
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Semakin banyaknya merk yang beredar di pasaran mendorong 

tingginya persaingan di dunia produksi dan pemasaran. Untuk menghasilkan 

keuntungan yang ditargetkan dan menghadapi persaingan maka berbagai 

usaha pun di tempuh oleh perusahaan. Merk turut mempengaruhi 

konsumen dalam memilih suatu produk. 

Perkembangan saat ini membuat semua perusahaan mempunyai 

strategi khusus untuk menghadapi persaingan, salah satunya pemberian 

nama merk untuk barang yang dihasilkan.Oleh karenanya, untuk tetap 

bertahan hidup pemasaran menjadi bagian yang sangat penting bagi 

perusahaan.Suatu produk dapat di jual mudah bila pemasar melakukan 

tugas memahami kebutuhan pelanggan dengan baik, mengembangkan 

produk yang memberikan nilai lebih dan menetapkan harga, 

mendistribusikan serta mempromosikan secara efektif. Untuk meraih 

penjualan yang maksimal maka perusahaan perlu melakukan strategi 

terhadap konsumen,yakni ekuitas merk yang salah satunya adalah dengan 

membangun citra merk. Citra merupakan jumlah dari gambaran-gambaran 

,kesan-kesan dan keyakinan-keyakinan yang di miliki oleh seseorang 
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terhadap suatu obyek. Citra di bentuk dari informasi dan pengalaman masa 

lalu terhadap merk itu. 

Produsen menyadari bahwa kekuasaan justru terletak pada perusahaan 

yang memegang merk. Perusahaan-perusahaan dapat mengganti sumber 

yang mereka miliki dengan sumber yang lebih murah di tempat yang lain 

tetapi mereka lebih memilih mengeluarkan banyak uang untuk membangun 

merk mereka. Perusahaan yang berhasil membangun suatu merk yang kuat 

dengan kesetiaan konsumen berarti mempunyai pertahanan yang kuat 

terhadap serangan strategi promosi bersaing. 

Suatu merk dikatakan kuat apabila konsumen setia terhadap merk 

tersebut,yaitu bahwa sejumlah konsumen tetap menginginkan suatu merk 

dan menolak menggantinya meskipun ada produk lain yang muncul dan 

harganya lebih murah dari merk tersebut. Salah satu merk yang banyak 

memiliki pelanggan adalah Molto. Hal itu terbukti dengan banyaknya merk-

merk lain yang bermunculan tapi orang-orang tetap menyebut produk 

tersebut dengan sebutan Molto. Dan saat ini produk Molto yang sedang 

digandrungi di pasaran adalah Molto Ultra Sekali Bilas.Molto Ultra Sekali 

Bilas adalah pelembut dan pewangi pakaian konsentrat yang dilengkapi 

dengan teknologi parfum microcapsule yang mengunci parfum ke dalam 

serat kain dan memberikan kesegaran yang tahan lama hanya dengan 

setengah tutup botol saja.Berdasarkan keterangan di atas penulis menulis 

Tugas Akhir dengan judul “Analisis Variabel-Variabel Ekuitas Merk Berbasis 

Konsumen Yang Mempengaruhi Intensitas Pembelian Produk Molto”. 
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B. PERUMUSAN MASALAH  

 Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah ada pengaruh variabel-variabel Brand Equity (Ekuitas Merk) 

yang terdiri dari :  brand awareness (kepedulian), preceived quality 

(kepuasan), brand loyalty (loyalitas), dan brand image(citra) terhadap 

intensitas pembelian produk Molto. 

2. Diantara variabel-variabel tersebut, variabel manakah yang paling 

mempengaruhi keputusan konsumen terhadap intensitas pembelian 

produk Molto. 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel Brand Equity (Ekuitas 

Merk) yang terdiri dari : brand awareness,preceived quality,brand loyality 

dan brand image terhadap intensitas pembelian produk Molto. 

2. Untuk mengetahui variabel yang paling mempengaruhi keputusan 

konsumen terhadap intensitas pembelian produk Molto. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian nanti diharapkan akan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 
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1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian nanti diharapkan dapat menambah referensi bagi 

kajian teori yang berkaitan dengan perilaku konsumen khususnya yang 

difokuskan dengan variabel yang menjadi pertimbangan keputusan 

konsumen dalam menentukan pembelian Molto.  

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian nanti diharapkan dapat membantu manager dalam 

mengambil keputusan atau pihak lain yang tertarik pada permasalahan 

ini sehingga pengambilan keputusan tidak hanya berdasarkan intuisi 

melainkan berdasarkan hasil empiris yang lebih dapat dipertanggung 

jawabkan. 

