
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini perusahaan dituntut bersaing secara kompetitif (competitive 

rivalry) dalam hal menciptakan dan mempertahankan konsumen yang loyal 

(secara lebih spesifik disebut pelanggan) dan salah satunya adalah melalui 

‘perang’ antar merek. Perusahaan semakin menyadari merek menjadi faktor 

penting dalam persaingan dan menjadi aset perusahaan yang bernilai.   Merek 

perlu dipersepsikan sebagai produk yang berkualitas tinggi, sehingga 

konsumen dapat memahami sebuah produk hanya melalui eksistensi,  fungsi, 

citra dan mutu.  

Kualitas di mata konsumen lebih bersifat subyektif, tergantung pada 

ingatan  konsumen terhadap produk itu. Ketika jumlah merek yang dikenal 

konsumen semakin banyak, maka peranan merek dapat diperluas sehingga 

mampu memberikan asosiasi tertentu dibenak konsumen. Penilaian merek 

sering kali berdasarkan pada asosiasi-asosiasi spesifik yang berkaitan dengan 

merek produk tersebut. Merek mempunyai peranan yang bukan sekedar 

sebagai nama ataupun sebagai pembeda dengan produk-produk pesaing tetapi, 

merupakan faktor penentu untuk menjadi “trend setter” di bidang industri. 

Merek (brand) berfungsi mengidentifikasi barang atau jasa dari 

seorang atau sekelompok penyaji dan membedakannya pada produk sejenis 
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penyaji lain (Kotler, 2000). Selain itu, merek adalah sesuatu yang dibentuk 

dalam pikiran pelanggan dan memiliki kekuatan membentuk kepercayaan 

pelanggan (Peter dan Olson, 1996). Sebuah merek juga dapat membentuk 

aosiasi dibenak konsumen perusahaan akan dengan mudah dalam 

memasarkan.  

Asosiasi merek (brand association) diupayakan dengan slogan, atau 

posisi yang diinginkan, atau dengan strategi brand identity, yaitu menciptakan 

atribut yang penting sebagai bahan yang dipersepsikan konsumen. Asosiasi-

asosiasi merek seperti Martha Tilaar dapat menciptakan sikap atau perasaan 

positif yang berkaitan dengan suatu merek. Asosiasi merek (brand 

association) adalah segala hal yang berkaitan dengan ingatan (memory) 

mengenai sebuah merek (Aaker, 1997). Sebuah merek adalah serangkaian 

asosiasi, biasanya terangkai dalam berbagai bentuk yang bermakna. 

Penelitian ini mengambil 3 variabel dari 11 variabel diantaranya yaitu 

variabel atribut tak berwujud, manfaat bagi pelanggan dan harga relatif. 

Alasan mengambil 3 variabel karena melihat fenomena secara langsung yang 

dilakukan konsumen. Atribut tak berwujud merupakan suatu faktor yang tak 

berwujud atau dapat dinamakan atribut umum, dalam atribut tak berwujud ini 

konsumen dapat memberikan presepsi kualitas, dan kesan terhadap merek 

sesudah pembelian yang dilakukan terhadap susu pembersih wajah merek 

Viva.  

Manfaat bagi pelanggan biasanya terdapat hubungan antara atribut 

produk, dalam hal ini pelanggan (konsumen) memberikan tanggapan langsung 
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sesudah pembelian dan penggunaan susu pembersih wajah merek Viva. 

Konsumen memilih susu pembersih wajah Viva karena produk tersebut 

memiliki harga yang relatif murah sehingga banyak konsumen yang 

melakukan pembelian terus-menerus. 

Asosiasi merek dapat memberikan dampak pada masyarakat dalam 

melakukan keputusan pembelian. Nilai terhadap merek dapat menjadikan 

persepsi masyarakat dalam mengambil keputusan pembelian, sehingga nilai 

dianggap sebagai landasan strategi dan taktik, karena nilai merek merupakan 

alasan konsumen memutuskan membeli, menggunakan produk dan setia 

(loyal) terhadap produk tersebut. Pengambilan keputusan pembelian suatu 

merek produk akan memberikan upaya untuk menghasilkan dan mengevaluasi 

informasi merek. 

Konsumen akan merasa tidak asing ditelinga mereka dengan nama 

merek yang sudah lama masuk ke dalam pasar, sekalipun merek-merek yang 

baru masuk berkinerja lebih baik dan akan mengarah terciptanya kesetiaan 

yang lebih besar pada merek pertama dan produsen. Kesetiaan pelangaan 

menjadi kunci sukses tidak hanya dalam jangka pendek tetapi keunggulan 

bersaing yang berkelanjutan pada masa depan, contohnya pembersih wajah 

merek Viva yang merupakan produk kosmetik yang sudah lama melekat 

dibenak konsumen.  

Viva merupakan produk kosmetik yang keluar dari tahun 1998 pada 

PT. Vitapharm. Kandungan yang ada pada susu pembersih wajah merek viva 

sangat ringan dan bila digunakan, karena diperoleh dari berbagai ekstrak 
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misalnya ekstrak mentimun, green tea, bengkoang, dan sebagainya 

menyesuaikan dengan jenis masalah kulit wajah. Memperoleh asosiasi merek 

dari konsumen tidak mudah, apalagi mendapatkan keunggulan asosiasi merek 

yang berbeda dengan merek yang lain. Kondisi yang sama terjadi pada 

katagori merek susu pembersih wajah merek Viva.  

