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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dalam kondisi perekonomian yang berfokus pada arah era globalisasi, persaingan 

dalam dunia usaha merupakan sebuah kondisi mutlak yang harus dihadapi oleh 

setiap perusahaan. Dalam perekonomian global tersebut memungkinkan sebuah 

pergerakan barang dan jasa menjadi secara bebas menjadi satu unsur kekuatan 

pasar yang terintegrasi tanpa menghadapi sebuah rintangan dan batas teritorial 

sebuah negara. Semakin tingginya tingkat persaingan dibisnis lokal maupun 

global dan kondisi ketidakpastian, memaksa perusahaan untuk mencapai 

keunggulan kompetitif (competitive advantage) agar mampu memenangkan 

persaingan di bisnis global (Hastjarja, 2005:27). 

 Untuk mencapai hal itu pemasar harus menerapkan konsep pemasaran 

modern yang berorientasi pasar atau pelanggan karena mereka merupakan ujung 

tombak keberhasilan pemasaran. Menurut Kotler (2002:2), pemasaran berurusan 

dengan pengidentifikasian dan pemenuhan kebutuhan manusia dan kebutuhan 

sosial. Salah satu definisi paling singkat tentang pemasaran adalah memenuhi 

kebutuhan dengan cara yang menguntungkan. Menyadari hal itu, kegiatan 

pemasaran dapat disimpulkan sebagai salah satu kegiatan pokok yang dilakukan 

perusahaan untuk mencapai tujuan. Kegiatan–kegiatan seperti pengembangan
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produk, penelitian komunikasi, distribusi, penetapan harga dan pelayanan 

merupakan inti kegiatan pemasaran. 

 Produk yang berkualitas dengan harga bersaing merupakan kunci utama 

dalam memenangkan persaingan, yang pada akhirnya akan dapat memberikan 

nilai kepuasan yang lebih tinggi bagi pelanggan. Pelanggan saat ini memiliki 

tuntutan nilai yang jauh lebih besar dan beragam karena pelanggan dihadapkan 

pada berbagai pilihan berupa barang maupun jasa yang dapat mereka beli. Dalam 

hal ini penjual harus memberikan kualitas produk yang dapat diterima, karena bila 

tidak, pelanggan akan segera beralih kepada pesaing. 

Persaingan yang semakin ketat ini mengakibatkan usaha sebuah 

perusahaan untuk masuk ke dalam pikiran pelanggan untuk menempatkan produk 

atau mereknya pada posisi yang sesuai dalam benak pelanggannya menjadi 

semakin sangat penting. Usaha membangun persepsi dapat dilakukan melalui jalur 

merek. Merek dengan citra yang tinggi atau prestisius dapat dikatakan memiliki  

brand equity (ekuitas merek) yang kuat. Sebuah produk dengan brand equity 

(ekuitas merek) yang kuat dapat membangun landasan merek yang kuat dan 

mampu dikembangkan dalam jangka waktu yang lama.  

Merek merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan pemasaran 

karena kegiatan memperkenalkan dan menawarkan produk dan atau jasa tidak 

terlepas dari merek yang dapat diandalkan. Pengertian merek bukan sekedar 

sesuatu yang dapat menampilkan nilai fungsionalnya, melainkan juga yang dapat 

memberikan nilai tertentu dalam lubuk hati atau benak konsumen. Nama istilah, 

simbol, tanda, rancangan atau kombinasi dari hal-hal tersebut dimaksudkan untuk 
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mengidentifikasi barang atau jasa oleh seseorang atau sekelompok penjual sebagai 

pemegang merek sekaligus untuk membedakannya dari produk pesaing 

(Surachman, 2008:1-2). 

Upaya membangun merek adalah upaya meraih keberhasilan. Merek yang 

kuat akan membuat produk tersebut menonjol walaupun berada diantara ribuan 

produk sejenis yang saling berebut perhatian. Merek yang baik akan mampu 

membangun persepsi istimewa yang membuat harga produk dengan bahan baku 

dan kualitas yang sama terdongkrak puluhan bahkan ratusan kali lipat. 

