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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tingkat persaingan dunia usaha di Indonesia sangat ketat karena 

setiap perusahaan senantiasa berusaha untuk dapat meningkatkan pangsa 

pasar untuk meraih konsumen baru. Perusahaan harus dapat menentukan 

strategi pemasaran yang tepat agar usahanya dapat bertahan dan memenangi 

persaingan sehingga tujuan dari perusahaan tersebut dapat tercapai. Pada 

dasarnya semakin banyak pesaing bagi perusahaan maka semakin banyak 

pula pilihan bagi pelanggan untuk dapat memilih produk yang sesuai dengan 

harapannya. Sehingga konsekuensi dari perubahan tersebut adalah pelanggan 

menjadi lebih cermat dan pintar menghadapi setiap produk yang diluncurkan. 

Kepuasan konsumen merupakan evaluasi purna beli atau hasil 

evaluasi setelah membandingkan apa yang dirasakan dan dengan harapannya 

(Yamit, 2010:105). Menurut Kotler dan Ketler (2012:76) berpendapat, 

kepuasan merupakan kepuasan seseorang akan kesenangan atau kekecewaan 

yang dihasilkan dari membandingkan kinerja produk yang dirasakan (atau 

hasil) dengan harapan mereka. (Lenzun, 2014). Menurut Tjiptono (2007: 46) 

kepuasan konsumen telah menjadi konsep sentral dalam teori dan praktek 

pemasaran, serta merupakan salah satu tujuan esensial bagi aktivitas dunia 

bisnis. 
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Pada kondisi pasar saat ini, konsumen dihadapkan pada pilihan 

produk yang semakin beragam. Identitas merek akan membuat proses 

pemilihan produk menjadi lebih mudah, karena membantu konsumen untuk 

memutuskan produk yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena 

itu agar berhasil, sebuah merek harus melakukan diferensiasi dan 

menunjukkan bahwa merek tersebut berbeda dan lebih baik dibandingkan 

merek pesaing. Peranan merek dalam pemasaran sangatlah besar. Merek yang 

dibangun dengan baik memiliki kekuatan untuk bersaing dengan merek lain. 

Penggunaan merek yang sudah terbangun dengan baik ini diyakini memiliki 

kekuatan yang memudahkan penetrasi ke pasar. Merek adalah nama penting 

bagi sebuah produk atau jasa. Merek adalah simbol dan indikator kualitas dari 

sebuah produk. Merek produk yang sudah lama dikenal oleh konsumen telah 

menjadi sebuah citra bahkan symbol status bagi produk tersebut. Maka 

tidaklah mengherankan jika merek sering kali dijadikan kriteria dalam 

mengevaluasi suatu produk. (Sumarwan, 2002:303), dalam (Widyastuti, 

Wiwit, 2018) 

Kualitas produk juga memiliki peran yang sangat penting bagi 

kepuasan konsumen. Kualitas produk yang baik akan mempengaruhi 

keputusan konsumen dalam membeli produk, semakin sering membeli produk 

perusahaan, maka diharapkan semakin puas konsumen dalam memenuhi 

kebutuhan konsumen tersebut. Menurut Tjiptono (2006) mendefinisikan 

kualitas produk merupakan perpaduan antara sifat dan karakteristik yang 

menentukan sejauh mana keluaran dapat memenuhi prasyarat kebutuhan 
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pelanggan atau menilai sampai seberapa jauh sifat dan karakteristik itu 

memenuhi kebutuhan. (Diansyah, 2016). 

Penelitian yang dilakukan oleh Diansyah (2016) menunjukan bahwa 

variabel kualitas produk berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

konsumen. Penelitian yang dilakukan oleh Hariyanto (2016) menunjukan 

bahwa kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. 

Sementara itu Lenzun (2014) menunjukan bahwa variabel kualitas produk 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan konsumen 

Setiap perusahaan dituntut untuk memahami perilaku konsumen dan 

mencermati perubahannya, terutama kepuasan konsumen dalam keputusan 

pembelian suatu produk PT Unilever. Keputusan membeli dipandang tepat 

jika keputusannya tersebut dapat memberikan kepuasan sesuai persepsi atau 

penilaian individu dalam mendapatkan kepuasan. Salah satunya adalah 

produk pasta gigi merek Pepsodent 

Pepsodent adalah merek pasta gigi yang paling terkenal dan tertua di 

Indonesia sejak awal keberadaannya selalu memberikan lebih dari sekedar 

kemajuan pasar. Pepsodent merupakan pasta gigi pertama di Indonesia yang 

kembali meluncurkan pasta gigi belfloride pada tahun 1980-an dan satu-

satunya pasta gigi di Indonesia yang secara aktif mendidik dan 

mempromosikan kebiasaan menyikat gigi secara benar melalui program 

sekolah dan layanan pemeriksaan gigi gratis. Sejak itu Pepsodent telah 

melengkapi jajaran produknya dari pembersih dasar hingga pasta gigi dengan 

manfaat lengkap. (Putri, 2015). 
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Citra merek juga memiliki peran yang sangat penting bagi kepuasan 

konsumen. Menurut Sondoh (2007) dalam persaingan bisnis citra merek 

mempunyai peranan sangat penting, karena membedakan suatu perusahaan 

atau produk dengan yang lain. Hubungan citra merek dengan kepuasan 

konsumen dipengaruhi oleh pengalaman penggunaan produk yang 

memuaskan. Konsumen yang merasa puas terhadap suatu merek akan terus 

melakukan pembelian ulang karena sudah percaya dan merasa puas sehingga 

konsumen tidak mudah tergiur dengan promosi dari pihak pesaing. 

