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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang Penelitian  

Pemasaran adalah suatu interaksi yang berupaya untuk menciptakan suatu 

hubungan pertukaran, akan tetapi pemasaran merupakan suatu cara yang sederhana 

dan sekedar megahasilkan penjualan saja. Yang dimaksud pertukaran disini adalah 

suatu tahap awal dalam proses pemasaran. Keputusan yang diambil dibidang 

pemasaran ini ditujukan untuk menentukan produknya, pasarnya, harganya serta 

promosi. Seluruh sistem dari kegiatan bisnis berorientasi ke pasar atau pelanggan. 

Pelanggan harus merasa keinginanya terpenuhi agar upaya perusahaan memperoleh 

kesinambungan usaha yang penting bagi perusahaan, sehingga pelanggan memiliki 

pendangan yang baik terhadap perusaahaan.   

Industri penghasil lilin di Indonesia semakin berkembang pesat, hal ini 

dikarenakan semakin banyaknya permintaan akan produk lilin yang lebih 

fungsional. Lilin tidak hanya memiliki fungsi penerangan saja melainkan juga 

sebagai penghias ruangan, upacara keagamaan, dan lain-lain. Semakin 

meningkatnya skala produksi, perusahaan terkendala dengan semakin besar pula 

jumlah defect produk yang dihasilkan. 

Suatu perusahaan yang baik mampu memberikan pelayanan yang baik juga 

terhadap pelanggan dan akan membuat citra yang baik bagi perusahaan. Pelayanan 

yang baik adalah mendorong minat membeli kembali produk tersebut sehingga 
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mendorong minat pelanggan untuk kembali membeli produk tersebut sehingga 

terciptalah loyalitas. 

Memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan menjadi tolak ukur 

keberhasilan suatu perusahaan. Perusahaan yang baik berhasil memasarkan 

produknya kepada pelanggan dengan pelayanan yang sangat memuaskan 

mendapatkan brand yang baik dimata para pelanggan. Pelayanan yang 

dimaksudkan adalah pelayanan sewaktu menawarkan produk kepada pelanggan. 

Perkembangan pemasaran pada zaman modern ini menganggap bahwa 

pelanggan sebagai partner dalam perusahaan maka  dari itu penting sekali 

perusahaan menjaga agar pelangganya menjadi loyal terhadap perusahaan. Secara 

harfiah  loyal berarti setia atau juga loyalitas dapat diartikan juga sebagai suatu 

kesetiaan. Kesetiaan ini timbul tanpa adanya suatu unsur paksaan akan tetapi timbul 

dari kesadaran pihak pelanggan. Usaha dalam menciptakan kepuasan pelanggan 

lebih cenderung mempungaruhi sikap pelanggan tersebut, sedangkan loyalitas 

pelanggan lebih menekankan kepada perilaku pelanggan tersebut. 

Loyalitas pelanggan yaitu komitmen pelanggan bertahan secara mendalam 

untuk berlangganan kembali atau melakukan pembelian ulang secara konsisten di 

masa yang akan datang, meskipun pengaruh situasi dan pemasaran menyebabkan 

perubahan perilaku Griffin dalam Hurriyati (2010:128). Berdasarkan definisi 

tersebut terlihat bahwa loyalitas lebih ditunjukkan kepada suatu perilaku, yang 

ditujukan dengan pembelian rutin, didasarkan pada pengambilan keputusan. 
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Pelanggan (customer) berbeda dengan konsumen (consumer) dan seseorang 

dapat dikatakan pelanggan apabila orang tersebut mulai membiasakan diri untuk 

membeli produk ataupun jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Kebiasaan itu 

dapat dibangun melalui pembelian ulang dalam jangka waktu tertentu. Sekarang ini 

keberadaan merek menjadi semakin penting karena merek bukan hanya sekedar 

nama ataupun symbol saja. Merek merupakan salah satu pembeda satu produk 

dengan produk lainya dan sekaligus menegaskan kualitas. Pelanggan membeli 

sebuah produk  karena pengaruh sebuah merek, persepsi ini bukan sekedar  barang 

dan jasa melainkan juga persepsi dan kualitas yang didapat pelanggan.  

Merek merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan pemasaran. 

Merek adalah suatu identitas dari sebuah merek ataupun produk dan juga 

memberikan suatu informasi yang singkat akan suatu produk yang diinginkan oleh 

pelanggan dan citra merek dianggap sebagai jenis asosiasi yang muncul di benak 

konsumen dalam mengingat sebuah merek tertentu.  