Singkatnya, upaya membangun merek adalah investasi, bukan sekedar biaya 

apalagi pemborosan (Majalah SWA, 2007:26). 

Loyalitas konsumen memiliki arti yang strategis karena dapat 

membendung masuknya pesaing baru, menangkal konsumen dari aktivitas 

pesaing, serta meningkatkan penjualan dan laba perusahaan (Tjiptono, Chandra, 

Diana, 2004:237). Trust in a brand (kepercayaan terhadap merek) muncul karena 

adanya commitment dari konsumen yang telah menggunakan dan mendapatkan 

kepuasan dari suatu produk yang selanjutnya berdampak pada loyalitas terhadap 

produk tersebut.  

Menurut Lau dan Lee yang dikutip oleh Riana (2008:187) terdapat tiga 

faktor yang mempengaruhi trust in a brand (kepercayaan terhadap merek). Ketiga 

faktor ini berhubungan dengan tiga entitas yang tercakup dalam hubungan antara 

merek dan konsumen. Adapun ketiga faktor tersebut adalah  brand characteristic 

(merek itu sendiri), company characteristic (perusahaan pembuat merek), dan 

consumer-brand characteristic (hubungan konsumen-merek). 
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Selanjutnya Lau dan Lee memproposisikan bahwa kepercayaan terhadap 

merek akan menimbulkan brand loyalty (loyalitas merek). Brand loyalty (loyalitas 

merek) adalah ukuran dari kesetiaan konsumen terhadap suatu merek. Menurut 

Rangkuti (2002:61), loyalitas merek merupakan suatu indikator brand equity 

(ekuitas merek) yang berkaitan dengan perolehan laba dimasa yang akan datang, 

karena loyalitas merek secara langsung dapat diartikan sebagai penjualan dimasa 

depan. 

Penelitian-penelitian sebelumnya dilakukan oleh Chouldum (2004) 

“Pengaruh Variabel Brand Trust terhadap Pembentukan Brand Loyalty”. Hasil 

penelitian ini membuktikan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel 

brand trust dengan pembentukan brand loyalty. Variabel brand trust yang 

digunakan adalah fiability, intentionality, dan overall satisfaction. Hasil penelitian 

lainnya dilakukan oleh Riana (2008) menunjukkan bahwa secara bersama-sama 

dan parsial variabel trust in a brand berpengaruh signifikan terhadap brand 

loyalty. Variabel brand trust yang digunakan adalah brand characteristic, 

company characteristic, dan consumer-brand characteristic.  

Berdasarkan pada uraian dan hasil temuan sebelumnya, penelitian ini 

adalah replikasi penelitian Riana (2008). Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya adalah sama-sama menguji pengaruh variabel brand trust 

terhadap brand loyalty, termasuk tiga variabel brand trust yang digunakan yaitu 

brand characteristic, company characteristic, dan consumer-brand characteristic. 

Namun, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada 
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produk yang dijadikan objek penelitian, serta cakupan wilayah responden yang 

diteliti. 

Salah satu produk yang sangat sering digunakan konsumen, cepat habis, 

dan cara untuk memperolehnya tidak terlalu sulit adalah produk pemeliharaan gigi 

dan mulut. Apabila mengacu pada klasifikasi produk konsumsi maka produk-

produk tersebut termasuk pada produk golongan convenience goods. Persaingan 

yang ada untuk produsen produk pemeliharaan mulut dan gigi sangatlah ketat. Hal 

ini tercermin dari banyaknya produsen yang bermain pada industri tersebut, 

seperti Unilever dengan produknya Pepsodent dan Close Up dengan berbagai 

varian produknya. Produsen lain adalah Orang Tua (OT) dengan produknya 

seperti Formula. Adapun produk-produk dari produsen lainnya seperti Lion, 

dengan produknya Ciptadent dan Smile Up (Danibrata, 2008:38). 

