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BAB I” 

“PENDAHULUAN” 

 

I.1 Latar belakang 

Padaz eraz globalisasiz ini, persaingan antar perusahaanz semakinz ketat. 

Dengan banyaknya perusahaan yang ada didalam negeri serta mulai memudarnya 

batasan antar negara yang disebabkan oleh globalisasi, yang mengakibatkan 

bertambahnya persaingan dari luar negeri. Hal ini tentunya memacu perusahaan 

untuk terus meningkatkan kualitasnya agar dapat terus bertahan pada sebuah 

industri. 

Pada dasarnyaz halz iniz dilakukanz olehz perusahaanz agar dapat meningkatkan 

preferensi konsumen terhadap produk perusahaan tersebut. Mulai dari, desain 

produk, saluran distribusi melalui fundamental dari marketing mix, hingga 

keterlibatan pada kehidupan sosial masyarakat melalui sosial media ataupun 

tindakan sponsor semua itu dilakukan perusahaan untuk menarik minat konsumen 

serta mempertahankannya. Selain itu, menurut artikel pada www.cerdasco.com 

perusahaan juga mendapatkan banyak benefit dari mempertahankan brand loyalty 

terhadap konsumen, mulai dari mengurangiz biayaz pemasaran, meningkatkan 

Perdagangan, menarikz pelangganz baru, danz memberiz waktuz untukz meresponz 

ancamanz pesaing. (cerdasco: 2019) 

Untuk perusahaan dapat terus bersaing dan mencapai loyalitas dalam 

perkembangan industri tersebut maka tercapainya kepuasan pelanggan sangat 

diperlukan agar konsumen terus melakukan pembelian dimasa mendatang. 

Menurut Phillip Kotler dan Kevin Lane Keller (2016, hlm 131), kepuasan 

konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah 

membandingkan kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang 

diharapkan. 

Selain itu perusahaan juga perlu memperkenalkan dan menginformasikan 

konsumen terhadap produknya, hal ini dilakukan untuk menstimulasi penjualan 

serta membangun identitas terhadap produk dimata masyarakat. Disinilah

http://www.cerdasco/
https://cerdasco/
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Promosiz danz citraz merekz memiliki peran penting z dalamz persaingan industri. 

Sesuai dengan pendapat Phillipz Kotlerz danz Kevinz Lanez Kellerz (2016, hlm 600). 

Promosiz merupakanz sebuahz bahanz kunci dalamz kampanyez pemasaran, yang 

mengandung sekumpulan upaya-upayaz dorongan, sebagianz besarz jangka pendek, 

didesain untukz menstimulasiz pembelianz yangz lebihz besarz atau lebih besar 

terhadapz produkz atauz jasaz tertentuz olehz konsumenz atauz perdagangan. Lalu ada 

pendapat Sangadji & Sopiah (2013, hlm 327). yang menyatakanz bahwa Citra 

Merek (brand image) dapat dianggap sebagai jenis asosiasi yang muncul z di 

benakz konsumenz ketikaz mengingatz sebuahz merekz tertentu. 

Dalam kasus pada perusahaan yang memproduksi produk minuman 

berkemasan banyaknya persaingan pada produk serupa-pun tentunya mempersulit 

perusahaan untuk mendapatkan loyalitas konsumen pada brandnya. Persaingan 

pada produk minuman berkemasan cukup ketat dengan masing-masing 

perusahaan mengandalkan keunikan dari produknya, mulai dari desain dari 

kemasan, fitur dan manfaat dari produk, banyaknya variasi, serta citra yang telah 

dimiliki perusahaan berpengaruh pada minat beli masyarakat serta kemauan 

untuk terus membeli produk tersebut.  