Merek dapat memberikan kesempatan pada suatu perusahaan untuk menarik 

pelanggan yang setia, dapat juga membantu membangun citra perusahaan dan 

mempermudah suatu perusahaan mengenalkan produk-produk baru, Citra 

merupakan persepsi pelanggan berpendapat tentang sesuatu. Adapun citra merek 

adalah sekumpulan asosiasi yang terbentuk pada benak pelanggan (Kartajaya, 

2011:23). Pendapat ini sama dengan Kotler dan Keller (2009:37) dimana citra dapat 

diperoleh dari komunikasi pemasaran, word of mouth pelanggan itu sendiri atau 

pengalaman orang lain yang sudah membeli produk tersebut. 
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Dalam merek suatu produk adalah suatu perhatian dan juga pertimbangan 

untuk pelanggan dalam melakukan suatu pembelian yang dimana pada setiap merek 

atau produk yang mempunyai kualitas yang berbeda-beda. Dalam keputusan 

pemilihan, pelanggan  benar-benar memilih suatu produk yang benar- benar 

memilih produk yang dianggap sesuai dengan apa yang mereka butuhkan yang 

dimana pada suatu merek suatu produk tergantung citra yang melekat pada produk 

tersebut sehingga perusahaan mampu memberikan yang terbaik dan sesuai dengan 

apa yang merek butuhkan. Oleh karena itu perusahaan harus membangun citra yang 

baik  dan lebih menonjol dari pada pesaing, dengan itu membuat konsumen menjadi 

loyal ataupun setia terhadap produk yang dibelinya dan juga loyal dalam 

menggunakan produk tersebut secara berkala atau setidaknya konsumen puas 

dengan begitu dapat mempertahankan pasar dan juga akan membangun citra yang 

baik pada konsumen.   

Kepercayaan merek didefinisikan sebagai kepercayaan pelanggan yang 

dibangun dari keandalan dan integritas dari sebuah merek (Chatterjee dan 

Chaudhuri, 2005:29). Artinya bahwa untuk memperoleh brand trust perlu adanya 

integritas atau juga posisi sebuah merek di dalam masyarakat sehingga masyarakat 

mampu percaya dan pada akhirnya memutuskan untuk menggunakan sebuah merek 

tersebut. 

Kepercayaan merek suatu produk lilin akan terbentuk ketika pelanggan 

merasa harapan yang diinginkannya tercapai ataupun terpenuhi dan pelanggan 

merasa puas terhadap produk tersebut dan dengan adannya kepercayaan merek 

pelanggan akan merasa aman dan nyaman pada produk tersebut dan juga akan 
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menunjukan kesetiaan terhadap produk dengan cara melakukan pembelian secara 

berkelanjutan. Kepercayaan kosumen terhadap merek hanya dapat diperoleh 

apabila si pemasar dapat menciptakan atau membuat dan mempertahankan 

hubungan emosional yang positif ini  dengan konsumen. Hubungan emosional yang 

positif ini harus dibangun dan dengan jangka waktu yang tidak pendek akan tetapi 

harus dilakukan secara konsisten. 

PD.IKRAM merupakan salah satu badan usaha yang bergerak dalam bidang 

produksi lilin yang bermerek lumba-lumba dan bernomor SIUP 503/ 393 /PK 

/XII/BPMT/2014 dan membuat produksi lilin dengan bahan stearic acid. 

PD.IKRAM memproduksi lilin berwarna putih dengan diameter 3,5 cm dan tinggi 

6 cm. dalam satu kali produksi, PD.IKRAM menghasilkan 225 lilin. Lilin hasil 

produksi dijual ke warung-warung klontong yang termasuk dalam pelanggan PD. 

Ikram Nusa Persada Kota Sukabumi.  