 

E. METODE PENELITIAN 

1. Populasi dan sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan elemen yang menjadi perhatian 

dalam suatu penelitian. Populasi yang akan di ambil oleh peneliti 

adalah pengguna produk Molto khususnya masyarakat di wilayah 

Bekonang. 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang di ambil 

menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili 
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populasinya.Adapun yang menjadi sampel penelitian ini adalah 

masyarakat pengguna produk Molto.Dalam penelitian ini sampel yang 

digunakan sebanyak 100 orang. 

2. Metode Pengambilan Sampel 

Metode pengambilan sampel yang dipergunakan adalah metode 

Startified Random Sampling yaitu populasi yang di anggap heterogen 

menurut karakteristik tertentu terlebih dahulu dikelompokkan dalam 

beberapa sub populasi yang ada memiliki anggota sampel yang relatif 

homogen.Lalu dari tiap sub populasi ini secara acak di ambil anggota 

sampelnya. 

3. Sumber Data 

a.  Data Primer 

Data yang di peroleh langsung dari sumbernya,di amati 

kemudian di catat untuk pertama kalinya. Dalam penelitian ini data 

primer di dapat dari kuisoner yang di isi oleh responden. 

b. Data Sekunder 

Data yang di peroleh peneliti secara tidak langsung dari 

sumber-sumber lain, misalnya data yang di peroleh dari penelitian 

terdahulu yang pernah mengadakan penelitian,data dari internet. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Kuesioner 

Teknik pengumpulan data yang disebarkan kepada responden 

dengan menyusun daftar pertanyaan. Alternatif jawaban di susun 
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menggunakan skala likert. Dan nilai setiap jawaban yang diajukan 

dari setiap pertanyaan memiliki nilai yang berbeda-beda.Adapun nilai 

setiap jawaban atas pertanyaan yang diajukan adalah sebagai 

berikut:  

Sangat Setuju (SS)                 = 5           

Setuju (S)                                = 4 

Netral (N)                                = 3 

Tidak Setuju (TS)                    = 2 

Sangat Tidak Setuju (STS)     = 1 

b. Wawancara 

Metode pengumpulan data dengan cara mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan kepada nara sumber. 

c. Study Kepustakaan  

Metode pengumpulan data dengan cara mencari sumber-

sumber informasi dari buku-buku, majalah dan situs internet. 

5. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis regresi linear 

berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh 

variabel kepedulian, kepuasan, loyalitas dan citra terhadap intensitas 

pembelian Molto. Secara umum persamaan regresi linear berganda 

dapat ditulis sebagai berikut (Djarwanto,1994:309) : 
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Y1=a+b1X1+b2X2+b3X3+b4X4

Keterangan : 
 
Y1 = Pembelian Molto 

X1 = Kepedulian 

X2 = Kepuasan 

X3 = Loyalitas 

X4 = Citra 

a = Konstanta 

b1...b4 = Koefisien Regresi 

 

F. LOKASI PENELITIAN 

 Penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan angket di wilayah 

desa Bekonang Kecamatan Mojolaban. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. PENGERTIAN PEMASARAN 

 Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan-kegiatan pokok 

yang dilakukan oleh para pengusaha untuk mempertahankan kelangsungan 

hidup, perkembangan dan untuk mendapatkan laba. Berhasil tidaknya 

pencapaian tujuan bisnis tergantung pada keahlian mereka di bidang 

produksi, pemasaran, keuangan maupun bidang lain. 

Dalam kondisi perekonomian sekarang ini,tanpa adanya pemasaran, 

perusahaan akan sulit mencapai tujuan yang memuaskan. Kegiatan 

pemasaran muncul apabila konsumen berusaha memutuskan untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui pertukaran seperti yang 

didefinisikan oleh Philip Kotler (2002 : 9) sebagai berikut : “Pemasaran 

adalah proses sosial dan manajerial dimana masing-masing individu dan 

kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui 

penciptaan dan pertukaran produk yang bernilai dengan pihak lain.” 

Menurut definisi tersebut kegiatan pemasaran diciptakan oleh 

pembeli dan penjual, kedua belah pihak sama-sama mencari kepuasan. 

Dalam hal ini pembeli berusaha memenuhi kebutuhannya, sedang penjual 

berusaha memenuhi kebutuhannya dan mendapatkan laba, dan kedua 
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kepentingan ini dipertemukan dengan cara mengadakan pertukaran yang 

saling menguntungkan bagi kedua pihak. 