Berdasarkan dengan pernyataan pada artikel  Barantum (2019, Industri 

Food & Beverage paling siap memasuki industry 4.0) yang menyatakan bahwa 

industri Food & Beverages (F&B) paling siap memasuki industri 4.0, karena 

secara bisnis sektor F&B setiap tahunnya menunjukan tren peningkatan yang 

cukup signifikan.  

http://www.barantum.com/
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Tabel 1. Perkembangan Food & Beverage 

 

Sumber: https://www.barantum.com/blog/bisnis-food-beverage-industri-4/ 

Dapat dilihat dari Tabel 1, dariz tahunz 2016 Indonesia angkanyaz masih 

berada di levelz US$ 10,43 atau sebesar Rp. 164, 57 Triliun lalu mengalami 

peningkatan sebesar 10,26% menjadi US$ 11,5 atau sebesar Rp. 181,46 Triliun 

ditahun 2017. Sementara potensi bisnismya sendiri tahun 2018 lalu angkanya 

berada di level Rp. 844,35 triliun, dengan komposisi terbanyak berasal dari 

pemain independen yang sebesar 90%. Terjadinyaz peningkatanz dalamz bisnis 

F&B, memangz tidakz sajaz adaz diz wilayahz Jabodetabekz semata. Tetapi 

perkembanganz ituz jugaz terjadiz dibeberapaz lokasiz sepertiz misalnyaz Surabaya. Jikaz 

pertumbuhanz pertahun secaraz nasionalz sajaz sektorz iniz mampuz meningkat minimalz 

10,26%z dariz tahunz 2016-2017. Justruz diSurabayaz untukz tahun 2018 sajaz adaz 

kenaikanz sebesarz 20%. Selain dari peningkatan dalam industri ada beberapa z halz 

lainnyaz yangz menjadiz acuanz bagiz pebisnisz dalamz pengembangan F&B, antara 

lainz adalahz Jumlahz pendudukz Indonesiaz yangz diz tahunz 2019 sudahz mencapaiz 269z 

jutaz jiwaz sertaz karakteristikz negaraz berkembang dimana penduduknya bersifat z 

consumerz (sukaz membelanjakanz uangnya) menjadiz satu dasarz kenapaz bisnisz F&B z 

diz Indonesiaz makin tahun makin menunjukan potensinya. Duaz halz tersebutz adalahz 

sisi eksternal yang mendukung perkembangan z bisnisz F&B. Sedangkanz untukz sisiz 

internal-nyaz pelaku bisnis secaraz nyataz mampuz memanfaatkanz teknologiz yangz 

cukup menarik. Dari mulai penerapanz teknologiz seperti: Artificialz Intelegencez 

(AI), Internet of Things (IoT), Big z Biotics serta penerapan aplikasi 3D printing. 

Ke semua hal yang terkait dengan teknologi itu akhirnya mempercepat 

produktivitas dari pelaku bisnis di sektor F&B menjadi lebih berkembang. 

(Baratum: 2019) 

Tahun 
Perkembangan 

(US$)  (Rp) (%) 

2016 10,43 miliar 164,57 Triliun  

2017 11,5 miliar 181,46 Triliun 10,26 
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Hal ini menunjukan bahwa industri Food & Beverages merupakan sebuah 

industri yang masih banyak potensial dalam berkembang dari sisi Industri serta 

persaingan perusahaan.  

Potensial berkembang industri F&B inilah yang juga mempengaruhi 

berkembangnya produk beverages seperti minuman kesehatan, hal ini diakibatkan 

minuman juga merupakan kebutuhan mendasar manusia, contohnya produk 

minuman kesehatan YouC1000 yang merupakan produk minuman kesehatan 

pada kategori minuman suplemen berenergi dengan kandungan vitamin C dosis 

tinggi. YouC1000 sempat menguasai menguasai pasar minuman suplemen 

berenergi dari tahun 2004-2005, karenaz perusahaanz pertamaz yangz memproduksi 

minumanz suplemenz denganz kandunganz vitaminz Cz dosisz tinggiz dan soda dalam 

kemasanz botol. Padaz akhirz tahunz 2006z munculz beberapaz pesaingz diz industri 

minumanz suplemenz berenergi. Halz iniz menyebabkan mulai goyahnya kekuasaan 

produkz Youz C1000z dalamz pasarz minumanz suplemen. Paraz pesaingz tersebut 

masukz kez dalamz industriz minumanz suplemen berenergi dengan membawa merek 

masing-masing. Hal juga dapat dilihat berdasarkan posisi produk YouC1000 

dimata preferensi konsumen melalui survey yang dilakukan oleh Top Brand. 

