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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan kondisi perindustrian yang semakin dinamis pada saat ini,  

perusahaan-perusahaan dihadapkan pada kondisi persaingan yang sangat ketat. 

Situasi ini mendorong perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang yang 

sama untuk berlomba-lomba dalam memenangkan persaingan. Salah satunya 

perusahaan dituntut unuk menciptakan produk terbaik yang dapat memenuhi 

kebutuhan konsumen. Hal ini juga mendorong perusahaan agar lebih teliti dalam 

memahami kebutuhan konsumen yang selalu berkembang dan berubah-ubah. 

Perusahaan dituntut untuk memiliki suatu keunikan yang dapat memikat 

konsumen dalam rangka mempertahankan atau merebut pangsa pasar yang ada. 

Loyalitas pelanggan merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan di era 

kompetisi bisnis seperti saat ini. Pentingnya loyalitas pelanggan bagi perusahaan 

sudah tidak diragukan lagi, banyak perusahaan sangat berharap dapat 

mempertahankan pelanggannya dalam jangka waktu yang panjang, bahkan jika 

mungkin untuk selamanya. 

Dunia usaha selalu mengalami perkembangan dan perubahan yang cepat, 

sehingga menuntut perusahaan untuk dapat merespon perubahan-perubahan yang 

terjadi tersebut dengan cepat dan tepat. Ketidakmampuan perusahaan merespon 

persaingan atau kondisi pasar yang ada secara tepat dapat menurunkan loyalitas 

bahkan dapat mengakibatkan pelanggan berpindah merek. Tanpa adanya loyalias 

dari pelanggan, perusahaan tidak akan berkembang dengan baik, bahkan dapat 
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mengalami penurunan usaha yang bisa mengancam eksistensi perusahaan tersebut. 

Isu yang dihadapi bebrapa perusahaan saat ini adalah bagaimana perusahaan 

tersebut menarik konsumen dan mempertahankan loyalitasnya, supaya dapat terus 

bertahan dan berkembang. 

Membangun loyalitas pelanggan bukanlah perkara yang mudah untuk 

dilakukan dengan proses yang instant. Salah satu cara yang dapat dilakukan guna 

meningkatkan loyalitas pelanggan adalah dengan menentukan strategi yang tepat 

agar perusahaan tetap mampu bertahan ditengah persaingan. Perusahaan yang 

unggul ialah yang mampu menyiasati perubahan bisnis dan dapat memanfaatkan 

peluang-peluang yang ada dengan efektif dan efesien. Melakukan komunikasi 

pemasaran dengan baik dengan pelanggan, akan mengakibatkan hubungan antara 

perusahaan dengan pelanggan menjadi semakin erat dan harmonis. Salah satu 

strategi komunikasi pemasaran yang baik adalah dengan melakukan promosi 

penjualan. Promosi merupkan aktivitas yang mengkomunikasikan keunggulan 

produk dan mengajak konsumen sasaran untuk membelinya. Kegiatan ini dilakukan 

guna memperkenalkan produk maupun jasa serta mempengaruhi konsumen agar 

membeli produk atau jasa tersebut (Kotler & Armstrong, 2016). 

Kualitas yang baik adalah kualitas yang sesuai dengan harapan , keinginan 

dan kebutuhan konsumen dapat membawa dampak yang baik pula bagi perusahaan 

tersebut, yakni konsumen akan membeli  dan loyal terhadap produk perusahaan 

tersebut. Kotler & Armstrong (2016) mengatakan bahwa "kualitas produk 

merupakan senjata setrategis yang potensial untuk mengalahkan pesaing". Jadi 

hanya perusahaan dengan kualitas produk paling baik akan tumbuh dengan pesat, 

dan dalam janngka panjang perusahaan tersebut akan lebih berhasil di bandingkan 
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dengan perusahaan lain, kualitas produk yang baik akan meningkatkan kepuasan 

konsumen terhadap produk. 

Selain kualitas produk hal yang berkaitan erat dengan loyalitas konsumen 

yaitu harga. Harga adalah suatu nilai produk yang harus dibayarkan oleh konsumen. 

Seperti contohnya, harga yang ditawarkan suatu merek yang terlalu mahal 

sementara karakteristik dan kualitas yang ditawarkan sama dengan merek 

saingannya, hal semacam itu juga dapat menyebabkan perpindahan merek.  