B. FUNGSI PEMASARAN 

Fungsi pemasaran dalam dunia bisnis adalah untuk mengetahui apa 

yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen sehingga barang dan jasa yang 

dihasilkan dapat secara tepat memenuhi selera konsumen. Selain itu juga 

untuk memperoleh sasaran yang tepat sehingga perusahaan dapat 

mempertahankan kelangsungan hidupnya. 

 

C. PRODUK 

Produk adalah sesuatu yang bisa ditawarkan kepada sebuah pasar 

agar diperhatikan,  di minta,di pakai atau di konsumsi sehinga mungkin 

memuaskan keinginan atau kebutuhan, (Kotler,1993 :189). Produk bisa 

berupa benda fisik, jasa, orang, tempat, organisasi dan gagasan. 

Produk akan berhasil jika memberikan nilai dan kepuasan kepada 

pembeli. Pembeli memilih di antara aneka ragam produk yang di anggap 

terbaik dan memberikan nilai yang paling banyak. Pembeli menyukai 

produk-produk yang menawarkan ciri paling bermutu, berkinerja dan 

inovatif. Oleh karena sudah menjadi tugas pemasar untuk menciptakan 

produk-produk yang paling bermutu dan inovatif dengan terus 

memperhatikan keinginan dan masukan dari pembeli atau pelanggan.  
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D. MERK 

1. Pengertian Merk 

“Merk adalah sebuah nama, istilah, tanda, simbol, rancangan atau 

bahkan kombinasi dari semuanya tadi yang dimaksudkan untuk 

menyebutkan barang-barang atau jasa dari seseorang atau sekelompok 

penjual agar terbedakan dari para pesaingnya (Kotler,1993 : 194 ). 

Dalam mengembangkan sebuah strategi pemasaran bagi masing-

masing produk, penjual harus mengambil keputusan mengenai 

pemberian merk. Merk bisa meningkatkan nilai produk dan oleh sebab 

itu merk merupakan salah satu aspek strategi produk yang penting. 

Dewasa ini merk berkembang sangat kuat sehingga hampir tidak ada 

sesuatu yang di jual tanpa merk. 

2. Keuntungan Penggunaan Merk 

Peranan merk sangat penting bagi pembeli dan penjual karena 

merk bisa memberikan keuntungan-keuntungan antara lain 

(Swata,1996:137-138 )  :   

a. Keuntungan penggunaan merk oleh pembeli : 

1) Barang-barang yang bermerk cenderung ditingkatkan kualitasnya, 

karena perusahaan yang mempunyai merk tersebut akan berusaha 

mempertahankan dan meningkatkan nama baik merknya. 

2) Pembeli dapat mengandalkan keseragaman kualitas barang-

barang yang bermerk. 
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3) Melindungi konsumen,karena dari merk barang dapat di ketahui 

perusahaan yang membuatnya. 

4) Mempermudah pembeli dalam mengenal barang yang diinginkan. 

b. Keuntungan merk bagi penjual : 

1) Mempermudah perluasan product mix. 

2) Mengurangi perbandingan harga. 

3) Membantu dalam stabilisasi harga. 

4) Membantu dalam perluasan market share. 

5) Membantu meningkatkan pengawasan terhadap barang yang di 

jual. 

6) Membantu program periklanan dan peragaan perusahaan. 

3. Karakteristik merk yang baik. 

Sebuah merk yang baik harus memiliki karakteristik-karakteristik 

sebanyak mungkin, meskipun dalam kenyataannya sukar sekali untuk 

memiliki semuanya. Sebuah merk harus mempunyai ciri – ciri sebagai 

berikut : 

a. Mudah untuk dikenali. 

b. Mudah untuk diucapkan. 

c. Mudah untuk di ingat. 

d. Pendek. 

e. Berbeda dan unik. 

f. Menggambarkan produk. 
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g. Menggambarkan penggunaan produk. 

h. Menggambarkan manfaat dari produk. 

i. Mempunyai konotasi yang positif. 

j. Memperkuat citra produk yang diinginkan. 

 

E. EKUITAS MERK (BRAND EQUITY)

Yang dimaksud dengan ekuitas merk adalah seperangkat aktifa 

(assets) dan kewajiban (liabilities) merk yang terkait dengan sebuah merk, 

nama dan simbolnya, yang menambahkan dan mengurangi nilai yang 

diberikan oleh sebuah produk atau jasa kepada sebuah perusahaan dan 

atau pelanggan perusahaan (Simamora,2000 : 495). Sebuah merk bisa 

memiliki posisi yang sangat kuat dan menjadi modal atau ekuitas apabila 

merk tersebut memiliki empat yaitu (Nanang,2004 : 17-18) : 

1. Brand Awareness (Kepedulian) 

Pengertian kepedulian/kesadaran (awareness) mengacu pada 

sejauh mana suatu merk di kenal atau tinggal dalam benak konsumen. 

