
BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat menyebabkan peran 

pemasaran sangat penting dalam menunjang kemajuan usaha. Produsen sebagai 

penghasil produk atau jasa tidak akan mengalami sukses dalam mendapatkan 

konsumen, jika hanya mengutamakan kualitas produknya saja. Keberhasilan 

dalam menarik konsumen banyak dipengaruhi oleh faktor yang menyebabkan 

konsumen memakai produk atau jasa yang ditawarkan. Kondisi tersebut 

menjadikan keberhasilan suatu perusahaan akan sangat ditentukan oleh 

keberhasilan dalam kegiatan pemasarannya.  

Kegiatan pemasaran merupakan kegiatan perusahaan yang berhubungan 

langsung dengan masyarakat (konsumen). Meskipun demikian pentingnya 

kegiatan pemasaran ini namun hal ini bukan berarti mengesampingkan kegiatan 

lain dalam proses usaha, karena bagaimanapun juga semuanya merupakan suatu 

rangkaian yang utuh dalam kegiatan suatu perusahaan. Pemasaran merupakan 

proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan apa 

yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk 

dan nilai satu sama lain (Tjiptono 2005:2). 

Pada dasarnya konsep pemasaran yaitu pemenuhan atas kebutuhan 

pelanggan di mana pemasaran berawal dari kebutuhan dan keinginan pelanggan, 

serta berakhir dengan kepuasan dan loyalitas pelanggan (Rangkuti, 2004:45). 

Perusahaan yang hanya sekedar memenuhi harapan pelanggan saja belumlah 
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cukup apabila ada pesaing yang sanggup memuaskan pelanggan secara lebih baik, 

maka pelanggan akan beralih ke mereka, oleh sebab itu setiap organisasi harus 

memperhatikan faktor pesaing pula. 

Perilaku pembeli dalam pasar merupakan salah satu konsep terpenting 

dalam proses pemasaran, disebabkan pasar konsumen sangat dinamis dan 

bervariasi, baik dalam usia, pendapatan, tingkat pendidikan, pola mobilitas 

maupun selera. Seringkali produk kesulitan untuk diidentifikasi oleh pembeli 

karena kemampuan untuk memperoleh informasi akan produk terbatas, dan hal 

tersebut sangat berguna sebelum memutuskan untuk membeli. Era globalisasi 

dalam  persaingan bisnis menuntut perusahaan untuk dapat mampu bersaing 

secara kompetitif dalam hal mencarikan dan mempertahankan konsumen yang 

loyal. Salah satu cara yang digunakan adalah melalui "perang"  antar merek, 

karena pemasaran pada saat ini merupakan "perang" persepsi konsumen dan tidak 

sekedar hanya "perang"  produk. 

Rangkuti (2004)  mengemukakan bahwa kesalahan utama yang tidak disadari 

oleh para pemasar adalah selalu mengulangi kesalahan yang terjadi sejak tahun 1960-

an, yaitu keyakinan bahwa satu-satunya jalan untuk berhasil adalah merebut pangsa 

pasar dan menjadi dominan di pasar tersebut. Caranya adalah dengan melakukan 

pengembangan secara terus-menerus untuk menciptakan new brand (merek baru) 

berikut variannya. Menciptakan merek baru berikut variannya menjadi sia-sia di 

mana kegiatan tersebut tidak bisa menciptakan kepuasan pelanggan yang hanya 

diberikan oleh produk itu sendiri, dan tidak diberikan oleh produk yang dibuat oleh 

pesaing. Merek baru berikut varian-variannya tersebut diciptakan untuk mengejar 
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peningkatan penjualan dengan harapan nantinya dapat merebut pangsa pasar. 

Pengembangan merek yang kuat memiliki nilai tambah atas keberadaan 

perusahaan yang dapat menciptakan kepuasan pelanggan. Merek ini mampu 

memberikan pedoman, jaminan, kekuatan, keyakinan, dan harapan kepada 

pelanggan bahwa ia akan terpuaskan. Menciptakan kepuasan pelanggan adalah 

tujuan utama dalam pemasaran dan brand strategy. Semua kegiatan ini adalah 

dalam rangka memberikan dukungan atas kemampuan untuk melakukan 

penguatan posisi merek produk yang ditawarkan. Merek yang memiliki nilai yang 

lebih baik lebih mudah dikomunikasikan dan diterima oleh konsumen. Kondisi 

yang terjadi sekarang ini saatnya untuk tidak lagi berpikir tentang cara merebut 

pangsa pasar, tetapi cara menciptakan pasar baru dengan kondisi persaingan yang 

terjadi. 

