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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kondisi persaingan yang semakin ketat, setiap perusahaan 

harus mampu bertahan hidup, bahkan harus dapat terus berkembang. Salah 

satu hal penting yang perlu dilakukan dan diperhatikan oleh setiap perusahaan 

adalah mempertahankan pelanggan yang telah ada, terus mencari pelanggan-

pelanggan potensial baru agar jangan sampai pelanggan meninggalkan 

perusahaan dan menjadi pelanggan perusahaan lain. Mempertahankan semua 

pelanggan yang ada pada umumnya akan lebih menguntungkan dibandingkan 

dengan pergantian pelanggan karena biaya untuk menarik pelanggan baru 

bisa lima kali lipat dari biaya mempertahankan seorang pelanggan yang sudah 

ada (Kotler, 2007). 

Istilah loyalitas pelanggan menunjukkan pada kesetiaan pelanggan 

pada objek tertentu, seperti merek, produk, jasa, atau toko. Pada umumnya 

merek seringkali dijadikan sebagai objek loyalitas pelanggan. Loyalitas 

merek merupakan salah satu konsep penting dalam menyusun strategi 

pemasaran.  

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. Dalam mempertahankan konsumen, loyalitas 

konsumen dapat dibentuk dengan membentuk  brand image (citra merek) 
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yang baik di mata konsumen sehingga menimbulkan brand trust 

(kepercayaan terhadap merek) yang nantinya diharapkan keinginan konsumen 

bisa terpuaskan (customer satisfaction). 

Citra merek adalah penglihatan dan kepercayaan yang terpendam di 

benak konsumen, sebagai cerminan asosiasi yang tertahan di ingatan 

konsumen (Kotler, 2009). Dengan membentuk citra merek (brand image) 

yang baik secara emosional akan membentuk kepuasan dalam diri individu 

yang menghasilkan kesan kualitas (persepsi nilai yang dirasakan konsumen 

atas mutu produk) terhadap suatu merek. Menurut Shimp (2003), citra merek 

diukur dari: atribut, manfaat dan evaluasi keseluruhan. 

Merek yang mempunyai nilai lebih akan mendapatkan tempat 

tersendiri di benak konsumen. Sehingga kesetiaan merek akan lebih mudah 

untuk dibentuk yang mana kepercayaan merek (brand trust) akan 

menentukan kesetiaan konsumen terhadap merek. Menurut Ika dan Kustini 

(2011), brand trust dapat diukur melalui dimensi viabilitas (dimension of 

viability) dan dimensi intensionalitas (dimension of intentionality). 

Selain kepercayaan merek, sebaiknya perusahaan juga memperhatikan 

kepuasan konsumen, Kotler dan Keller (2007) menjelaskan bahwa kepuasan 

berhubungan dengan perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul 

setelah membandingkan kinerja produk yang dirasakan terhadap kinerja yang 

diharapkan. Ketika suatu produk memiliki kinerja sekurang-kurangnya sama 

atau melebihi harapan pelanggan, maka akan tercipta suatu kepuasan. 
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Kaum wanita cenderung memiliki kebutuhan akan produk lebih 

beragam jika dibandingkan dengan para laki-laki, dimana kebutahan produk 

kaum wanita juga meliputi produk konsumsi pribadi seperti produk 

kecantikan dan pembalut wanita. Pembalut sebagai produk pribadi bagi kaum 

hawa menjadi kebutuhan dasar bagi para wanita yang sudah mencapai fase 

pubertas. Namun ketatnya persaingan produk pembalut di pasar, membuat 

kaum wanita harus lebih selektif dalam memilih pembalut yang akan 

digunakan karena seperti halnya setiap wanita adalah unik, haid setiap wanita 

juga mempunyai kepribadiannya sendiri. Sebagian dari wanita haidnya 

singkat, sementara yang lainnya lebih panjang. Beberapa wanita juga 

mengeluarkan darah lebih banyak, sedangkan yang lainnya lebih sedikit. Jika 

salah memilih pembalut dapat menimbulkan masalah mulai dari kesehatan 

kulit dan ketidaknyamanan saat menggunakan pembalut. 

Merek produk pembalut wanita saat ini banyak ditawarkan, salah 

satunya yaitu pembalut wanita merek Charm. Charm adalah produk pembalut 

wanita yang diproduksi oleh PT Uni-Charm Indonesia (UCI). UCI 

berkomitmen memenuhi kebutuhan wanita yang beragam dengan 

meluncurkan berbagai varian seperti Charm Extra Dry, Charm Body Fit Day 

dan Charm Bodi Fit Night.  