Kesadaran dapat di ukur dengan berbagai cara, tergantung pada cara 

konsumen mengingat suatu merk. Diantaranya adalah pengenalan merk. 

Pengenalan merk menggambarkan sejauh mana suatu merk telah akrab 

di kenal berdasarkan pengalaman masa lalu. Sementara itu, ingatan 

merk mencerminkan nama-nama merk yang di ingat bila produk kelas 

tertentu disebutkan. Misalnya, merk-merk yang di ingat konsumen jika 

kita meminta mereka menyebutkan nama merk pelembut dan pewangi 
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pakaian bisa saja mereka menyebutkan merk Molto atau merk lainnya. 

2. Preceived  Quality (Kepuasan) 

Perceived Quality merupakan asosiasi merk yang di tinjau dari 

sudut pandang konsumen, di mana sebuah merk dipersepsikan sebagai 

produk berkualitas tinggi. Seringkali perceived quality di pandang 

sebagai ukuran kebaikan merk (brand goodness) yang di tuntut oleh  

konsumen. Oleh karena itu variabel ini berpengaruh besar terhadap 

kinerja, financial suatu merk dan bahkan sebuah perusahaan. 

3. Brand Loyality (Loyalitas) 

Loyalitas merk merupakan di mensi inti dari ekuitas merk. 

Pelanggan yang loyal akan menjadi hambatan masuk bagi para pesaing. 

Loyalitas merk berdampak pula pada biaya pemasaran yang lebih 

efisien, di mana biaya mempertahankan pelanggan jauh lebih murah 

daripada menarik pelanggan baru. Dengan demikian sangatlah wajar 

apabila  setiap produsen menghendaki produk-produknya memiliki 

banyak pelanggan yang loyal. 

4. Brand Image (Citra) 

Faktor ini dicerminkan oleh asosiasi yang di buat oleh konsumen 

terhadap suatu konsumen tertentu. Asosiasi ini dapat berupa atribut 

produk, juru bicara selebritis atau simbol tertentu. Asosiasi merk 

dikendalikan oleh identitas merk (harapan organisasi akan makna merk 

dalam bentuk konsumen). 
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F. PENGUKURAN EKUITAS MERK 

Ekuitas merk yang tinggi memberikan sejumlah keunggulan yang 

komparatif (Simamora, 2000 : 495),yaitu : 

1. Perusahaan akan memiliki tuasan dagang dalam berunding dengan para 

distributor dan pengecer karena mereka mengharapkan untuk menjual 

merk tersebut. 

2. Perusahaan akan menikmati penurunan biaya pemasaran karena tingkat  

kesadaran konsumen dan loyalitas konsumen yang tinggi. 

3. Merk menawarkan perlindungan kepada perusahaan melawan kompetisi 

harga yang alot. 

4. Perusahaan dapat dengan mudah meluncurkan perluasan merk karena 

nama merk mempunyai kredibilitas yang tinggi. 

5. Perusahaan dapat mematok harga yang lebih tinggi dibandingkan para 

pesaingnya karena merk itu mempunyai mutu yang tinggi (menurut 

anggapan para konsumen). 

 

G. PROSES KEPUTUSAN MEMBELI 

Proses pembelian di mulai jauh sebelum pembelian aktual dan terus 

berlangsung lama sesudahnya. Hal ini mendorong pemasar untuk 

menitikberatkan perhatian pada proses pembelian keseluruhan bukan 

sekedar pada keputusan pembelian saja (Kotler,1993 : 124-130).Proses 

keputusan membeli terdiri dari lima tahap, yaitu : 
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Gambar 2.1 

Proses keputusan membeli 

1. Pengenalan Masalah 

Sebuah iklan, saran atau rangsangan-rangsangan lain membuat 

konsumen menyadari adanya suatu kebutuhan, menyadari adanya 

kondisi yang diinginkan dengan kondisi yang ada. Misalnya, sebuah 

undangan untuk menghadiri suatu pesta berkostum dapat merangsang 

kebutuhan untuk membeli kostum. 

Kadang-kadang seseorang belum mengetahui kebutuhannya, tetapi 

setelah melihat sebuah iklan dia baru mengetahui manfaat produk 

tersebut dan merasa membutuhkan. Para penjual menggunakan 

berbagai media dan tenaga penjual untuk membantu membangkitkan 

pengenalan akan masalah atau kebutuhan. 

