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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Loyalitas pelanggan menunjukan pada kesetiaan pelanggan pada 

objek tertentu, seperti merek, produk, jasa, atau toko(Tjahyadi 2006). Pada 

umumnya merek seringkali dijadikan sebagai objek loyalitas pelanggan. 

Loyalitas pelanggan pada merek tertentu merupakan suatu kondisi dimana 

konsumen memiliki sikap positif terhadap merek, memiliki komitmen 

terhadap merek, dan memiliki kecenderungan untuk meneruskan 

pembeliannya di masa yang akan datang. Loyalitas pelanggan dalam sebuah 

merek berperan  sangat penting karena pelanggan yang loyal tidak mudah 

terpengaruh oleh kompetitor sejenis. 

Loyalitas pelanggan sebagai komitmen yang tinggi untuk membeli 

kembali suatu produk atau jasa yang disukai di masa mendatang. Pelanggan 

yang setia adalah pelanggan yang puas akan produk ataupun jasa pelayanan 

tertentu. Menjadi tidak mudah untuk mempertahankan pelanggan yang loyal 

karena mengingat perubahan-perubahan yang terjadi pada setiap saat, baik 

perubahan dalam diri pelanggan seperti selera maupun aspek-aspek 

psikologis serta perubahan kondisi lingkungan yang mempengaruhi aspek 

psikologis, sosial dan kultural pelanggan (Dharmmesta 1999).  

Pentingnya mempertahankan pelanggan yang loyal akan memberikan 

keuntungan bersifat jangka panjang dan kumulatif. Karena semakin lama 
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loyalitas seorang konsumen, semakin besar laba yang diperoleh perusahaan 

dari seorang konsumen. Dalam upaya untuk mempertahankan pelanggan 

harus mendapatkan prioritas yang lebih besar dibandingkan mendapat 

pelanggan baru. Mempertahankan semua pelanggan yang ada pada umumnya 

akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan pergantian pelanggan 

karena biaya untuk menarik pelanggan baru bisa lima kali lipat dari biaya 

mempertahankan seorang pelanggan yang sudah ada (Kotler, 2007:11).  

Konsumen dan pelanggan merupakan mitra utama bagi pemasar. 

Pelanggan berbeda dengan konsumen, seorang dapat dikatakan sebagai 

pelanggan apabila orang tersebut mulai membiasakan diri untuk membeli 

produk atau jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Kebiasaan tersebut 

dapat dibangun melalui pembelian ulang dalam jangka waktu tertentu. 

Apabila dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan pembelian ulang maka 

orang tersebut tidak bisa dikatakan sebagai pelanggan tetapi sebagai pembeli 

(Musanto 2004). Pelanggan yang loyal secara tidak langsung dapat 

mempromosikan produk kepada orang-orang terdekatnya berdasarkan 

pengalaman yang dirasakan. 

Menjaga loyalitas pelanggan, perusahaan harus mengetahui apa yang 

menjadi keinginan dan kebutuhan pelanggan untuk saat ini dan masa yang 

akan datang. Dalam memahami kebutuhan pelanggan, perusahaan harus bisa 

menjadi lebih dekat lagi dan harus bisa membuat pelanggan terus bergantung 

padanya. Kemampuan perusahaan tersebut tidak pula terlepas dari apa yang 

dirasakan oleh pelanggan terhadap pengalaman yang pernah dirasakan selama 
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menggunakan produk tersebut. Karena konsumen sebagai pembeli kemudian 

membandingkan produk satu dengan produk lain sampai akhirnya 

menggunakan dan akan terus membeli produk tersebut berdasarkan 

pengalaman atau bisa dikatakan loyal. Loyalitas ini akan diperoleh bila 

konsumen merasa mereka mendapatkan sesuatu yang lebih bernilai dari pada 

mereka berpindah pada merek lain (Schmitt, 1999). 

Loyalitas pelanggan juga dipengaruhi atribut merek yang disebut 

dengan identitas merek. Perusahaan harus mampu menciptakan identitas 

merek yang khas sehingga membentuk persepsi konsumen mengenai merek 

tersebut. Keunikan identitas merek ini dapat dikatakan oleh konsumen bahwa 

merek tersebut tidak hanya memiliki produk yang baik tetapi juga memiliki 

reputasi yang baik, kualitas yang baik, serta memberi gengsi tersendiri bagi 

konsumen (Kirmani 1999). Identitas merek menjadi suatu cerminan dari 

produk satu dengan produk pesaingnya. Persepsi positif dari konsumen akan 

muncul apabila konsumen mendapatkan stimulus positif dari identitas merek 

itu sendiri. Apabila identitas merek dirancang dan dikomunikasikan dengan 

baik kepada konsumen maka akan menciptakan kepuasan terhadap 

pelanggan. Ketika pelanggan mendapatkan kepuasan dari sebuah merek maka 

cenderung akan melakukan pembelian ulang terhadap merek tersebut.  

Identitas merek yang kuat berpengaruh terhadap kepercayaan merek di 

mata konsumen. Kepercayaan pada merek akan memungkinkan konsumen 

untuk menyederhanakan proses pemilihan merek dan mengurangi waktu yang 

diperlukan untuk membuat keputusan pembelian. Dari sudut pandang 
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konsumen, kepercayaan merek merupakan suatu keyakinan akan suatu merek 

terhadap adanya pemuasan kebutuhan dilihat dari kredibilitas, integritas, 

keunggulan yang diletakkan pada merek tertentu (Gurviez 2003). 