Dalam sebuah riset survei yang berjudul The Indonesia Best Brand Survey 

2008 (IBBA 2008), hasil kerjasama majalah SWA dengan MARS yang telah 

memasuki penyelenggaraan ke-7. Pepsodent sebagai merek pasta gigi yang paling 

terkenal dan tertua di Indonesia, yang pemasarannya dilakukan oleh PT. Unilever 

Indonesia, Tbk. telah membuahkan hasil yang cukup membanggakan, karena 

Pepsodent memperoleh Platinum Award, sebagai wujud dari konsistensinya 

sebanyak lima kali berturut-turut mendapatkan penghargaan merek terbaik. Hasil 

ini merupakan sebuah cerminan yang sebanding dengan usaha-usaha yang telah 

dilakukan PT. Unilever Indonesia, Tbk. di dalam mengerahkan segala daya dan 

biaya untuk mengorbitkan produk tersebut melalui media promosi dan saluran 

pemasaran.  
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Survei ini menghasilkan brand value (BV) yang seharusnya dapat menjadi 

alat ukur keberhasilan merek meningkatkan kinerja, berupa peningkatan pangsa 

pasar ataupun keuntungan perusahaan. Dalam model ini, yang diperhitungkan 

tidak hanya popularitas merek tapi juga konsistensi antara merek dan kepuasan 

atau kesetiaan pelanggan, posisi kompetitif merek, efektivitas kegiatan investasi 

pemasarannya, serta peningkatan persepsi kualitas. Untuk mendapatkan informasi 

secara lebih jelas mengenai perolehan BV untuk kategori merek produk pasta gigi, 

dapat dilihat dalam Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 di bawah ini: 

 

Tabel 1.1 

Kinerja Produk Personal 2005-2007  

(The Indonesia Best Brand Survey 2007) 

Kategori Merek Indeks 

Rata-

rata 

Best 

Brand 

2007 

TQM 

Ad 

TQM 

Brand 

Brand 

Share 

Satisfaction Gain 

Index 

Brand 

Value 

2007 

Brand 

Value 

2006 

Brand 

Value 

2005 

Pasta 

Gigi 

Pepsodent 12,8 83,1 79,5 80,3 99,2 -3,9 81,1 478,2 368,1 

Ciptadent 

 

5,6 7,7 8,2 97,9 -9,5 16,2 55,1 69,7 

Close Up 5,5 5,4 5,8 100,0 6,1 13,8 37,1 57,0 

Formula 2,3 2,5 2,7 99,4 0,0 11,0 9,7 37,2 

Maxam 0,4 1,0 1,0 98,3 0,2 9,0 5,6 ** 

Sumber: Majalah SWA Sembada (2007) 
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Tabel 1.2 

Kinerja Produk Personal 2006-2008  

(The Indonesia Best Brand Survey 2008) 

Kategori Merek Indeks 

Rata-

rata 

Best 

Brand 

2008 

TQM 

Ad 

TQM 

Brand 

Brand 

Share 

Satisfaction Gain 

Index 

Brand 

Value 

2008 

Brand 

Value 

2007 

Brand 

Value 

2006 

Pasta Gigi Pepsodent 4,4 78,8 79,2 80,1 99,7 -4,8 79,3 81,1 478,2 

Ciptadent 

 

8,3 10,0 9,9 97,1 0,7 9,5 16,2 55,1 

Close Up 6,9 5,2 5,3 98,4 12,9 6,3 13,8 37,1 

Formula 2,2 2,7 2,6 97,4 6,1 2,7 11,0 9,7 

Sensodyne 0,7 0,6 0,5 100,0 9,4 0,9 ** ** 

Sumber: Majalah SWA Sembada (2008:42) 

Hasil terbaik yang diraih oleh Pepsodent dalam mendapatkan kepercayaan 

dari konsumen dalam memilih merek pasta gigi yang digunakan, merupakan 

sebuah proses perjalanan pengembangan merek yang panjang dan semua ini 

diperoleh dari akumulasi merek Pepsodent yang membentuk sebuah brand equity 

(ekuitas merek), dimana ekuitas merek tersusun dari elemen-elemen: brand 

awareness (kesadaran merek), perceived quality (kesan kualitas), brand 

associations (asosiasi merek), dan akhirnya membentuk brand loyalty (loyalitas 

merek).  