Maraknya persaingan memutuskan membeli produk kosmetik di 

kategori susu pembersih wajah Viva ini dipicu oleh keberhasilan setelah 

cukup lama dalam mengedukasi konsumen (sejak 1998). Namun, dari 

berbagai merek susu pembersih terdapat lima merek yang berhasil mencapai 

top brand index, lima merek susu pembersih dapat dilihat pada Tabel 1.1 Top 

Brand Index kategori Susu Pembersih Muka (SWA, 2013). 

Tabel 1.1 Top Brand Index Susu Pembersih Muka  

No.  Merek  2011 Merek  2012 Merek  2013 

1 Viva  62,0 Viva  59,3 Viva  63,9 

2 Sariayu 33,0 Sariayu 32,3 Sariayu 32,6 

3 Pond’s 31,3 Pond’s 35,1 Pond’s 31.3 

4 
Mustika 

ratu 
- 

Mustika 

ratu 
- 

Mustika 

ratu 
26,6 

5 Ovale 26,1 Ovale 27,9 Ovale 26,1 

Sumber: Majalah SWA 2013 

Pada tabel 1.1 Top Brand index Susu Pembersih Muka pada tahun 

2011 sampai 2013 dijelaskan bahwa  susu pembersih wajah Viva menjadi 

urutan pertama dengan perolehan tahun 2011 sebesar 62,0%, tahun 2012 

menurun sebesar 59,3% dan tahun 2013 meningkat dengan perolehan 

sebesar 63,9%. Berdasarkan Tabel 1.1 Susu pembersih wajah merek Viva 

mendapatkan penghargaan dalam 3 tahun belakangan ini, dikarenakan 
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banyak para konsumen yang mengetahui dan mengingat produk susu 

pembersih wajah merek Viva sebagai susu pembersih yang bermanfaat 

pada permasalahan kulit, memiliki sensasi kesegaran dan harga terjangkau.  

Susu pembersih wajah merek Viva merupakan sebuah produk lama 

diketahui semua masyarakat, ingatan konsumen terhadap produk susu 

pembersih Viva masih kuat sehingga susu pembersih Viva menjadi produk 

susu pembersih wajah terunggul dalam kategori susu pembersih muka 

dalam 3 tahun belakangan ini. Walaupun banyak para pesaing susu 

pembersih tetapi susu pembersih wajah merek Viva masih diingat dan 

dipercaya kualitas, harga serta manfaatnya oleh para konsumen. 

Konsumen susu pembersih wajah merek Viva di Indomaret Desa 

Dlanggu Kabupaten Mojokerto akan dijadikan target, alasan memilih 

tempat di Indomaret desa dlanggu karena dekat dengan pasar, banyak para 

pekerja, dekat dengan sekolah, dan konsumen wanita remaja maupun 

dewasa umur 17-32 tahun mudah untuk ditemui. Konsumen khususnya 

wanita tidak asing mendengar susu pembersih wajah merek Viva karena 

memiliki harga murah, produk memiliki kandungan yang ringan dan 

konsumen merasa sesuai dengan kulit wajah sehingga konsumen 

memutuskan membeli susu pembersih merek Viva sampai sekarang. 

Pembelian yang dilakukan konsumen setiap minimal sebulan sekali.  
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Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menarik untuk ditulis 

skripsi dengan mengangkat judul: Pengaruh Asosiasi Merek Terhadap 

Keputusan Pembelian (Studi Pada  Susu Pembersih Wajah Viva di 

Indomaret). 

B. Rumusan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka masalah tersebut dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah asosiasi merek yang terdiri dari atribut tak berwujud, manfaat bagi 

pelanggan, dan harga relatif berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian susu pembersih wajah merek Viva? 

2. Variabel apakah dari asosiasi merek yang berpengaruh dominan terhadap 

keputusan pembelian? 

C. Batasan Masalah  

Sehubungan dengan banyaknya masalah yang ada dalam pemasaran 

yang khususnya promosi, maka dalam penelitian ini adanya batasan masalah 

yang membahas tentang pengaruh asosiasi merek terhadap keputusan 

pembelian susu pembersih wajah merek Viva di Indomaret Desa Dlanggu, 

Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto dan digunakan sampel penelitian 

adalah para wanita remaja dan dewasa umur 17-32 tahun yang membeli susu 

wajah pembersih merek Viva. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang 

hendak dicapai adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui pengaruh asosiasi merek yang terdiri dari atribut tak 

berwujud, manfaat bagi pelanggan, dan harga relatif signifikan terhadap 

keputusan pembelian. 

2. Untuk mengetahui variabel asosiasi merek yang dominan terhadap 

keputusan pembelian. 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai acuan bagi perusahaan  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam 

menentukan langkah pemasaran perusahaan khususnya dalam 

penentuan strategi yang berorientasi pada keputusan pembelian. 

2. Sebagai acuan peneliti selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan 

dan pengetahuan untuk penelitian-penelitian pemasaran selanjutnya, 

terutama yang berkaitan dengan asosiasi merek. 