Bagi UCI konsumen mempunyai arti sangat besar, setiap produk yang 

dipasarkan UCI bisa dipastikan ide awalnya datang dari konsumen. Salah satu 

inovasi Charm adalah pembalut yang bukan hanya bebas bocor, tapi juga 

tidak mudah bergeser. Ini tak lain inovasi yang diciptakan Charm dengan 
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menggunakan dua garis di dalam (sebagian besar pesaing hanya satu garis) 

dan ukuran yang lebih lebar. Selain itu, pembalut yang diproduksi UCI pun 

dirancang khusus untuk wanita Indonesia yang mayoritas Muslim. Karena itu, 

bahan polimer yang menyerupai jel tidak digunakan dalam proses 

pembuatannya. Ini sesuai dengan masukan konsumen bahwa jel dari polimer 

yang menyerap kotoran sering mengganggu ketika pembalut hendak 

dibersihkan.  

Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Rizan dan Nopiska 

(2011) pada Pengaruh Citra dan Kepercayaan Merek Terhadap Loyalitas 

Merek (Survei Pelanggan Lux Cair di Carrefour MT. Haryono) bahwa citra 

merek dan kepercayaan merek berpengaruh terhadap loyalitas merek. Hasil 

penelitian lain yang dilakukan Dewi, Andri dan Yonaldi (2012) pada 

Pengaruh Iklan, Citra Merek, dan Kepuasan Konsumen Terhadap Loyalitas 

Konsumen Dalam Menggunakan Vaseline Hand And Body Lotion Di Kota 

Padang (Studi Kasus di PT. Unilever Cabang Padang) menunjukan bahwa 

kepuasan konsumen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas 

konsumen terhadap loyalitas konsumen. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

variabel brand image, brand trust dan customer satisfaction  terhadap brand 

loyalty baik secara parsial maupun simultan. Oleh karena itu peneliti 

menggunakan pembalut wanita merek Charm sebagai objek penelitian. Hasil 

survei Indonesian Customer Satisfaction yang dilakukan SWA dan Frontier 

Consulting Group tahun 2008, Charm terpilih sebagai merek yang paling 

memuaskan konsumen untuk kategori pembalut wanita (SWA Majalah). 
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Berdasarkan pemaparan teori dan data-data yang telah diuraikan di 

atas, maka penelitian ini diberi judul “Pengaruh Brand Image, Brand Trust 

dan Customer Satisfaction terhadap Brand Loyalty Pada Pengguna Pembalut 

Wanita Merek Charm (Studi pada Mahasiswi Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah pada brand image berpengaruh secara parsial terhadap brand 

loyalty pengguna pembalut wanita merek Charm? 

2. Apakah pada brand trust berpengaruh secara parsial terhadap brand 

loyalty pengguna pembalut wanita merek Charm? 

3. Apakah pada customer satisfaction berpengaruh secara parsial terhadap 

brand loyalty pengguna pembalut wanita merek Charm? 

4. Apakah pada brand image, brand trust dan customer satisfaction 

berpengaruh secara simultan terhadap brand loyalty pengguna pembalut 

wanita merek Charm? 

 

C. Batasan Masalah 

1. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswi di Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto yang menggunakan pembalut wanita merek Charm. 

2. Penelitian ini dibatasi oleh masing-masing variabel yaitu, brand image, 

brand trust dan customer satisfaction. 

 

Pengaruh Brand Image..., Puji Lestariningsih, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, 2015



 

  

6 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh brand image terhadap brand loyalty 

pengguna pembalut wanita merek Charm. 

2. Untuk menganalisis pengaruh variabel brand trust terhadap brand loyalty 

penggunapembalut wanita merek Charm. 

3. Untuk menganalisis pengaruh variabel customer satisfaction terhadap 

brand loyalty pengguna pembalut wanita merek Charm. 

4. Untuk menganalisis pengaruh variabel brand image, brand trust dan 

customer satisfaction terhadap brand loyalty pengguna pembalut wanita 

merek Charm. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti 

Penelitian ini sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan 

yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan sampai 

sejauh mana teori-teori yang didapat selama di bangku perkuliahan dapat 

diterapkan dalam dunia nyata. 

2. Bagi perusahaan 

Dapat digunakan sebagai bahan informasi, dasar masukan dan 

bahan pertimbangan perusahaan dalam meningkatkan kesetiaan 

pelanggan. 
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3. Bagi peneliti lain 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi 

untuk penelitian dengan tema loyalitas merek (brand loyalty). 
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