
 
 
 
 

BAB I 

 

PENDAHULUAN 
 
 
 
 

A. Latar Belakang 

 

Pada saat ini pengunaan media untuk melakukan promosi produk dari 

mulai media cetak hingga mengunakan media elektronik, hal tersebut menjadi 

tolak ukur bahwa loyalitas produk akan menjadi tolak ukur untuk perusahaan 

agar lebih memperhatikan dalam membangun kepercayaan konsumen. 

Menurut Sangadji dan Sopiah (2013), merek merupakan suatu nama atau 

simbol yang mengidentifikasi suatu produk dan membedakannya dengan 

produk-produk lain sehingga mudah dikenali oleh konsumen ketika hendak 

membeli sebuah produk. Sehingga merek merupakan aspek penting dalam 

sebuah produk, karena pembeli akan mengenali produk tersebut dan akan 

membelinya secara berulang-ulang. 

 
Menurut Shimp (2014), salah satu metode terkenal untuk membangun 

hubungan pelanggan adalah program loyalitas yang didedikasikan untuk 

penciptaan pelanggan yang berkomitmen terhadap sebuah merek dan 

mendorong mereka untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan produk atau 

jasa mereka menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Menurut Griffin 

(2005) dalam buku Sangadji dan Sopiah (2013), menyatakan bahwa loyalitas 

lebih mengacu pada wujud perilaku dari unit-unit pengambilan keputusan 

untuk melakukan pembelian secara terus-menerus terhadap barang atau jasa 

dari suatu perusahaan yang dipilih. Kunci untuk menghasilkan loyalitas
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pelanggan yang tinggi adalah menyerahkan nilai pelanggan yang tinggi. Loyalitas 

pelanggan merupakan suatu ukuran keterikatan konsumen terhadap sebuah merek. 

Ukuran ini mampu memberikan gambaran tentang mungkin tidaknya pelanggan 

beralih ke produk lain. Banyak faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan 

misalnya kualitas produk, iklan dan kepercayaan merek. 

Dilihat dari segi kualitas produk, produk merupakan komponen yang 

utama untuk digunakannya sebagai barang dan jasa dalam penjualan. Menurut 

Kotler dan Keller (2009), produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan 

kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang 

fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi, informasi dan 

ide. Oleh karena itu untuk meningkatkan daya tarik konsumen, perusahann harus 

mampu menciptakan produk yang berkualitas. Kualitas produk yang baik 

diharapkan akan membuat konsumen melakukan pembelian ulang dan loyal 

terhadap produk tersebut. Seperti dengan menambahkan keunikan desain kemasan 

yang menarik akan mampu membuat produk tersebut laris di pasaran. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati, dkk (2014), meneliti 

tentang kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

Dilihat dari segi iklan, menurut Richard dan Curran (2002) dalam buku 

Shimp (2014), periklanan adalah bentuk komunikasi berbayar dan termediasi dari 

sumber yang jelas, didesain untuk memengaruhi penerimaan supaya melakukan 

sesuatu sekarang atau dimasa yang akan datang. Inti dari periklanan adalah untuk 

memasukkan sesuatu ke dalam pikiran konsumen, mengubah persepsi konsumen 

dan mendorong konsumen untuk bertindak. Salah satu media promosi dalam 
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bentuk periklanan yang cukup baik dan potensial adalah melalui iklan televisi. 

Saat ini banyak iklan televisi yang disiarkan dalam bentuk iklan pendek mulai dari 

waktu lima detik hingga beberapa menit dan juga disertai dengan suara dan 

gambar yang unik sehingga membuat konsumen tertarik pada iklan tersebut. 

Menurut Blair dan Rosenberg (1994) dalam buku Shimp (2014), terdapat empat 

kesimpulan utama yang ditarik sehubungan dengan apa yang diperlukan untuk 

iklan televisi untuk meningkatkan kinerja penjualan merek dan pertumbuhan 

pangsa pasar dengan sukses, yaitu teks iklan harus khas, bobot iklan tanpa 

persuasi tidaklah cukup, daya jual iklan berkurang dari waktu ke waktu, dan iklan 

bekerja dengan cepat jika berhasil. Pengiklanan televisi digunakan untuk 

mempromosikan berbagai produk barang, jasa, pengumuman, atau gagasan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi, dkk (2012), meneliti tentang 

iklan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen dalam menggunakan 

vaseline hand and body lotion di Kota Padang. 