Diantara kualitas produk dan harga ada salah satu faktor lagi yang 

mempengaruhi loyalitas konsumen yaitu citra merek dari sebuah produk yang 

dipasarkan. Citra merek adalah sesuatu yang timbul dalam pemikiran konsumen 

ketika mendengar nama sebuah produk tertentu. Citra dibangun dalam jangka 

waktu yang lama dan memerlukan biaya yang banyak, maka dari itu citra merek 

merupakan aset yang bernilai dan harus dijaga. Citra merek yang positif 

berpengaruh langsung terhadap konsumen sedangkan citra merek yang negatif akan 

menyebabkan konsumen beralih kepada penyedia produk lain yang serupa dan 

akhirnya menyebabkan produk tersebut akan ditinggalkan konsumen. 

Fenomena tentang perubahan gaya hidup sekarang inilah yang sedang 

marak berkembang di kota-kota besar. Gaya hidup yang sehat bagi masyarakat 

perkotaan dipandang sebagai solusi akan masalah menjaga kondisi tubuhnya untuk 

tetap sehat dan bugar. Hal ini menyebabkan sebagian besar masyarakat mulai 

mengatur pola makan dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Salah satunya 

dengan menambahkan susu sebagai salah satu syarat makanan empat sehat 

sempurna. 
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Kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat pada masa 

sekarang ini membuat masyarakat mulai tertarik mengkonsumsi makanan bergizi. 

Kesadaran ini menyebabkan sebagian besar mahasiswa menyadari akan pentingnya 

mengkonsumsi susu. Tentu saja hal ini membawa dampak positif bagi 

perkembangan produk olahan susu khususnya di Kota Malang. Seiring berjalannya 

waktu semakin banyak perusahaan yang bergerak sebagai penyedia produk olahan 

susu, sehingga persaingan antar perusahaan yang bergerak di bidang yang sama 

tidak dapat terelakkan lagi. Akibatnya untuk memenangkan persaingan dan 

mempertahankan pelanggan tetap loyal dengan penyedia produk olahan susu harus 

memiliki keunggulan dan mampu menciptakan citra merek yang baik dimata 

masyarakat. 

Susu cair dalam kemasan UHT merupakan salah satu produk olahan susu 

yang memandang loyalitas konsumen sebagai salah satu hal yang penting. Karena 

konsumen saat ini juga kritis dalam memilih suatu produk dan ditambah lagi 

banyak competitor menawarkan produk yang hampir sama. Oleh karena itu salah 

satu strategi agar suatu perusahaan mampu bersaing adalah dengan membangun 

citra merek yang lebih baik di mata pelanggan maupun publik serta meningkatkan 

kualitas dari produk itu sendiri dan memberikan harga yang terjangkau bagi 

pelanggan. 

Produk susu cair dalam kemasan memiliki prospek usaha  yang sangat baik 

pada era globalisasi seperti saat ini. Hal ini ditandai dengan adanya persaingan 

dengan jenis usaha yang serupa. Berikut ini adalah data mengenai data Top Brand 

Index dari beberapa perusahaan yang memproduksi susu cair dalam kemasan di 

Indonesia dalam kurun waktu 3 tahun terakhir pada tabel 1. 
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Tabel 1 Top brand index susu cair dalam kemasan 

Brand 

Top Brand Index Ranking 

2016 

(%) 

2017 

(%) 

2018 

(%) 

2016 2017 2018 

Ultra Milk 44,1  44,7  40,6  1 1 1 

Frisian Flag 23,0  21,2  15,1  2 2 3 

Indomilk 19,0  17,4  18,5  3 3 2 

Bear Brand 5,0  6,0  8,8  4 4 4 

Milo 3,3  4,1  7,6  5 5 5 

Sumber: Anonim, 2018 

 Tabel 1 menunjukkan bahwa brand susu cair dalam kemasan UHT merek 

Ultra Milk masih mendominasi top brand index. Selama 3 tahun susu cair dalam 

kemasan UHT merek Ultra Milk masih berada diposisi ke-1 dibawahnya ada 

produk susu Frisian Flag dan Indomilk. Data tersebut menggambarkan bahwa 

konsumen indonesia lebih memilih dan percaya pada produk susu cair dalam 

kemasan UHT merek Ultra Milk dibandingkan produk lain. Hal tersebut 

membuktikan bahwa perusahaan susu cair dalam kemasan UHT merek Ultra Milk 

dituntut untuk lebih meningkatkan mutu produknya atau memberikan tingkat 

kepuasan yang lebih baik untuk para pelanggannya supaya dapat bertahan di jajaran 

teratas top brand index.  