Yang dapat dilihat diantaranya: 

Tabel 2. Top Brand Kategori Vitamin C 

Vitamin C 

Brand TBI 2020  

Vitacimin 35,5% TOP 

Enervon-C 25,7% TOP 

You C1000 8,1%  

Vicee 7,2%  

Redoxon 6,4%  

“Sumber : https://www.topbrand-award.com/en/top-brand-index-int/” 

Ditahun 2020 berdasarkan Top-Brand Award produk YouC1000 sekarang 

menempati posisi ketiga dalam kategori TOP BRAND FOR TEENS produk 

vitamin C. dibawah produk Vitacimin dan Enervon-C. 

Tabel 3. Kategori Minuman Penambah Tenaga Cair 

Minuman Penambah Tenaga 

https://www.topbrand-award.com/en/top-brand-index-int/
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Brand TBI 2020  

Kratingdaeng 49,8% TOP 

Hemaviton Energy Drink 24,8% TOP 

Lipovitan 5,4%  

M-150 5,1%  

Panther 4,1%  

“Sumber : https://www.topbrand-award.com/en/top-brand-index-int/” 

Pada kategori minuman penambah tenaga cair, Produk YouC1000 tidak 

menempati posisi manapun. Kategori ini didominasi oleh produk minuman 

kesehatan penambah tenaga cair yang bersifat konvensional, dan telah dikenal 

dimasyarakat. 

Tabel 4. Kategori Minuman Isotonik 

Minuman Isotonik 

Brand TBI 2020  

Pocari Sweat 66,2% TOP 

Mizone 18,2% TOP 

Fatigon 4,0%  

“Sumber : https://www.topbrand-award.com/en/top-brand-index-int/” 

Dan pada kategori minuman isotonik produk YouC1000 tidak menempati 

posisi manapun, kategori ini didominasi oleh produk seperti pocari swear dan 

mizone yang sedari awal memperkenalkan produknya sebagai produk tunggal 

yaitu minuman isotonik. 

Berdasarkan data dari kategori Top Brand tersebut, dapat diimplikasikan 

bahwa masyarakat lebih mengenal produk YouC1000 sebagai produk pemenuh 

kebutuhan vitamin C dibandingkan sebagai produk penambah tenaga cair atau 

minuman isotonik yang dimana masyarakat lebih memilih produk yang bersifat 

homogen dikategorinya yang telah ada sebelum Produk YouC1000 (dengan 

begitu memiliki kesadaran merek yang lebih tinggi). Hal ini berbanding terbalik 

dengan usaha PT Djojonegoro C-1000 untuk memperkenalkan dan 

memperlakukan produk YouC1000 sebagai produk minuman. 

Upaya yang paling penting untuk dilakukan oleh setiap perusahaan untuk 

dapat bertahan dalam persaingan industri adalah dengan membangun loyalitas 

merek terhadap produknya, hal inilah yang telah diupayakan oleh PT 

Djojonegoro terhadap produk YouC1000 dengan mengembangkan produk demi 

https://www.topbrand-award.com/en/top-brand-index-int/
https://www.topbrand-award.com/en/top-brand-index-int/
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mencapai kepuasan pelanggan, melakukan promosi menggunakan penawaran 

Price Packs demi menarik perhatian konsumen untuk membeli produk, dan 

melakukan berbagai event-event resmi maupun sponsor, serta mengiklankan 

produk menggunakan role model miss universe dan atlet diberbagai bidang 

olahraga untuk terus memelihara eksistensi serta membangun citra merek 

dipandangan masyarakat. 

