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BAB I  

PENDAHULUAN   

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan industri yang terjadi pada masa sekarang ini semakin pesat, 

sehingga pada kondisi seperti ini menyebabkan timbulnya persaingan yang 

semakin ketat pula. Oleh sebab itu, setiap perusahaan harus mampu menciptakan 

suatu keunggulan kompetitif pada produknya untuk menghadapi semakin 

banyaknya pesaing yang muncul pada industri yang sama. 

Salah satu strategi untuk dapat memenangkan pasar adalah strategi merek. 

Pada saat ini merek memiliki peranan yang penting di dalam pemasaran, karena 

merek bukan hanya dianggap sebagai sebuah nama, logo ataupun simbol tetapi 

merek merupakan nilai yang ditawarkan sebuah produk bagi konsumen yang 

memakainya. Seperti yang dijelaskan oleh Kotler (2005) bahwa merek sebenarnya 

merupakan janji penjual untuk secara konsisten memberi feature, manfaat dan jasa 

tertentu pada pembeli. Merek dapat memberikan manfaat yang besar bagi 

produsen maupun konsumen, seperti yang dikemukakan oleh Kotler dalam Bilson 

Simamora (2002), keberadaan merek bermanfaat bagi pembeli, perantara, 

produsen maupun publik. Oleh karena itu merek merupakan salah satu keputusan 

strategis yang harus diperhatikan oleh perusahaan. 

Merek mampu menambah nilai bagi konsumen, dimana adanya persepsi dan 

keyakinan atas produk yang menyebabkan konsumen ingin membelinya. 

Konsumen bersedia membayar lebih tinggi suatu produk karena telah melekat 

merek yang merupakan jaminan konsistensi kualitas yang diyakini terkandung 
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didalamnya, tanpa adanya suatu merek konsumen merasa kurang aman dari 

kemungkinan hal yang terjadi diluar harapan. Seperti yang dijelaskan oleh 

Rangkuti (2004), pentingnya nama merek bagi pelanggan untuk mengurangi 

resiko terutama pada produk yang berhubungan dengan kesehatan, kecantikan dan 

keamanan. 

Membangun merek yang kuat dibenak konsumen merupakan investasi 

jangka panjang perusahaan karena merek merupakan aset prestisius bagi 

perusahaan. Durianto (2004) menjelaskan semakin kuat merek, makin kuat pula 

interaksinya dengan konsumen dan makin banyak asosiasi merek yang terbentuk 

dalam merek tersebut. Jika asosiasi merek yang terbentuk memiliki kualitas dan 

kuantitas yang kuat,  potensi ini akan meningkatkan brand image (citra merek).  

Brand image adalah sekumpulan asosiasi merek yang terbentuk dan melekat 

dibenak konsumen (Rangkuti, 2004). Citra merek memiliki tiga komponen 

pendukung yaitu citra pembuat, citra pemakai dan citra produk (Biels, 1992), 

melalui citra merek yang kuat maka pelanggan akan memiliki asumsi yang positif 

terhadap merek yang ditawarkan oleh perusahaan sehingga konsumen tidak akan 

ragu untuk membeli. Brand image menjadi hal yang sangat penting untuk 

diperhatikan perusahaan karena melalui citra merek yang baik maka dapat 

menimbulkan nilai emosional pada diri konsumen, dimana akan timbulnya 

perasaan positif pada saat membeli dan menggunakan suatu produk. 

Konsumen yang terbiasa menggunakan merek tertentu cenderung memiliki 

konsistensi terhadap brand image atau hal ini juga disebut dengan kepribadian 

merek. Jika sebuah merek dapat membangun citra yang lebih baik daripada 

saingannya, merek itu akan menikmati suatu tingkat perlindungan. Dengan 
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membangun brand image yang positif dibenak pelanggan akan berpengaruh 

terhadap konsumen dalam mengambil keputusan. Semakin positif citra merek 

perusahaan maka akan semakin mudah bagi konsumen dalam mengambil 

keputusan pembelian dan tentunya hal itu sangat berpengaruh positif pula bagi 

perusahaan. 

Brand image memiliki pengaruh terhadap perilaku konsumen dalam 

melakukan keputusan pembelian suatu produk yaitu apabila pelanggan 

dihadapkan pasca beberapa pilihan seperti nama merek, harga serta atribut produk 

lainnya maka mereka akan cenderung memilih nama merek terlebih dahulu 

setelah itu memikirkan harga (Peter dan Olsen dalam Rangkuti, 2004). 

Pond s White Beauty merupakan salah satu produk pemutih rangkaian 

Pond s yang dihasilkan oleh perusahaan multinasional Unilever. Perusahaan ini 

telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1933 dan menduduki posisi sebagai 

market leader di costumer product (kompas.com). Produk Pond s pertama dibuat 

pada tahun 1846 dan sejak saat itu merek tersebut telah menjadi produk kelima 

perawatan diri yang paling menguntungkan di seluruh dunia (unilever.co.id). Di 

Indonesia sendiri tingkat konsumsi atas produk pemutih meningkat secara 

signifikan, produk pemutih pun bertambah menjadi 47 jenis (kompas.com). 