Melihat pentingnya kualitas produk, harga serta citra merek dalam 

mempertahankan loyalitas pelanggan dan masih kurangnya penelitian tentang 

bagaimana hubungan kualitas produk, harga dan citra merek terhadap loyalitas 

pelanggan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Kualitas Produk, Harga dan Citra Merek Terhadap Loyalitas 

Konsumen Susu Cair dalam Kemasan Ultra High Temperature (UHT) (Study 

Kasus Mahasiswa di Kota Malang)”  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan pada latar belakang maka 

timbulah suatu permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut: 

1. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap loyalitas konsumen susu 

cair dalam kemasan UHT merek Ultra Milk dikalangan mahasiswa Kota 

Malang? 

2. Apakah harga berpengaruh terhadap loyalitas konsumen susu cair dalam 

kemasan UHT merek Ultra Milk dikalangan mahasiswa Kota Malang? 

3.  Apakah citra merek berpengaruh terhadap loyalitas konsumen susu cair 

dalam kemasan UHT dikalangan mahasiswa Kota Malang? 

4. Apakah variabel kualitas produk, harga dan citra merek secara simultan 

berpengaruh terhadap loyalitas konsumen susu cair dalam kemasan UHT 

merek Ultra Milk dikalangan mahasiswa Kota Malang? 

5. Variabel mana yang memberikan kontribusi terbesar terhadap loyalitas 

konsumen susu cair dalam kemasan UHT merek Ultra Milk dikalangan 

mahasiswa Kota Malang? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui:  

1. Pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas konsumen susu cair dalam 

kemasan UHT merek Ultra Milk dikalangan mahasiswa Kota Malang. 

2. Pengaruh harga terhadap loyalitas konsumen susu cair dalam kemasan 

UHT merek Ultra Milk dikalangan mahasiswa Kota Malang. 



7 
 

3. Pengaruh citra merek terhadap loyalitas konsumen susu cair dalam 

kemasan UHT merek Ultra Milk dikalangan mahasiswa Kota Malang. 

4. Pengaruh variabel kualitas produk, harga dan citra merek secara 

simultan terhadap loyalitas konsumen susu cair dalam kemasan UHT 

merek Ultra Milk dikalangan mahasiswa Kota Malang. 

5. Variabel mana yang memberikan kontribusi terbesar terhadap loyalitas 

konsumen susu cair dalam kemasan UHT merek Ultra Milk dikalangan 

mahasiswa Kota Malang. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai kalangan yaitu: 

1. Sebagai informasi dan pengetahuan atau referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 

2. Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat digunakan untuk referensi 

dan informasi. 

1.4 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1. Kosumen yang dimaksud adalah mahasiswa yang berada di Kota Malang. 

2. Mahasiswa yang dijadikan responden penelitian adalah mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Brawijaya, Universitas 

Negeri Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 

3. Tempat pengambilan sampel adalah penjual susu cair dalam kemasan yang 

meliputi toko retail tradisional dan toko retail modern. 

4. Produk susu cair dalam kemasan UHT dalam penelitian ini adalah Ultra 

Milk yang berukuran  200 ml, 250 ml dan 1000 ml. 
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5. Konsumen yang dianggap loyal adalah konsumen yang sudah melakukan 

pembelian secara berulang lebih dari 2 kali dalam rentang waktu 1 bulan 

dan melakukan promosi dari mulut ke mulut. 

6. Faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas konsumen dibatasi pada 

kualitas produk, harga dan citra  merek produk pada susu cair dalam 

kemasan UHT. 

7. Kualitas Produk adalah karakteristik produk atau jasa yang bergantung 

pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. 

8. Kualitas produk susu UHT diukur dengan kandungan dalam produk, 

manfaat produk, ketahanan produk, dan kemasana yang kuat. 

9. Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau 

barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi 

seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. 

10. Pengukuran variabel harga meliputi keterjangkauan harga, daya saing 

harga, kesesuaian harga dengan kualitas dan kesesuaian harga dengan 

manfaat. 

11. Citra Merek adalah presepsi mengenai suatu merek yang tersimpan dalam 

benak atau ingatan konsumen. 

12. Indikator citra merek yang diteliti meliputi merek mudah diingat, dapat 

memberikan kesan positif dan dapat dijadikan sebagai promosi. 

 

 

 

 