Menurut Handriz Kosada, CEOz Baratum.comz memberikan statemennya, 

“CRM adalah salah satu cara terbaik bagi pebisnis F&B untuk bisa bersaing 

dalam Era Industri 4.0.” kenapa,z karenaz CRM z (Customerz Relationship 

management) z adalahz sebuahz aplikasiz yangz meningkatkan apresiasi pebisnis 

kepadaz kostumer-nya. Konsepz Customerz Satisfactionz Orientedz pada akhirnya 

menjadiz kunciz bagaimanaz CRMz mampuz menjawab apa yang menjadi keinginan 

dariz paraz pebisnisz yangz memangz orientasinyaz kepadaz konsumen seperti bisnis 

F&B. (Baratum: 2019) 

Untukz memaksimalkanz kinerjaz dariz bisnisz F&B maka peranan CRM 

menjadiz salahz satuz strategiz jituz untuk memenangkan persaingan. Karena aplikasiz 

CRMz sendiriz akanz bisaz menjadiz divisi R&D yang ampuh guna meningkatkanz 

apresiasiz konsumenz serta mampu menjadi alat untuk meningkatkanz omsetz 

perusahaanz yangz bersangkutan. Itulah mengapa, CRM dalamz industriz F&B z bisaz 

dijadikanz sebuahz strategiz bisnis untuk merebut hati z paraz konsumen. (Baratum: 

2019) 

Selain dari kepuasan pelanggan, dan citra merek. Menurut artikel pada 

webpraktis.com (2019, Alasan Penting Mengapa Promosi Wajib Dilakukan) 

Promosi juga memiliki peran penting untuk mendapatkan loyalitas konsumen 

melalui CRM, hubungan promosi pada CRM dapat diketahui berdasarkan 

kegunaan dari promosi itu sendiri, yang diantara lain untuk menciptakan 

kesadaran merek, membangun merek, menciptakanz loyalitas, sertaz saranaz untukz 

mengedukasi konsumen tentang produk yang ditawarkan perusahaan. 

Sebuahz bisnisz yangz diz kembangkanz berdasarkanz trenz yangz terjadi pada 

masyarakatz memangz padaz akhirnya mengandung beberapa konsekuensi. Pertamaz 

bisnisz tersebutz biasanyaz akan selalu melakukanz inovasiz terhadap produknya 

Kedua,z bisnis tersebutz akanz memainkan banyakz instrumenz guna menarikz minatz 
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konsumenz agar tertarikz terhadap produk. Ketiga, bisnis tersebut tidak bisa 

memiliki standar baku karena standar tersebut tidak dapat dilakukan mengingat 

ini adalah sebuah bisnis yang berdasarkan sebuah taste atau rasa. 

Sesuai dengan pernyataan handri kosada bahwa CRM sangat berguna untuk 

mencapai kepercayaan serta citra merk agar perusahaan memiliki konsumen yang 

memiliki loyalitas merek. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian oleh Dr. G.T. 

Vijayalakshmi & Dr. N. Manimozhy (2016) yang menyatakan bahwa kesediaan, 

pengaruh keluarga, fitur produk, dan kepercayaan terhadap brand memiliki 

dampak positif terhadap loyalitas merek, akan tetapi promosi penjualan serta 

kampanye periklanan khususnya yang menggunakan selebriti tidak 

mempengaruhi loyalitas merek. 

Selain itu terdapat juga aspek dasar pada sebuah produk, seperti Tangible, 

reliability, responsiveness, Assurance, emphaty, dan kepuasan yang menjadi 

dasar bagi konsumen untuk memilih produk. Dan seperti yang dilihat dalam 

penelitian Saptani Rahayu (2015) bahwa Tangible, reliability, responsiveness, 

Assurance, emphaty, dan kepuasan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan. 

Lalu ada penelitian oleh Salman Saleem, Saleem Ur Rahman & Rana 

Muhammad Umar (2015) Seseorang dengan keasadaran merek yang positif 

terhadap suatu produk memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk 

mempersepsikan kualitas yang negatif dipikirannya karena sumber selain dari 

iklan lebih dipercaya oleh masyarakat akibat dari pengaruh budaya berupa ikatan 

yang kuat masyarakat dengan saudara serta temannya. Pengaruh budaya lainnya 

adalah jika konsumen menjadi loyal terhadap suatu brand maka mereka tidak 

dapat berganti brand berdasarkan satu respon negatif. Hubungan antara kesadaran 

merek serta loyalitas merek ditemukan positif yang dimana cukup sama dengan 

keadaan di perekonomian maju. Selain itu peran perantara citra merek memiliki 

ditemukan postif dalam penelitian ini. Perlu diketahui objek penelitian ini 

merupakan masyarakat pakistan, yang dimana disetiap negara memiliki pola 

perilaku, norma, dan budaya yang berbeda-beda. 

