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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dunia bisnis pada jaman sekarang ini semakin 

kompetitif. Hal ini menyebabkan adanya persaingan yang semakin meningkat 

antara para produsen. Perusahaan pada jaman sekarang dituntut dalam hal 

menciptakan dan mempertahankan konsumen yang loyal. Peran pemasaran begitu 

penting dalam perusahaan karena peran pemasaran berkaitan dengan konsumen. 

Konsumen mempunyai peran penting untuk menentukan keberhasilan suatu barang 

atau jasa dalam perusahaan.Barang atau jasa yang beredar di kalangan masyarakat 

begitu banyak, begitu juga dengan air minum dalam kemasan (AMDK). Air adalah 

salah satu kebutuhan pokok manusia dan dikonsumsi oleh masyarakat setiap hari. 

Produsen AMDK sekarang ini begitu berkembang pesat. Banyak perusahaan yang 

mengeluarkan merek baru AMDK. Beberapa produsen juga membuat inovasi baru, 

misalnya air minum dengan oksigen dan lain sebagainya. Salah satu merek AMDK 

yang sudah melekat di masyarakat adalah Aqua. Aqua adalah 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 paling terkenal di Indonesia , sehingga aqua menjadi 

market leader dalam dunia air mineral di Indonesia. 

Berikut data AMDK yang paling banyak dikenal berdasarkan hasil Top 

Brand Index pada tabel 1.1 
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Tabel 1.1 

TOP BRAND INDEX KATEROGI AIR MINUM DALAM KEMASAN 

 
Sumber : www.topbrand-award.com 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hasil Top Brand Index merek 

Aqua sebesar 63,9% menunjukkan bahwa Aqua adalah AMDK yang paling 

diminati. Dapat dikatakan bahwa konsumen memiliki loyalitas tinggi terhadap 

Aqua sehingga menjadikan Aqua sebagai Top Brand. Loyalitas merek merupakan 

salah satu konsep penting dalam menyusun strategi pemasaran. Perusahaan harus 

mendapatkan konsumen yang loyal terhadap merek yang diproduksinya agar dapat 

bersaing dalam dunia bisnis. Peran pemasaran dalam hal ini sangat dibutuhkan 

untuk meningkatkan loyalitas merek meskipun Aqua sudah menjadi market 

leader.Sebagai salah satu produsen air minum terbesar dan pertama di Indonesia, 

tentu AQUA tidak ingin para pelanggannya beralih ke produk lain. Tuntutan untuk 

selalu menjadi yang terbaik harus menjadi komitmen organisasi agar para 

konsumen tetap loyal untuk mengkonsumsi dan membeli AQUA. Loyalitas tidak 

dapat begitu saja terbentuk, tetapi memerlukan proses yang panjang untuk 

meyakinkan bhawa AQUA merupakan air minum terbaik. Membangun 

kepercayaan konsumen telah dilakukan oleh perusahaan AQUA sejak awal 

http://www.topbrand-award.com/
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didirikan. Hal ini dibuktikan dengan inovasi yang telah dilakukan oleh PT Tirta 

Investama untuk selalu memberikan yang terbaik kepada konsumennya. Inovasi 

tersebut antara lain, selalu melakukan pengembangan dan diversifikasi terhadap 

produk serta membangun aliansi dengan merek terkenal yaitu DANONE untuk 

memperkuat pasar. Setelah bergabung dengan DANONE, perusahaan AQUA 

mengalami peningkatan kualitas produk, Market Share dan penerapan teknologi 

pengemasan. Posisinya yang kuat disebabkan karena AQUA merupakan produk air 

mineral pertama yang ada di Indonesia. AQUA sudah dekat dengan masyarakat 

Indonesia, maka AQUA dapat dikatakan sudah berada dalam posisi top of mind. 

Posisi tersebut dapat mempengaruhi banyak hal,salah satunya yaiut loyalitas 

terhadap merek tersebut. Saat ini disaat konsumen ingin membeli produk AMDK 

maka yang pertama kali yang akan diucapkan adalah AQUA. Itu membuktikan 

bahwa AQUA sudah menjadi sebuah merek yang sangat melekat dibenak 

konsumen. AQUA selalu memperhatikan kualitas produknya, mulai dari pemilihan 

sumber, pemrosesan sampai dengan penanganan produk. AQUA merupakan air 

mineral yang harganya sesuai dengan kualitasnya, airnya tidaka berbau, memiliki 

kesegaran yang sesuai dengan selera konsumen dan mendapatkan sertifikat mutu. 

