tetap (orang) 

2010 233 78 

2011 454 97 

2012 618 109 

2013 973 166 

2014 742 130 

Total 3020 580 

 Sumber :  Kecap Nasional  Cabang Tasikmalaya 

Agar produk yang ditawarkan mampu memenuhi harapan pelanggan dan 

mempunyai nilai yang lebih dibandingkan para pesaingnya, maka produsen perlu 

memperhatikan atribut produknya yang merupakan unsur-unsur yang dipandang 

penting oleh konsumen untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian. 

Atribut produk meliputi merk, kemasan, label, layanan pelengkap, jaminan 

(garansi) Fandy Tjiptono (2001 : 113).  
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Dari pemaparan diatas, fenomena yang terjadi yang dapat dilihat oleh 

peneliti adalah : 

1. Adanya kekhawatiran dari manajemen dengan semakin banyaknya produk 

kompetitor yang memasuki wilayah kerja di Tasikmalaya, dapat merebut 

pelanggan yang sudah  loyal menggunakan kecap merek Nasional selama ini. 

2. Pentingnya mengetahui kepuasan pelanggan untuk meningkatkan minat beli 

ulang pelanggan dalam pemilihan suatu merek. 

3. Keinginan kuat dari pemilik usaha dan manajemen perusahaan untuk 

mengetahui sejauh  mana kekuatan atau pengaruh dari ekuitas merek Kecap 

Nasional  terhadap minat beli ulang pelanggan.dan diduga masih terdapat 

masalah pada ekuitas merek seperti kesadaran merek (Brand Awareness), 

Persepsi kualitas (Perceived Quality), Asosiasi Merek (Brand Asociation). 

Dari fenomena sebagaimana dikemukakan diatas maka penting untuk 

dilakukan analisis terhadap hal tersebut. Untuk itu peneliti memandang penting 

untuk melakukan penelitian ini yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi 

dengan judul  “Pengaruh Ekuitas Merk (Brand Equity) Terhadap Minat beli 

ulang Produk Kecap Nasional Pada PD. Mitra Usaha Tasikmalaya”. 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pada apa yang telah dipaparkan pada latar belakang 

penelitian tentang Pengaruh Ekuitas Merk (Brand Equity) Terhadap Minat beli 

ulang Produk Kecap Nasional  Pada PD. Mitra Usaha Tasikmalaya, maka dalam 

analisis selanjutnya penulis akan mengidentifikasikan permasalahan tersebut,  

sebagai berikut : 

1. Bagaimana Ekuitas Merk pada Produk Kecap Nasional . 

2. Bagaimana Minat beli ulang Pelanggan pada Produk Kecap Nasional . 

3. Seberapa besar pengaruh Ekuitas Merek terhadap Minat beli ulang Pelanggan 

pada produk Kecap Nasional . 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan dan 

mengolah data serta informasi mengenai Ekuitas Merk dan Minat Beli Ulang 

pada Produk Kecap Nasional. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Ekuitas Merk pada Produk Kecap Nasional . 

2. Minat beli ulang Pelanggan pada Produk Kecap Nasional . 

3. Besar pengaruh Ekuitas Merek terhadap Minat beli ulang Pelanggan pada 

produk Kecap Nasional . 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Hasil daripada penelitian  ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

1. Bagi PD. Mitra Usaha Tasikmalaya, hasil Penelitian ini diharapkan menjadi 

sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan dan 

tambahan ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen pemasaran, khususnya 

mengenai pengaruh ekuitas merek terhadap minat beli ulang pelanggan. 

Selain itu memperluas wawasan dalam bidang pengembangan merek dalam 

suatu perusahaan baik secara teoritis maupun secara fakta di lapangan. Selain 

itu diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat untuk 

pengambilan kebijakan manajerial khususnya mengenai pengaruh ekuitas 

merk terhadap minat beli ulang. Selain itu sebagai bahan evaluasi bagi 

perusahaan – perusahaan yang bergerak dalam bidang yang serupa khususnya 

bidang pengembangan merek dan para pengambil keputusan dalam 

meningkatkan minat beli ulang pelanggan. 

2. Bagi Universitas Widyatama Bandung, Hasil Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi tentang seberapa kuat pengaruh ekuitas merk terhadap 

minat beli ulang, serta dapat menambah referensi bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan mengenai strategi pemasaran tentang Ekuitas Merk, khususnya 

mengenai pengaruh Ekuitas Merk terhadap Minat beli ulang Pelanggan. 
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3. Bagi peneliti, hasil penelitian ini sangat berguna untuk menerapkan ilmu 

yang telah diperoleh selama proses perkuliahan untuk mengembangkan dan 

memperluas wawasan mengenai Ekuitas Merk dan kepuasan pelanggan yang 

telah menjadi ketertarikan penulis, serta untuk mempertajam pengetahuan 

mengenai minat beli ulang konsumen. 

4. Bagi peneliti lain, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan perbandingan dan bahan referensi dalam penelitian selanjutnya  

mengenai aspek yang sejenis, dan juga dapat dipakai sebagai bacaan yang 

bermanfaat bagi yang memerlukan. 

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Lokasi yang dilakukan penulis untuk melakukan penelitian yaitu pada 

PD. Mitra Usaha Kota Tasikmalaya yang beralamat di Jl. Mayor S.L Tobing No. 

38 A Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya dengan nomor telp. (0265) 

330009. Waktu dan kegiatan penelitian dilaksanakan selama 4 bulan mulai bulan 

Januari sampai dengan bulan April 2015. 

 

 