Memasuki era globalisasi ini, merek akan menjadi sangat penting karena 

atribut-atribut lain dari kompetisi, seperti atribut produk, biasanya relatif mudah 

untuk ditiru. Untuk itu, agar suatu perusahaan dapat menjadi perusahaan mampu 

bersaing maka brand equity, perlu dikelola secara terus-menerus.la tidak tercipta 

begitu saja. Penciptaan, pemeliharaan, dan perlindungan harus ditangani secara 

profesional. Lebih jauh dari itu, brand equity melibatkan berbagai program dan 

kebijakan strategis dan taktis untuk memperdalam konsep dan strategi mengenai 

merek serta brand equity. Strategi tersebut merupkan bentuk strategi jangka 

panjang yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk berkembang sesuai 

dengan tujuan yang ditetapkan oleh perusaahaan terutama mengenai kebutuhan 

jangka panjang. 
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Munculnya konsep brand equity dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa 

merek yang kuat adalah suatu asset yang dapat mendukung upaya perusahaan 

untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki dalam pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan. Artinya keberadaan merek mendukung keberadaan perusahaan untuk 

masa yang akan datang. Suatu merek memiliki ekuitas yang tinggi atau rendah 

diindikasikan oleh unsur-unsur brand equty meliputi: kesadaran terhadap merek 

(brand awareness), loyalitas merek (brand loyalty), persepsi kualitas (perceived 

quality), assosiasi merek (brand association). (Rangkuti, 2004; 39). Beberapa 

elemen atau unsur dari brand equty tersebut terkait secara langsung dengan 

keputusan pelanggan dalam melakukan pembelian. 

Keputusan pembelian pada suatu merek produk atau jasa yang ditawarkan 

oleh perusahaan akan diketahui apabila melakukan suatu pengukuran dan 

pengujian terhadap konsumen. Produk atau jasa dinilai memuaskan apabila 

produk atau jasa tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen. 

Pengukuran kepuasan konsumen merupakan elemen penting dalam menyediakan 

pelayanan yang lebih baik, lebih efesien dan lebih efektif. Pada kenyataannya 

kepuasan pelanggan seringkali dikesampingkan atau kurang diperhatikan secara 

baik oleh setiap individu dalam organisasi. Dari perspektif pelanggan/konsumen 

seringkali muncul begitu banyak keluhan menyangkut atas brand equty atas 

produk yang ditawarkan oleh perusahaan dalam hal ini adalah produk sabun 

mandi cair. 

Dalam persaingan produk sabun mandi cair menunjukkan bahwa merek 

sabun cair produksi PT Unilever Indonesia, yakni Lux, Lifebuoy dan Dove yang 
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memiliki kemampuan untuk bersaing yang paling tinggi dibandingkan dengan 

merek-merek yang lainnya. Ketiga merek tersebut memiliki kemampuan sebesar 

72% pasar sabun mandi cair (toiletries) di Indonesia (Wibowo, 2011). Kenyataan 

ini dapat dapat, mencerminkan mind share dari konsumen yaitu kekuatan dari 

merek-merek tersebut di dalam benak konsumen. Merek tersebut berada relatif 

lebih baik dari merek-merek pesaingnya. Semakin tinggi nilai mind share suatu 

merek maka akan semakin kuat merek tersebut. Jadi dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa semakin tinggi mind share suatu produk sabun mandi cair maka 

semakin tinggi pula kemampuan produk dalam menghadapi persaingan yang 

terjadi. 

Produk sabun mandi cair yang memiliki kemampuan bersaing yang tinggi 

dengan sendirinya memiliki market share yang tinggi, di mana pada dasarnya 

market share menunjukkan kemampuan proporsi suatu produk dalam penguasaan 

pasar yang ditinjau dari jumlah penjualan dibandingkan dengan produk-produk 

sejenis. Hasil riset MARS Indonesia (Indonesian Consumer Profile) dapat 

diketahui persaingan antara Lux dan Lifebuoy dalam memperebutkan posisi 

market leader. Riset yang disebar di 5 kota besar (Jakarta, Bandung, Semarang, 

Surabaya, Medan) akhirnya mengokohkan Lux sebagai market leader. Hasil riset 

MARS Indonesia mengenai sabun mandi cair dapat disajikan pada tabel 1.1. 
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Tabel 1.1 