Sehingga sampai saat ini AQUA dikenal sebagai produk air mineral yang sehat. 

AQUA merupakan merek air minum yang terpercaya  hingga puluhan tahun sebagai 

merek terbaik. Terbukti AQUA sudah menerima berbagai penghargaan yang 

merupakan wujud kepercayaan dan kepuasan konsumen, antara lain: Indonesian 

Best Brand Award dari tahun 2003-2004, Indonesian Customer Satisfaction Award 

tahun 2003 dan Indonesian Golden Brand Award di tahun 2005-2007. Pada tahun 
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2007 AQUA memiliki program satu untuk sepuluh yang berarti setiap pembelian 

satu produk AQUA akan membantu pengadaan air bersih sebanyak sepuluh liter. 

Program tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat NTT yang kesulitan dan 

kekurangan air bersih. Prestasi lain yang dicapai oleh AQUA adalah telah sukses 

menjadi sponsor resmi Asian Games pada tahun 2018. Prestasi lainnya yaitu pada 

tahun 2005 DANONE membantu korban bencana Tsunami di Aceh, tahun 2011-

2012 menyelenggarakan kampanye bertema It’s in me untuk sosialisai hidup sehat 

kepada konsumen. Fenomena yang terjadi di masyarakat membuktikan bahwa 

AQUA memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia dalam 

memenuhi kebutuhan salah satunya air mineral. Loyalitas merek merupakan konsep 

dalam strategi pemasaran. Keberadaan konsumen yang loyal terhadap suatu merek 

sangat berpengaruh pada keberlangsungan suatu perusahaan. Untuk mengetahui 

faktor apa saja yang menjadikan Aqua masih unggul dibandingkan merek lain, 

maka perlu dilakukan penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi loyalitas 

konsumen terhadap AMDK merek AQUA. 

Menurut Aaker (2012) dalam Herlina Debby & Ai Lili (2016:499) 

kesadaran Merek adalah bagaimana seorang konsumen mengetahui suatu merek 

serta dapat mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori 

produk tertentu. Aaker (2010) dalam Herlina Debby & Ai Lili (2016:499) 

mengungkapkan bahwa suatu produk yang telah dipilih konsumen sehingga 

konsumen tersebut memiliki kesadaran dominan akan produk tersebut sangatlah 

sulit untuk tergantikan dengan produk lainnya. Penelitian yang dilakukan olehJing, 
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Pitsaphol, & Shabbir (2014:16)kesadaran merek berpengaruh secara positif 

terhadap loyalitas merek.  

Menurut Paul Temporal (2012:33) dalam Nurul (2017:439) citra merek 

adalah pemahaman konsumen mengenai merek secara keseluruhan, yang mudah 

dimengerti tetapi sulit dijelaskan secara sistematis karena sifatnya abstrak. Citra 

merek berarti kepercayaan konsumen terhadap suatu merek tertentu, dan bagaimana 

konsumen memandang suatu merek. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Jing et.al(2014) menunjukkan bahwa citra merek memiliki pengaruh yang positif 

terhadap loyalitas merek. 

Persepsi Kualitas menurut Aaker (2003) dalamKomang & A.A Gede, 

(2018:5414) adalah persepsi pelanggan terhadap kualitas atau keunggulan suatu 

produk atau jasa layanan berkaitan dengan apa yang diharapkan oleh konsumen.  

Menurut Suprapti (2010) dalam Komang & A.A Gede (2018:5414)  

persepsi merupakan sebuah proses yang dilalui oleh seseorang untuk memilih, 

mengorganisasi, dan menginterpretasikan stimul ke dalam sebuah gambaran 

tentang dunia yang memiliki arti atau makna dan bersifat koheren. Penelitian yang 

dilakukan oleh Jing et.al(2014) membuktikan bahwa persepsi kualitas mempunyai 

pengaruh yang positif terhadap loyalitas merek. 