Produk ini diciptakan untuk dapat memenuhi dan menyesuaikan kebutuhan para 

perempuan akan pentingnya penggunaan suatu produk perawatan wajah yang 

dapat memutihkan untuk menunjang penampilan mereka pada saat melakukan 

aktivitasnya sehingga akan tercipta suatu rasa percaya diri yang sempurna. 

Pond s White Beauty kini hadir dengan wajah baru, selain kemasan yang 

lebih cantik, komposisi didalamnya juga diperkaya dengan tambahan kombinasi 
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Lycopene yaitu bahan antioksidan alami yang ada dalam tubuh dengan teknologi 

Pro-vitamin B3 dan juga dilengkapi dengan perlindungan terhadap sinar 

Ultraviolet. Kombinasi ini diciptakan untuk mengurangi melamin yang 

menumpuk dan mengganti Lycopene yang hilang sehingga membantu mencegah 

kekusaman kulit dan membuat kulit tampak lebih putih merona alami dan bersinar  

(kosmetik.com). Menurut Hira Triadi, Senior Branch Manager Pond s bahwa 

peluncuran Pond s White Beauty terbaru dengan formula yang lebih sempurna ini 

karena kebutuhan konsumen khususnya perempuan Indonesia menginginkan 

produk perawatan kulit yang lebih baik dan lengkap agar kulit mereka tidak hanya 

sembarang putih tetapi kulit yang putih merona dan bersinar sehingga tidak pucat. 

Menurut survey produk ini merupakan produk kosmetik yang paling diminati 

konsumen dengan pangsa pasar terbesar yaitu 18% (kompas.com). 

Penelitian ini dilakukan pada mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya pemilihan lokasi ini didasarkan bahwa daerah tersebut memiliki 

populasi yang heterogen, sebagaimana diketahui bahwa Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya memiliki tiga jurusan yang terdiri dari jurusan Manajemen, 

Akuntansi dan Studi Pembangunan. Didalam lingkungan tersebut karakteristik 

mahasiswi terdiri atas strata ekonomi serta kelas sosial yang berbeda, selain itu 

juga masing-masing mempunyai gaya hidup dan kepribadian yang berbeda pula 

sehingga dapat mewakili keseluruhan karakteristik yang ada dimasyarakat. 

Berdasarkan pada pemikiran diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: PENGARUH BRAND IMAGE TERHADAP 

KEPUTUSAN PEMBELIAN POND S WHITE BEAUTY PADA 

MAHASISWI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS BRAWIJAYA
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1.2 Rumusan Masalah 

1.   Apakah terdapat pengaruh secara simultan (bersama-sama) dari 

komponen brand image yang terdiri dari citra pembuat (corporate 

image), citra pemakai (user image) dan citra produk (product image) 

terhadap keputusan pembelian Pond s White Beauty pada mahasiswi 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya? 

2. Apakah terdapat pengaruh secara parsial (sendiri-sendiri) dari komponen 

brand image yang terdiri dari citra pembuat (corporate image), citra 

pemakai (user image) dan citra produk (product image) terhadap 

keputusan pembelian Pond s White Beauty pada mahasiswi Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya? 

3. Variabel manakah yang mempunyai pengaruh secara dominan terhadap 

keputusan pembelian Pond s White Beauty pada mahasiswi Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh secara simultan (bersama-sama) 

dari komponen brand image yang terdiri dari citra pembuat (corporate 

image), citra pemakai (user image) dan citra produk (product image) 

terhadap keputusan pembelian Pond s White Beauty pada mahasiswi 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 

2. Untuk mengetahui adanya pengaruh secara parsial (sendiri-sendiri) dari 

komponen brand image yang terdiri dari citra pembuat (corporate 

image), citra pemakai (user image) dan citra produk (product image) 
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terhadap keputusan pembelian Pond s White Beauty pada mahasiswi 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 

3. Untuk mengetahui adanya pengaruh secara dominan dari komponen 

brand image yang terdiri dari citra pembuat (corporate image), citra 

pemakai (user image) dan citra produk (product image) terhadap 

keputusan pembelian Pond s White Beauty pada mahasiswi Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

a.  Menambah wawasan penulis untuk berfikir sistematis dalam 

menghadapi permasalahan yang terjadi. 

b. Merupakan latihan bagi penulis untuk mendefinisikan masalah, 

menganalisis situasi, serta mengadakan penelitian. 

2. Bagi Perusahaan 

a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

selanjutnya berguna untuk menyusun kebijakan pemasaran. 

b. Dapat digunakan sebagai tambahan informasi tentang pengaruh 

brand image yang melekat pada suatu produk sehingga 

mempengaruhi pembelian. 

3.   Bagi Universitas 

a. Sebagai bahan acuan dan informasi bagi penelitian selanjutnya 

sehubungan dengan masalah yang sama. 

b. Sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi yang memerlukan 

sehingga dapat menambah pengetahuan. 
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