 
Selanjutnya faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan yaitu 

kepercayaan merek. Menurut Sangadji dan Sopiah (2013), kepercayaan merek 

merupakan komponen kognitif dari sikap. Jadi, produsen berkewajiban untuk 

selalu mengingatkan konsumen bahwa produknya adalah produk yang lebih baik 

atau yang terbaik sehingga konsumen memiliki sikap positif yang permanen dan 

konsisten terhadap produk tersebut. Salah satu cara untuk meningkatkan sikap 

konsumen tersebut adalah dengan mengubah persepsi atau sikap konsumen 

terhadap merek produknya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bastian 

(2014), meneliti tentang kepercayaan merek (brand trust) berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas merek (brand loyalty) Ades PT. Ades Alfindo Putra Setia. 
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Bisnis AMDK saat ini di Indonesia terus tumbuh seiring dengan 

pertumbuhan jumlah penduduk dan tuntutan gaya hidup yang lebih sehat. 

Penduduk Indonesia mulai menyadari bahwa mengkonsumsi air minum yang 

sehat jauh lebih baik daripada jenis lainnya. Ada banyak perusahaan yang terjun 

dalam industri AMDK, seperti misalnya Aqua, Club, Pure Life, Ades, PrimA, 

Cleo, Vit, dan lainnya. Banyaknya merek produk yang dikeluarkan oleh 

perusahaan-perusahaan AMDK di Indonesia, menambah fakta begitu kuatnya 

persaingan yang ada di industri tersebut untuk menjadikan brand produk mereka 

yang terbaik (top brand) guna memperkuat dan memperluas bisnisnya. Top brand 

memberikan arti penting bagi kompetisi merek di pasar, karena top brand mampu 

memberikan ukuran kesuksesan sebuah merek di pasar. Berikut Tabel 1.1 

merupakan data top brand index AMDK tahun 2016 fase 2. 

 
Air Minum Dalam Kemasan 

 

(Tabel 1.1) 
 

MEREK TBI TOP 

AQUA 73.40% TOP 

VIT 5.50% - 

Club 3.40% - 

Ades 3.40% - 

Cleo 2.00% - 

2 Tang 1.40% - 

(Sumber: http://www.topbrand-award.com 2016) 
 

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Aqua berada pada peringkat 

pertama, dengan rata-rata Top Brand Index (TBI) 73,4 persen jauh lebih besar 

dibandingkan merek AMDK lainnya. Hal ini dapat dikatakan bahwa jumlah 

konsumen yang memilih merek Aqua lebih banyak dibandingkan merek lainnya, 

sehingga posisi merek Aqua menjadi market leader pada kategori AMDK. 
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Aqua merupakan sebuah merek AMDK yang diproduksi oleh PT Aqua 

Golden Mississippi Tbk di Indonesia sejak tahun 1973. Aqua adalah merek 

AMDK dengan penjualan terbesar di Indonesia dan merupakan salah satu merek 

AMDK yang paling terkenal di Indonesia, sehingga telah menjadi seperti merek 

generik untuk AMDK. Aqua sebagai merek air minum pelopor di Indonesia 

memiliki keuntungan-keuntungan yang sulit untuk di kalahkan pesaingnya. Aqua 

memiliki brand yang sangat kuat yang sudah melekat di masyarakat. Hal ini 

membuat masyarakat menggunakan merek Aqua sebagai kata ganti dari AMDK. 

Oleh sebab itu, tuntutan untuk selalu menjadi yang terbaik harus menjadi 

komitmen organisasi agar para pengguna air minum masih tetap setia untuk selalu 

mengkonsumsi air minum Aqua. Kesetiaan pelanggan tidak dapat begitu saja 

diraih, tetapi memerlukan proses panjang untuk meyakinkan bahwa Aqua 

merupakan air minum terbaik, (sumber: http://www.aqua.com/produk/aqua). 

 
Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan 

oleh Kurniawati, dkk (2014), meneliti tentang pengaruh citra merek dan kualitas 

produk terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. Berdasarkan penelitian 

tersebut diketahui bahwa variabel kualitas produk diketahui memiliki pengaruh 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Penelitian ini di dukung oleh Dewi, dkk 

(2012), meneliti tentang pengaruh iklan, citra merek, dan kepuasan konsumen 

terhadap loyalitas konsumen dalam menggunakan vaseline hand and body lotion 

di Kota Padang. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa variabel iklan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas konsumen vaseline hand 

and body lotion di Kota Padang. Bastian (2014), meneliti tentang analisa 
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pengaruh citra merek (brand image) dan kepercayaan merek (brand trust) 

terhadap loyalitas merek (brand loyalty) Ades PT. Ades Alfindo Putra Setia. 

Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa kepercayaan  merek mempunyai 

pengaruh yang signifikan dan positif terhadap loyalitas. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi 

penelitian, obyek penelitian dan terdapat variabel yang tidak dipakai dalam 

penelitian ini. Sehingga penelitian ini terbatas hanya untuk meneliti pengaruh 

kualitas produk, iklan dan kepercayaan merek terhadap loyalitas konsumen air 

minum kemasan merek Aqua (survei pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto). 

Alasan peneliti memilih AMDK merek Aqua sebagai objek penelitian 

karena merek Aqua salah satu AMDK yang populer di kalangan masyarakat, 

terutama kalangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal 

Soedirman Purwokerto yang rata-rata tinggal di kos-kosan mengkonsumsi AMDK 

galon merek Aqua, dengan melakukan wawancara pada hari Jum‟at, 31 Maret 

2017 terhadap distributor air minum Kabupaten Banyumas dengan Bapak Toto 

Mulyadi, mendapatkan data tentang jumlah pengiriman Aqua galon per bulan 

tahun 2017 dengan jumlah 1395 kepada agen eceran di sekitar Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Data ini menunjukkan 

bahwa konsumsi terbanyak yaitu pada agen-agen di lokasi sekitar dan data 

tersebut dapat dilihat bahwa konsumsi Aqua di kalangan mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto tergolong cukup 

tinggi. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Mei 2017. 
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Oleh karena itu peneliti ingin meneliti tentang “Pengaruh Kualitas Produk, Iklan 

dan Kepercayaan Merek Terhadap Loyalitas Konsumen Air Minum Kemasan 

Merek Aqua (survei pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Jenderal Soedirman Purwokerto)”. 

 

B. Perumusan Masalah 
 

1. Apakah terdapat pengaruh positif signifikan kualitas produk terhadap 

loyalitas konsumen AMDK merek Aqua pada mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto? 

 
2. Apakah terdapat pengaruh positif signifikan iklan terhadap loyalitas 

konsumen AMDK merek Aqua pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto? 

 
3. Apakah terdapat pengaruh positif signifikan kepercayaan merek terhadap 

loyalitas konsumen AMDK merek Aqua pada mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto? 

 
4. Apakah terdapat pengaruh secara bersama-sama antara kualitas produk, 

iklan dan kepercayaan merek terhadap loyalitas konsumen AMDK merek 

Aqua pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal 

Soedirman Purwokerto? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk mengetahui pengaruh positif signifikan kualitas produk terhadap 

loyalitas konsumen AMDK merek Aqua pada mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. 

 
2. Untuk  mengetahui  pengaruh  positif  signifikan  iklan  terhadap  loyalitas 
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konsumen AMDK merek Aqua pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. 

 
3. Untuk mengetahui pengaruh positif signifikan kepercayaan merek 

terhadap loyalitas konsumen AMDK merek Aqua pada mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. 

 
4. Untuk mengetahui pengaruh secara bersama-samaantara kualitas produk, 

iklan dan kepercayaan merek terhadap loyalitas konsumen AMDK merek 

Aqua pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal 

Soedirman Purwokerto. 

 

D. Manfaat Penelitian 
 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan data 

yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan sebagai berikut: 

 
1. Bagi Perusahaan 

 
Hasil penelitian ini diharapkan akan mampu membantu perusahaan dalam 

menciptakan iklan yang lebih baik dan unik sehingga mampu menarik 

konsumen saat melihatnya dan membeli produk merek Aqua secara 

berulang-ulang. Selain itu dapat dijadikan acuan bagi perusahaan dalam 

membangun dan menanamkan sebuah kepercayaan merek pada konsumen 

yang mampu memunculkan kepercayaan konsumen akan produk merek 

Aqua. 

 
2. Bagi Akademis 

 
Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan kualitas produk, iklan dan kepercayaan 

merek terhadap loyalitas konsumen. 
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3. Bagi Peneliti 
 

a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan studi di 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 

 
b. Untuk menerapkan teori yang diperoleh dari perkuliahan ke dalam 

dunia kerja. 

 
4. Bagi Konsumen atau Mahasiswa 

 
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan 

kepada konsumen mengenai kualitas produk, iklan dan kepercayaan 

merek dan loyalitas konsumen pada Aqua dan juga untuk penelitian 

lebih lanjut. 

 
b. Sikap positif yang diberikan konsumen kepada PT Aqua Golden 

Mississippi Tbk sesuai dengan kualitas produk dan kepercayaan merek 

produk Aqua sesuai dengan benak pikiran konsumen yang diterima 

melalui iklan. 
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