Secara nasional pasta gigi Pepsodent sudah memberikan kontribusi yang 

penting bagi kesehatan serta kesejahteraan melalui produknya. Hal ini dapat 

terlihat dari program-program yang telah diselenggarakan, seperti program 

pendidikan kesehatan gigi bagi anak-anak yang bernama Program Sekolah 
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Pepsodent, dimana program ini berawal 1995 dan terus berjalan setiap tahun; 

sekitar 3,2 juta orang Indonesia telah memperoleh manfaat langsung dari program 

ini. Program lainnya pada 2006, program sekolah Pepsodent juga telah berkeliling 

ke 11 kota dan menjangkau 160.000 siswa di 400 sekolah (www.unilever.com).  

Saat ini dalam lingkup area kota Bandung khususnya dengan mengambil 

sampel pada mahasiswa/i Universitas Kristen Maranatha, penulis ingin melihat 

seberapa besar pengaruh merek pasta gigi Pepsodent dalam benak persepsi 

mahasiswa/i Universitas Kristen Maranatha, dimana mahasiswa/i tersebut 

diposisikan sebagai konsumen dan dianalisis tingkat kepercayaan merek pasta gigi 

Pepsodent yang berdampak kepada loyalitas merek pasta gigi Pepsodent, dan 

sebagai timbal baliknya positifnya konsumen yang hendak melakukan pembelian 

merek pasta gigi Pepsodent akan membeli produk tersebut tanpa adanya rasa 

khawatir karena konsumen sudah mempercayai merek pasta gigi Pepsodent akan 

mencukupi serta memenuhi segala kebutuhan serta keinginannya. 

Untuk dapat memberikan dasar paparan penelitian yang mendukung 

mengenai alasan pemilihan kategori merek produk pasta gigi Pepsodent yang 

hendak penulis analisis, penulis melakukan survei pendahuluan berupa 

penyebaran kuesioner pendahuluan pada bulan September 2008. Penulis mengajak 

setiap responden untuk memberikan tanggapan pribadi, mengenai kategori 

pemilihan merek pasta gigi yang dipercaya oleh responden. Karena cukup 

banyaknya kategori merek pasta gigi yang beredar dan di pasarkan di Indonesia, 

sehingga sangat tidak memungkinkan penulis untuk mencantumkan semua merek-

merek pasta gigi tersebut, maka pedoman pemilihan kategori merek pasta gigi 



9 
 

Universitas Kristen Maranatha 

yang diambil penulis yaitu, dengan mengadaptasi kategori produk merek pasta 

gigi berdasarkan majalah SWA yang memperoleh peringkat dalam The Indonesia 

Best Brand 2008 (IBBA 2008), seperti yang telah dijelaskan pada bagian 

sebelumnya pada Tabel 1.2, dari 5 (lima) nama merek pasta gigi ini diharapkan 

dapat mewakili tingkat kepercayaan merek dengan loyalitas merek, penelitian 

yang akan dilakukan oleh penulis. 

Hasil survei pendahuluan ini menunjukkan dari 100 responden yang 

diambil sebagai objek penelitian secara acak, terdapat 72% yaitu 72 orang 

menjawab bahwa merek pasta gigi Pepsodent yang dipercaya untuk menjadi 

pilihan utama dalam pemilihan merek pasta gigi. Sedangkan sisanya 2% yaitu 2 

orang menjawab merek pasta gigi Formula, 16% yaitu 16 orang menjawab merek 

pasta gigi Close Up, 2% yaitu 2 orang menjawab merek pasta gigi Ciptadent, dan 

8% yaitu 8 orang menjawab merek pasta gigi Sensodyne, merek kategori produk 

pasta gigi yang dipercaya responden untuk menjadi pilihan utama dalam 

pemilihan merek produk pasta gigi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Berdasarkan cuplikan 

cakupan surveinya secara

pasta gigi Pepsodent meraih posisi puncak,

bertujuan untuk memberikan dasar di dalam pemilihan kategori merek produk 

pasta gigi yang menyesuaikan antara lingkup nasional dengan lingkup 

kota Bandung, hasilnya men

utama di dalam pemilihan merek pasta gigi.
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Gambar 1.1 