Berdasarkan penjajagan peniliti menemukan permasalahan pada loyalitas 

pelanggan, yaitu Pembelian antara  lini produk dan jasa ( purchase across product 

and service lines ) artinya pelanggan yang loyal tidak hanya puas hanya dengan 

membeli satu produk dari perusahaan tersebut tetapi mereka akan berusaha untuk 

membeli dan mendapatkan produk-produk oleh perusahaan yang sama karena bagi 

mereka apabila mereka dapat menggunakan produk dari perusahaan yang sama 

maka dalam fikiran mereka akan mendapatkan kepuasan tersendiri. dan berdampak 

pada penurunan loyalitas pelanggan pada PD. Ikram Nusa Persada. Hal tersebut 

didukung oleh data pelanggan yang dijelaskan oleh tabel dibawah ini: 
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Tabel 1.1 Data Pelanggan PD. Ikram Nusa Persada  

No. Bulan Jumlah Pelanggan 

Toko  

1 Juli  127 

2   Agustus  73 

3 September  66 

Jumlah pelanggan 266 

              Sumber Perusahaan PD. Ikram Nusa Persada (2018) 

Permasalahan tersebut disebabkan oleh Citra Merek yaitu kurangnya daya 

tarik pada varian model lilin yang monoton. Adapun juga permasalahan lainnya  

disebabkan oleh Kepercayaan Merek yaitu produk lilin tidak bisa memenuhi dan 

membuat pelanggan senang akan produk tersebut sehingga akan berdampak pada 

loyalitas pada produk lilin PD Ikram Nusa Persada Kota Sukabumi. 

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, maka dari itu penulis tertarik 

mengambil judul “ANALISIS CITRA MEREK DAN KEPERCAYAAN 

MEREK TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN PADA PD. IKRAM 

NUSA PERSADA KOTA SUKABUMI” 

1.2.  Identfikasi dan Rumusan Masalah  

1.2.1. Identifikasi masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi adanya permasalahan 

terhadap penurunan loyalitas pelanggan pada PD Ikram Nusa Persada. 

Permasalahan tersebut diduga disebabkan oleh Citra Merek yaitu kurangnya daya 

tarik pada varian model lilin yang monoton. Adapun juga permasalahan lainnya 

diduga disebabkan oleh Kepercayaan Merek yaitu produk lilin tidak bisa memenuhi 

dan memuaskan pelanggan sehingga akan berdampak pada loyalitas pelanggan 
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yang menurun dalam pembelian ulang pada produk lilin PD Ikram Nusa Persada 

Kota Sukabumi. 

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai 

“Analisis Citra Merek Dan Kepercayaan Merek Terhadap Loyalitas Pelanggan 

Pada PD. Ikram Nusa Persada Kota Sukabumi”. 

1.2.2. Rumusan masalah    

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Citra Merek Pada PD. Ikram Nusa Persada Kota Sukabumi ?  

2. Bagaimana Kepercayaan Merek Pada PD. Ikram Nusa Persada Kota 

Sukabumi ? 

3. Bagaimana Loyalitas Pelanggan Pada PD. Ikram Nusa Persada Kota 

Sukabumi ?  

4. Seberapa Besar Pengaruh Citra Merek Dan Kepercayaan Merek Terhadap 

Loyalitas Pelanggan Pada PD. Ikram Nusa Persada Kota Sukabumi ? 

1.3.Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1.3.1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka peneliti menentukan beberapa 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk Mengetahui Citra Merek Pada PD. Ikram Nusa Persada Kota 

Sukabumi. 
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2. Untuk Mengetahui Kepercayaan Merek Pada PD. Ikram Nusa Persada Kota 

Sukabumi . 

3. Untuk Mengetahui Loyalitas Pelanggan Pada PD. Ikram Nusa Persada Kota 

Sukabumi. 

4. Untuk Mengetahui Citra Merek Dan Kepercayaan Merek Terhadap Loyalitas 

Pelanggan Pada PD. Ikram Nusa Persada Kota Sukabumi. 

1.3.2. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka peneliti menetukan kegunaan 

penelitian ini adalah : 

1.3.3. Kegunaan Teoritis  

Melalui hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan tentang citra merek dan kepercayaan merek terhadap loyalitas 

pelanggan. 

1.3.4. Kegunaan Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan 

diantaranya adalah : 

1.3.4.1. Bagi Peneliti  

Penelitian ini diharapkan sebagai ajang untuk mempraktekan ilmu yang 

didapat untuk memperluas pengetahuan sekaligus pengalaman dalam bidang 

pemasaran produk. 
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1.3.4.2. Bagi Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran, masukan serta 

pertimbangan terhadap perusahaan dimasa yang akan datang dalam upaya 

perusahaan meningkatkan kinerja karyawan dalam pemasaran dengan salah satu 

faktor yang membantu penjualan yaitu citra merek dan kepercayaan merek.  

1.3.4.3. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bacaan dan referensi bagi 

mahasiswa/mahasiswi yang akan melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

 