Hasil riset MARS Indonesia Mengenai Pangsa Pasar Sabun Mandi Cair 

No. Merek % Pangsa Pasar 
1 Lux 39,66% 
2 Lifebouy 31,57% 
3 Dove 10,23% 
4 Biore 2,88%  

Sumber: Hasil riset MARS Indonesia (Indonesian Consumer Profile) 

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa pemimpin market share 

sebanyak 39,66% yaitu pada produk Lux. Sedangkan Lifebuoy pada urutan kedua 

dengan perolehan 31,57%. Selanjutnya merek Dove, menduduki peringkat ketiga 

dengan perolehan total market share10,23% sedangkan merek Biore yang 

diproduksi oleh PT Kao Indonesia yang memperoleh sebesar 2,88% dan 

menduduki peringkat keempat (Wibowo, 2011). 

Sabun mandi cair merek Biore Body Foam menempati urutan keempat 

atau belum memiliki market share yang tinggi namun demikian merek tersebut 

selalu mencoba untuk memasuki pasar dengan berbagai keuggulan produk yang 

ditawarkan. Upaya-upaya melalui inovasi produk selalu dilakukan oleh 

perusahaan agar Biore Body Foam dapat dipercaya sebagai sabun cair pilihan 

masyarakat atau konsumen. Kenyataan ini menunjukkan belum adanya 

kemampuan produk untuk memberikan dukungan atau jaminan kepercayaan 

masyarakat untuk menggunakan produk Biore Body Foam sehingga keberadaan 

merek belum mampu bersaing dengan produk sabun mandi cair. Kondisi ini dapat 

memberikan gambaran sejauh mana produk Biore Body Foam diterima oleh 

konsumen. Berdasarkan pertimbangkan tersebut akan dilakukan analisis terhadap 

brand equity Biore Body Foam, sehingga dapat diketahui secara nyata sejauh 
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mana produk dapat dikenal dan diketahui oleh konsumen. 

Sabun mandi merek Biore Body Foam adalah salah satu merek yang 

diberi penghargaan Top Brand. Hal ini mengindikasikan konsumen puas akan 

kualitas dan  mempercayai produk Biore Body Foam. Jika pelanggan  puas  akan 

suatu merek tertentu dan  sering membeli produk  tersebut maka dapat  dikatakan 

tingkat  kesetiaan merek itu tinggi. Meskipun  tetap memperoleh label Top Brand, 

dapat dilihat nilai TBI dari sabun Biore Body Foam terus menurun setiap 

tahunnya. Di tahun 2012 nilai TBI sebesar 31,3%, kemudian menurun 4,7% 

menjadi 26.6%. Di triwulan pertama tahun 2014  dicatat nilainya menurun  lagi 

8.6% menjadi 18.3%. Hal ini menunjukkan bahwa persaingan di antara merek- 

merek sabun  tersebut semakin ketat. Produk-produk yang sebelumnya kurang 

mendapat respon positif perlahan lahan bisa menambah pangsa pasarnya. 

Kekuatan merek sabun Biore Body Foam mulai berkurang (http://www.topbrand-

award.com). 

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk menuangkan dalam 

penelitian yang akan dilakukan dengan judul penelitian yaitu sebagai berikut: 

ANALISIS BRAND EQUITY SABUN MANDI CAIR BIORE BODY FOAM 

WHITENING SCRUB (Studi di Kota Malang)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah diajukan maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: Bagaimanakah brand 

equity yang meliputi kesadaran merek (brand awarenes), kesan kualitas 

(perceived quality), asosiasi merek (brand association), loyalitas merek (brand 
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loyality) sabun mandi cair Biore Body Foam Whitening Scrub (Studi di  Kota 

Malang) ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis brand equity yang meliputi 

kesadaran merek (brand awarenes), kesan kualitas (perceived quality), asosiasi 

merek (brand association), loyalitas merek (brand loyality) sabun mandi cair 

Biore Body Foam Whitening Scrub (Studi di  KotaMalang) 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Perusahaan. 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dan sebagai masukan bagi pihak 

perusahaan untuk mengetahui tanggapan konsumen terhadap merek 

produk yang ditawarkan, sehingga dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan jumlah 

penjualan produknya. 

2. Bagi pihak peneliti lain. 

Bermanfaat sebagai bahan acuan atas referensi bagi peneliti lain yang 

rnembahas permasalahan yang sama, dan bisa digunakan sebagai bahan 

perbandingan bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan berminat 

mengembangannya.  