Hasil Survei Pendahuluan 

Sumber: Lampiran 

cuplikan majalah SWA yang penulis paparkan di 

secara nasional melalui IBBA 2007 dan IBBA 2008,

pasta gigi Pepsodent meraih posisi puncak, serta survei pendahuluan

untuk memberikan dasar di dalam pemilihan kategori merek produk 

yang menyesuaikan antara lingkup nasional dengan lingkup 

hasilnya menunjukkan merek pasta gigi Pepsodent menjadi pilihan 

utama di dalam pemilihan merek pasta gigi.   
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 atas, yang 

melalui IBBA 2007 dan IBBA 2008, merek 

serta survei pendahuluan yang 

untuk memberikan dasar di dalam pemilihan kategori merek produk 

yang menyesuaikan antara lingkup nasional dengan lingkup wilayah 

unjukkan merek pasta gigi Pepsodent menjadi pilihan 
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Sehingga, dari kumpulan dasar ini penulis bermaksud untuk membahas 

mengenai pengaruh variabel trust in a brand (kepercayaan terhadap merek) yang 

mempengaruhi brand loyalty (loyalitas merek). Adapun judul yang penulis pilih 

yaitu: ”PENGARUH BRAND CHARACTERISTIC, COMPANY 

CHARACTERISTIC, DAN CONSUMER-BRAND CHARACTERISTIC 

PASTA GIGI PEPSODENT TERHADAP BRAND LOYALTY KONSUMEN 

DI UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA, BANDUNG”. 

  

1.2 Identifikasi Masalah 

Pepsodent adalah satu-satunya merek pasta gigi di Indonesia yang benar-benar 

menjalankan misinya. Bekerja sama dengan Departemen Pendidikan dan 

Kesehatan Pemerintah Indonesia dan diakui oleh Persatuan Dokter Gigi Indonesia 

(PDGI), sejak tahun 1990an, Pepsodent telah menjalankan Program Sekolah yang 

hingga tahun 2006 telah menjangkau lebih dari 3,2 juta anak-anak berusia di 

bawah 12 tahun diseluruh Indonesia dan jumlah ini terus meningkat. Program ini 

meningkatkan kebiasaan menyikat gigi secara benar dan semenjak dini untuk 

mencegah masalah gigi khususnya gigi berlubang. 

Terdapat tiga sub variabel dari variabel trust in a brand (kepercayaan 

terhadap merek) yang penulis akan gunakan dalam penelitian ini yaitu, brand 

characteristic (karakteristik merek): berkaitan dengan kepercayaan konsumen 

terhadap suatu merek, kepercayaan di sini menyangkut tentang kinerja merek 

dapat diramalkan, mempunyai reputasi dan kompetensi merek, company 

characteristic (karakteristik perusahaan): merupakan dasar awal pemahaman 
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konsumen terhadap suatu produk, meliputi reputasi suatu perusahaan serta 

integritas perusahaan dibalik merek tersebut, consumer-brand characteristic 

(karakteristik konsumen-merek): merupakan totalitas pemikiran dan perasaan 

individu dengan acuan dirinya sebagai objek sehingga sering kali dalam konteks 

pemasaran dianalogkan merek sama dengan orang (Riana, 2008:192-193).  

Sedangkan brand loyalty (loyalitas merek) dapat dipandang sebagai 

komitmen internal dalam diri konsumen untuk membeli dan membeli ulang suatu 

merek tertentu meskipun ada pengaruh situasional dan usaha pemasaran yang 

dapat menimbulkan perilaku peralihan (Riana, 2008:193). 

 Berdasarkan uraian di atas, masalah yang dapat penulis identifikasikan 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah variabel brand characteristic (X1), company characteristic (X2), 

dan consumer-brand characteristic (X3) secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap brand loyalty (Y) pada konsumen pasta gigi Pepsodent 

serta variabel mana yang berpengaruh dominan? 

2. Apakah variabel brand characteristic (X1), company characteristic (X2), 

dan consumer-brand characteristic (X3) secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap brand loyalty (Y) pada konsumen pasta gigi 

Pepsodent? 

 

 

 

 



13 
 

Universitas Kristen Maranatha 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Adapun maksud dan tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel brand characteristic 

(X1), company characteristic (X2), dan consumer-brand characteristic 

(X3) terhadap brand loyalty (Y) pada konsumen pasta gigi Pepsodent. 

2. Untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama variabel brand 

characteristic (X1), company characteristic (X2), dan consumer-brand 

characteristic (X3) terhadap brand loyalty (Y) pada konsumen pasta gigi 

Pepsodent. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan kegunaan dan manfaat 

bagi semua pihak, antara lain: 

1. Pihak Penulis 

a. Menambah pengetahuan serta pengalaman terkait dengan ilmu yang 

diteliti. 

b. Dapat menyelesaikan Tugas Akhir (Skripsi), sebagai salah satu syarat 

dalam menempuh menempuh program S1 Fakultas Ekonomi-Jurusan 

Manajemen, Universitas Kristen Maranatha. 

2. Pihak Perusahaan 

Dapat dijadikan sebagai bahan acuan dasar bagi perusahaan, sebagai bahan 

masukkan dalam hal menyelesaikan permasalahan yang ada, khususnya 
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berkaitan dengan bahasan pengaruh trust in a brand (kepercayaan terhadap 

merek) terhadap brand loyalty (loyalitas merek). 

3. Pihak Lain 

Dapat memberikan panduan informasi serta pengetahuan, secara 

komprehensif mengenai pengaruh trust in a brand (kepercayaan terhadap 

merek) terhadap brand loyalty (loyalitas merek) kepada setiap pembaca.  

  

1.5 Batasan Penelitian 

Penulisan hanya membatasi penelitian ini di kota Bandung dan mengambil sampel 

responden pada Universitas Kristen Maranatha untuk mendapatkan data-data yang 

dibutuhkan penulis, dengan metode membagikan kuesioner. 

 

1.6 Rerangka Pemikiran 

Dalam kondisi persaingan yang semakin ketat, salah satu indikator kunci 

keberhasilan dari kegiatan pemasaran yaitu, mencapai suatu keberlanjutan dan 

kepuasan yang tinggi dari pelanggan di dalam penyerahan produk maupun jasa. 

Hal penting yang perlu dilakukan dan diperhatikan oleh perusahaan adalah 

mempertahankan pelanggan yang telah ada, terus menggarap pelanggan-

pelanggan potensial baru agar jangan sampai pelanggan meninggalkan perusahaan 

menjadi pelanggan perusahaan lain. Dengan kata lain perusahaan harus mampu 

mempertahankan loyalitas pelanggan (Riana 2008:185).  

 Islilah loyalitas pelanggan menujukkan pada kesetiaan pelanggan pada 

objek tertentu, seperti merek, produk, jasa, atau toko. Pada umumnya merek 
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seringkali dijadikan sebagai objek loyalitas pelanggan. Loyalitas merek 

mencerminkan loyalitas pelanggan pada merek tertentu. Menurut Arlan (2006:63) 

istilah loyalitas pelanggan maupun loyalitas merek menujukkan pada pemahaman 

yang sama, dan penggunaanya dapat diutarakan secara silih berganti. 

 Pentingnya loyalitas pelanggan sebagai tujuan utama bagi banyak 

perusahaan, para akademisi dan profesional pemasaran telah berusaha untuk 

menemukan antecendent loyalitas pelanggan. Hubungan antara kepuasan 

pelanggan dan loyalitas nampak menjadi lebih kompleks daripada yang 

diharapkan (Yi dan La, 2004 dalam Arlan 2006:64). Kepuasan yang didorong oleh 

kepercayaan pada suatu merek akan lebih menjelaskan loyalitas sesungguhnya. 

Trust in a brand (kepercayaan terhadap merek) menggambarkan suatu komponen 

yang penting dari penempatan internal atau sikap yang diasosiasikan dengan 

loyalitas merek (Lau dan Lee, 1999 dalam Arlan 2006:64). Oleh karena itu, 

pemahaman yang lebih sempurna loyalitas pelanggan pada merek tidak dapat 

dicapai tanpa penjelasan mengenai trust in a brand (kepercayaan terhadap merek).  