Kepercayaan Merek menurut Lau dan Lee (2000) dalam Nurfadila, 

Maskuri, & Asriadi (2015:322)  adalah  harapan dari pihak-pihak dalam sebuah 

transaksi dan resiko yang terkait dengan perkiraan dan perilaku terhadap harapan 

tersebut.  
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Menurut Nurfadila et.al (2015:321) kepercayaan merek sebagai dugaan 

dengan keyakinan akan realibilitas dan niat suatu merek dalam situasi yang 

melibatkan resiko bagi konsumen. Kepercayaan adalah dugaan atau harapan bahwa 

merek tersebut dapat diandalkan untuk berperilaku murah hati dan responsif 

terhadap kebutuhan seseorang. Bagi perusahaan, kepercayaan merek merupakan 

sebuah target yang penting untuk dicapai. Kelangsungan hidup baik bagi 

perusahaan maupun produk tersebut sangat bergantung pada kepercayaan 

konsumen. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Zohaib Ahmed, Muhammad 

Rizwan, Mukhtar Ahmad dan Misbahul Haq (2014) menunjukkan bahwa 

kepercayaan merek berpengaruh signifikan terhadap loyalitas merek. 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari uraian diatas rumusan masalah yang dikaji lebih lanjut adalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah kesadaran merek berpengaruh signifikan terhadap loyalitas merek 

aqua  di Surabaya? 

2. Apakah citra merek berpengaruh signifikan terhadap loyalitas merek aqua 

di Surabaya? 

3. Apakah persepsi kualitas berpengaruh signifikan terhadap loyalitas merek 

di Surabaya? 

4. Apakah kepercayaan merek berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

merek aqua di Surabaya? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Hasil dari perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dapat 

disusun sebagai berikut : 

1. Untuk menguji adanya pengaruh signifikan kesadaran merek terhadap 

loyalitas merek aqua Surabaya. 

2. Untuk menguji adanya pengaruh signifikan citra merek terhadap loyalitas 

merek aqua di Surabaya. 

3. Untuk menguji adanya pengaruh signifikan persepsi kualitas terhadap 

loyalitas merek aqua di Surabaya. 

4. Untuk menguji adanya pengaruh signifikan kepercayaan merek terhadap 

loyalitas merek aqua di Surabaya? 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan demikian, manfaat penelitian bisa ditujukan bagi peneliti, 

perusahaan dan STIE Perbanas Surabaya adalah sebagai berikut : 

1. Pihak Peneliti 

Sebagai pengetahuan tambahan yang di dapatkan selama proses studi 

terutama mengenai hubungan antara kesadaran merek, citra merek, 

persepsi kualitas dan kepercayaan merek terhadap loyalitas merek aqua di 

Surabaya. 

2. Pihak Perusahaan 

Sebagai bahan untuk lebih meningkatkan kualitas produk agar lebih 

menarik, memberikan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen 

dan mengikuti trending. 
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3. Pihak STIE Perbanas Surabaya 

Dapat digunakan sebagai referensi bagi Mahasiswa/Mahasiswi ketika 

melakukan penelitian dan dapat dijadikan perbandingan untuk penelitian 

selanjutnya. 

1.5 Sistematika PenulisanSkripsi 

Dalam melakukan penelitian, terdapat sistematika atau cara penulisan 

penelitian yaitu sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan seluruh aspek yang menyebabkan peneliti 

  melakukan penelitian ini, seperti menjelaskan tentang latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan bahwa tinjauan pustaka dari para peneliti yang 

terdahulu oleh peneliti akan diuraikan kembali terkait dengan 

variabel yang ada, landasan teori yang dapat mendukung penelitian 

ini, kerangka pemikiran, dan hipotesis yang akan diajukan untuk 

penelitian ini. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian, batasan 

penelitian, identifikasi variabel yang digunakan, definisi 

operasional dan definisi pengukuran variabel, penjelasan tentang 

populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, penjelasan 
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tentang data dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis 

data. 

BAB IV  :  GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISA DATA 

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum subyek 

penelitian serta analisis data yang meliputi analisis deskriptif dan 

analisis statistik, serta pembahasan atas hasil penelitian yang telah 

dianalisis. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan penelitian yang berisi 

jawaban atas rumusan masalah dan pembuktian hipotesis, 

keterbatasan penelitian, dan saran sebagai pihak terkait maupun 

peneliti berikutnya.  

 