(Diansyah, 2016). 

Penelitian yang dilakukan oleh Diansyah (2016) menunjukan bahwa 

variabel citra merek berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

konsumen. Penelitian yang dilakukan oleh Lasander (2013) menunjukan 

bahwa variabel citra merek berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

pembelian. 

Promosi juga berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Menurut 

Kotler dan Keller (2007) promosi adalah cara yang digunakan perusahaan 

untuk mengomunikasikan produk dan manfaatnya kepada masyarakat atau 

konsumen. (Lasander, 2013). Sukirno dan Poerwanto dalam Gulla (2015) 

Promosi merupakan suatu ungkapan dalam arti luas tentang kegiatan-kegiatan 

yang secara efektif dilakukan oleh perusahaan (penjual0 untuk mendorong 

konsumen membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Christian Lasander (2013) menunjukkan bahwa variabel 

promosi berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan konsumen. 
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Berkaitan dengan beberapa penelitian terdahulu diatas, maka penlitian 

ini dilakukan dengan tujuan melakukan penelitian pengembangan pada 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Diansyah (2016). Pengaruh 

kualitas produk dan citra merek terhadap kepuasan konsumen. Dalam hal ini, 

peneliti memilih variabel kualitas produk dan citra merek karena selalu 

berpengaruh signifikan pada kepuasan konsumen. Selain itu peneliti 

menambahkan variabel promosi dari penelitian yang dilakukan oleh Lasender 

(2013) sebab penelitian menggunakan variabel kualitas produk, citra merek 

dan promosi terhadap kepuasan konsumen masih jarang diteliti. Oleh sebab 

itu saya memilih variabel kualitas produk, citra merek dan promosi terhadap 

kepuasan konsumen agar lebih mengetahui fenomena yang benar benar 

terjadi didalam persaingan produk. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :“Pengaruh 

Kualitas Produk, Citra Merek dan Promosi Terhadap Kepuasan 

Konsumen Pada Pengguna Pasta Gigi Pepsodent (Studi Konsumen Pada 

Pengguna Pasta Gigi Pepsodent di Banjarnegara).” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas maka masalah yang dapat 

dirumuskan adalah sebagai berikut : 

1. Apakah Kualitas Produk berpengaruh secara positif signifikan terhadap 

Kepuasan konsumen pasta gigi Pepsodent di Banjarnegara ? 
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2. Apakah Citra Merek berpengaruh secara positif signifikan terhadap 

Kepuasan konsumen pasta gigi Pepsodent di Banjarnegara ? 

3. Apakah Promosi berpengaruh secara positif signifikan terhadap 

Kepuasan konsumen pasta gigi Pepsodent di Banjarnegara ? 

4. Apakah Kualitas Produk, Citra Merek, Promosi, secara simultan 

berpengaruh secara positif signifikan terhadap Kepuasan konsumen pasta 

gigi Pepsodent di Banjarnegara ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka 

tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Produk secara positif signifikan 

terhadap Kepuasan konsumen pasta gigi Pepsodent di Banjarnegara ? 

2. Untuk mengetahui pengaruh Citra Merek secara positif signifikan 

terhadap Kepuasan konsumen pasta gigi Pepsodent di Banjarnegara ? 

3. Untuk mengetahui pengaruh Promosi secara positif signifikan terhadap 

Kepuasan konsumen pasta gigi Pepsodent di Banjarnegara ? 

4. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas produk, Citra Merek, Promosi 

terhadap Kepuasan konsumen pasta gigi Pepsodent di Banjarnegara ? 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

a. Bagi penulis, penelitian ini merupakan kesempatan untuk meraih 

gelar Sarjana Manajemen, serta untuk dapat melatih cara 

mengumpulkan data, menganalisa dan mengambil kesimpulan. 
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b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan konstribusi dalam 

disiplin ilmu manajemen serta dapat menjadi referensi untuk 

penelitian selanjutnya dan perbandingan untuk penelitian-penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan Kualitas Produk, Citra Merek dan 

Promosi terhadap Kepuasan konsumen. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Bagi perusahaan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bahan informasi untuk lebih memperhatikan kepuasan 

konsumen agar konsumen merasa lebih puas dan meningkatkan 

keunggulan produk serta citra merek. 

b. Bagi Konsumen 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi 

para konsumen atas informasi perusahaan dan citra merek produk 

untuk merasakan kepuasan terhadap suatu produk yang dinikmati. 

c. Bagi Pihak-Pihak Lain 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh 

pihak-pihak lain yang berkepentingan, baik sebagai referensi 

maupun sebagai bahan teori bagi penelitian selanjutnya. 

 

Pengaruh Kualitas Produk... Dika Muzaqi Eka Putra, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2019