Dengan mengetahui, dimensi trust in a brand (kepercayaan terhadap 

merek) sebagai pengaruh faktor kunci dalam proses pembelian konsumen, maka 

hal penting bagi perusahaan yaitu berupaya untuk menciptakan strategi pemasaran 

yang berhubungan dengan trust in a brand (kepercayaan terhadap merek) 

sehingga berpengaruh terhadap brand loyalty (loyalitas merek).  

Merek Pepsodent merupakan salah satu merek pasta gigi yang paling 

terkenal dan tertua di Indonesia, Pepsodent memahami bahwa banyak bagian di 

Indonesia yang mengalami masalah gigi dan juga dihadapkan pada masalah 
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rendahnya jumlah dokter gigi dan jumlah penduduk itu sendiri. Oleh karena itu 

untuk mendorong sebuah tanggapan untuk membangun kepercayaan sebuah 

merek yang berdampak pada loyalitas pelanggan.  

Pepsodent mengadakan program pemeriksaan gigi gratis yang khusus 

dirancang untuk menjangkau orang-orang, kemudian memberikan perawatan dan 

pendidikan gigi gratis dengan cara yang menyenangkan dan memungkinkan untuk 

dilaksanakan dengan program ini, seluruh keluarga dapat memiliki kebiasaan 

kesehatan mulut dan gigi yang lebih baik. Ini juga merupakan usaha untuk 

mendorong rakyat Indonesia mengunjungi dokter gigi secara rutin sebagai bagian 

dari kebiasaan pencegahan gigi berlubang.  

Sehingga dari penjelasan di atas, penulis tertarik untuk membahas 

mengenai variabel trust in a brand (kepercayaan terhadap merek) yang 

mempengaruhi brand loyalty (loyalitas merek). Judul penelitian yang penulis pilih 

yaitu: ”Pengaruh brand characteristic, company characteristic, dan consumer-

brand characteristic pasta gigi Pepsodent terhadap brand loyalty konsumen di 

Universitas Kristen Maranatha, Bandung”. 

Untuk memperjelas pokok bahasan yang penulis akan paparkan, Gambar 

1.1 menampilkan rerangka pemikiran untuk mendasari arah penulisan penelitian 

ini selanjutnya.  
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Gambar 1.2 

Rerangka Pemikiran 

MARKETING MANAGEMENT 

MARKETING MIX 

MARKETING 

PRODUCT PRICE PLACE PROMOTION 

BRAND 

BRAND EQUITY 

PERCEIVED QUALITY 

BRAND ASSOCIATIONS 

BRAND AWARENESS 

BRAND LOYALTY 

CONSUMER BEHAVIOR 

TRUST IN A BRAND 

CONSUMER-BRAND 
CHARACTERISTIC 

SATISFACTION OF CONSUMER 

COMPANY  
CHARACTERISTIC 

BRAND  
CHARACTERISTIC 
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1.7 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Univeristas Kristen Maranatha Jl. Prof. drg. Suria 

Sumantri No. 65 Bandung, dan waktu penelitian dimulai pada bulan Agustus 

sampai November 2008. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan berisi tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, maksud 

dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, pembatasan masalah, rerangka 

pemikiran, tempat dan waktu penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Landasan teori dan pengembangan hipotesis berisi tentang landasan teori yang 

mendukung dan menunjang penelitian serta pengembangan hipotesis dalam 

penelitian. 

BAB III OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN 

Objek dan metodologi penelitian berisi tentang objek penelitian, desain penelitian, 

klasifikasi data, pengukuran dan operasionalisasi variabel, metode pengambilan 

sampel, penentuan jumlah sampel, teknik pengumpulan data, uji data, uji 

instrumen, metode analisis data, analisis regresi berganda, dan kriteria pengujian 

hipotesis. 
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi analisa secara objektif penulis terhadap hasil penelitian, yang 

mencakup perolehan data mengenai karakteristik responden serta pengujian data 

dan instrumen dengan menggunakan program SPSS 11.5. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan dan saran berisi mengenai keseluruhan hasil penelitian dan analisis 

yang telah dilakukan oleh penulis dan hasil pembahasan dari identifikasi masalah, 

serta berisi tentang saran untuk perusahaan untuk pertimbangan dan 

perkembangan dimasa yang akan datang.  

 