Kepercayaan pada merek hanya dapat diperoleh apabila perusahaan mampu 

mempertahankan kualitas dan mempertahankan hubungan emosional yang 

positif dengan pelanggan. Pentingnya kepercayaan terhadap merek yang 

mengakibatkan pelanggan semakin yakin terhadap merek tersebut sehingga 

pelanggan akan cenderung memilih merek tersebut dari pada beralih pada 

merek lain.  

Kepercayaan digunakan oleh pelanggan untuk mengevaluasi sebuah 

merek, kemudian pelanggan tersebut dapat mengambil keputusan iya atau 

tidak membelinya, untuk seterusnya pelanggan akan loyal atau tidak 

tergantung terhadap persepsi pelanggan terhadap merek itu sendiri. Karena 

tidak selalu tindakan pembelian yang dilakukan konsumen dapat membuat 

konsumen tersebut masuk dalam kategori konsumen yang loyal. Loyalitas 

mengandung aspek kesukaan terhadap produk dan merek, bukan hanya 

pembelian berulang-ulang tanpa menyertakan aspek perasaan dan pemilikan 

didalamnya. Perusahaan  harus mampu mengenali faktor-faktor yang dapat 

membentuk kepercayaan tersebut agar dapat menciptakan, mengatur, 

memelihara, menyokong dan mempertinggi tingkat hubungan dengan 

pelanggan (Zineldin, 1998 dalam Karsono, 2007). 

Kepercayaan terhadap merek (trust in a brand) memegang peranan 

yang penting dalam terciptanya loyalitaskonsumen terhadap suatu merek 
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tertentu. Hubungan paradigma yang didasari oleh kepercayaan menjadi 

penting karena merek yang mempunyai nilai lebih akan mendapatkan tempat 

tersendiri di benak konsumen. Merek yang diproduksi oleh perusahaan 

bereputasi baik maka konsumen akan semakin yakin dengan pilihannya dan 

konsumen akan memiliki kepercayaan pada merek, menyukai merek serta 

menganggap merek tersebut sebagai bagian dari dirinya. Merek yang dapat 

membuat komitmen konsumen akan menghasilkankepercayaan konsumen 

dalam pengambilan keputusan pembelian yang akhirnya akan menentukan 

loyalitas merek (Morgan & Hunt, 1994). 

Menurut Khoe Yao Tung (1997) bahwa untuk menggaet satu 

pelanggan baru diperlukan biaya mulai lima sampai lima belas kali, 

dibandingkan dengan menjaga hubungan dengan satu pelanggan lama. Oleh 

karena itu pentingnya menjaga loyalitas adalah dengan membangun 

kepercayaan merek dibenak konsumen yang dapat membentuk kepuasan 

dalam diri konsumen yang menghasilkan kesan kepercayaan pada merek. Hal 

ini karena memiliki kepercayaan merek yang kuat dan dikenal luas oleh 

konsumen merupakan investasi jangka panjang bagi perusahaan.  

Penelitian ini memfokuskan pada pengaruh identitas merek dan 

kepercayaan merek terhadap loyalitas pelanggan Honda. Dari sudut pandang 

pelanggan dalam penyeleksian untuk memutuskan keputusan pembelian 

ulang sepeda motor Honda, identitas dan kepercayaan merek menjadi sebuah 

keyakinan tersendiri. Keyakinan inilah yang dapat memberikan dampak 

pelanggan menjadi loyal. Karena banyaknya merek-merek sepeda motor lain 
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sebagai pilihan, membuat pelanggan semakin selektif dalam keputusan 

pembelian untuk tetap bertahan pada sepeda motor honda atau berpindah 

pada merek sepeda motor lain. Identitas dan kepercayaan merek yang baik 

akan memberikan keyakinan pada konsumen, kekuatan merek menyangkut 

dalam persepsi konsumen terhadap merek dan loyalitas konsumen pada 

penggunaan merek.  

Berdasar dari pemikiran tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Identitas Merek dan 

Kepercayaan Merek Terhadap Loyalitas Pelanggan Honda” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh identitas merek terhadap loyalitas pelanggan? 

2. Bagaimana pengaruh kepercayaan merek terhadap loyalitas pelanggan? 

3. Apakah identitas merek dan kepercayaan merek secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan? 

4. Manakah variabel yang berpengaruh dominan terhadap loyalitas 

pelanggan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 
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1. Untuk mendeskripsikan pengaruh identitas merek terhadap loyalitas 

pelanggan Honda. 

2. Untuk mendeskripsikan pengaruh kepercayaan merek terhadap loyalitas 

pelanggan. 

3. Untuk menguji pengaruh identitas merek dan kepercayaan merek secara 

bersama-sama mempengaruhi loyalitas pelanggan Honda.  

4. Untuk mengujimanakah variabel yang dominan berpengaruh terhadap 

loyalitas pelanggan Honda. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Sebagai gambaran bagi perusahaan-perusahaan untuk memberikan 

pertimbangan dan masukan mengenai konsep pemasaran, khususnya pada 

identitas dan kepercayaan merek dalam mempertahankan konsumennya. 

2. Untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan serta memperkaya 

ilmu pemasaran pada khususnya dan manajemen pada umumnya. 

3. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi 

bagi peneliti berikutnya
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