Selain itu pada penelitian yang dilakukan oleh Dr. Garima Mathur & Dr. 

Navita Nathani (2015) diketahui bahwa nama dan citra merek memainkan peran 
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yang signifikan dalam menarik serta memelihara konsumen dengan mendapatkan 

loyalitas mereka, khususnya bagi merek yang besar serta dikenal baik oleh 

masyarakat.  

Dan pada penelitian yang dilakukan oleh Maria Yoana & Miharni 

Tjokrosaputro (2018) menyatakan bahwa pengalaman merek, kepercayaan merek, 

serta kepuasan merek memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 

merek.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas serta berdasarkan 

penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali 

dengan menggali informasi lebih lanjut dengan objek penelitian yang berbeda 

pada penelitian ini. Oleh karena itu peneliti ingin menulis penelitian dengan judul 

“Analisa Loyalitas Merek Pada Konsumen Minuman YouC1000 (Studi Kasus 

Minuman Kesehatan)” yang merupakan penelitian model intervening 

menggunakan variabel kepuasan pelanggan dan promosi sebagai variabel 

independen melalui citra merek sebagai variabel mediasi terhadap loyalitas merek 

yang merupakan variabel dependen. 

 

I.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkanz uraianz Latarz Belakangz diatasz makaz perumusanz masalah yangz 

diambilz adalah :  

1. Apakahz kepuasan pelangganz berpengaruhz terhadapz citra merek pada 

konsumen produk YouC1000? 

2. Apakah kepuasan pelanggan secara langsungz berpengaruhz terhadap loyalitasz 

merekz padaz konsumen produk YouC1000? 

3. Apakahz promosiz berpengaruhz terhadapz citra merek pada konsumen produk 

YouC1000? 

4. Apakah promosi berpengaruh secara langsung terhadap loyalitas merek pada 

konsumen produk YouC1000? 

5. Apakah citra merek berpengaruh pada loyalitas merek pada konsumen 

produk YouC1000? 

6. Apakah kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas merek melalui 

citra merek pada konsumen produk YouC1000? 
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7. Apakah promosi berpengaruh terhadap loyalitas merek melalui citra merek 

pada konsumen produk YouC1000? 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian antara lain: 

1. Untuk mengetahui, dan membuktikan adanya pengaruh antara kepuasan 

pelanggan terhadap citra merek pada konsumen produk YouC1000. 

2. Untuk mengetahui, dan membuktikan adanya pengaruh kepuasan pelanggan 

secara langsung terhadap loyalitas merek pada konsumen produk YouC1000. 

3. Untuk mengetahui, dan membuktikan adanya pengaruh promosi terhadap 

citra merek pada konsumen produk YouC1000. 

4. Untuk mengetahui, dan membuktikan adanya pengaruh promosi secara 

langsung terhadap loyalitas merek pada konsumen produk YouC1000. 

5. Untuk mengetahui pengaruh citra merek terhadap loyalitas merek pada 

konsumen produk YouC1000. 

6. Untuk mengetahui, dan membuktikan adanya pengaruh antara kepuasan 

pelanggan terhadap loyalitas merek melalui citra merek pada konsumen 

produk YouC1000. 

7. Untuk mengetahui, dan membuktikan adanya pengaruh antara promosi 

terhadap loyalitas merek melalui citra merek pada konsumen produk 

YouC1000. 

 

I.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media pembelajaran yang baik dan 

relevan oleh peneliti, karena dapat menerapkan ilmu yang didapatkan di bangku 

kuliah sebagai syarat untuk mendapatkan gelar S1 Manajemen. Serta untuk 

penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan dan dukungan di lapangan mengenai bidang pemasaran tentang 

loyalitas merek.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Peneliti   
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Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat dalam memberikan 

informasi maupun masukan terhadap peneliti lain khususnya dibidang 

pemasaran .  

 

b. Bagi Masyarakat  

Dapat berguna sebagai acuan bagi masyarakat dalam membeli produk 

minuman kesehatan YouC1000 khususnya untuk demografi usia 15-30 

tahun.