2. Pencarian Informasi 

Sekali suatu kebutuhan dikenali, maka konsumen akan 

mengumpulkan informasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Terdapat 

dua aspek dalam pencarian informasi, yaitu dalam pencarian internal, 

calon pembeli pertama-tama mencari informasi yang berasal dari dalam 

ingatan mereka tentang produk-produk yang kemungkinan dapat 
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menyelesaikan masalah mereka.Bila tidak dapat memperoleh informasi 

memadai yang berasal dari ingatan, mereka dapat mencari informasi 

tambahan yang berasal dari eksternal. 

Pencarian eksternal berfokus pada komunikasi dengan 

teman,keluarga,iklan serta tampilan di toko. Pembeli dapat juga 

memperoleh informasi dari sumber-sumber publik, laporan-laporan 

pemerintah, penyajian berita, publikasi dan laporan-laporan dari 

organisasi-organisasi pengujian produk dan lembaga konsumen. Selain 

mencari informasi mengenai produk, calon pembeli juga akan melakukan 

perbandingan merk dan harga yang ada.  

3. Evaluasi Alternatif-alternatif 

Pada tahap ini, konsumen melakukan pilihan-pilihan atau 

seleksi.Kriteria yang di pakai adalah harga,kualitas dan servis. Dengan 

menggunakan kriteria-kriteria ini calon pembeli menilai dan akhirnya 

melakukan pilihan terhadap produk yang akan dibelinya. Pada tahap 

evakuasi bisa saja tidak menghasilkan satu merk pun yang di pilih calon 

pembeli. Dalam kasus seperti ini, pencarian informasi lebih lanjut 

kemungkinan diperlukan. 

Para produsen dapat mempengaruhi evaluasi konsumen dengan 

memberikan gambaran yang lengkap terhadap suatu produk atau merk, 

seperti cara pemakaian, keunggulan kualitas, harga dan kemudahan 

sparepart, dari produk atau merk yang dijualnya. 
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Gambar 2.2 

Tahap-tahap antara evaluasi alternatif dan keputusan pembelian. 

 

4. Keputusan Pembelian 

Dalam tahap ini,calon pembeli melakukan suatu keputusan 

pembelian-pembelian ini dilakukan atas dasar hasil evaluasi pada tahap 

sebelumnya. Ketersediaan produk dapat mempengaruhi merk yang akan 

di beli. Jika merk yang sudah di pilih akan di beli ternyata tidak tersedia 

di toko pilihannya, maka calon pembeli akan membeli di toko lain atau 

bahkan membeli merk lain. 

5. Tingkah Laku Setelah Pembelian 

Setelah membeli sebuah produk konsumen akan merasa puas atau 

tidak puas.Setelah pembelian, konsumen juga akan melakukan tingkah 

laku yang menarik perhatian pemasar. Tugas pemasar tidak hanya 

berakhir begitu saja setelah produk di beli, namun terus berlangsung 
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selama periode setelah pembelian berlangsung. 

Apabila produk cocok dengan harapan, konsumen, berarti 

menandakan konsumen itu puas, bila melebihi harapan konsumen 

tersebut sangat puas, apabila kurang dari yang diharapkan, konsumen 

tersebut tidak puas. 

 

H. KERANGKA PEMIKIRAN 

 Dalam upaya untuk mempermudah mengetahui jalannya penelitian ini, 

dapat digambarkan dalam skema kerangka pemikiran sebagai berikut : 

 

Gambar 2.3 

Kerangka Pemikiran 

 

Brand Equity ( ekuitas Merk ) 

Brand awareness ( kepedulian )

Perceived Quality ( kepuasan ) 

Brand Loyality ( Loyalitas ) 

Brand Image ( Citra ) 
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Keterangan : 

• Variabel Dependen ( Y )  = Intensitas Pembelian Molto 

• Variabel yang dipengaruhi atau disebabkan oleh variabel lain. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah keputusan pembelian. 

• Variabel independen ( X ) = Ekuitas Merk (brand equity) 

• Variabel yang dipengaruhi atau menjadi penyebab bagi variable lain. 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah kepedulian, 

kepuasan, loyalitas dan citra. 

• X1  = kepedulian ( brand awareness ) 

• X2  = kepuasan ( perceived quality ) 

• X3  = loyalitas ( brand loyalty ) 

• X4  = citra ( brand image ) 

Penjelasan : 

• Kepedulian adalah apabila konsumen memperoleh kepuasan dari 

suatu produk tertentu sehingga dengan pemberian merk, konsumen 

dapat mencari dan membeli produk yang diinginkannya karena selalu 

di ingat. 

• Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan kinerja atau hasil yang dia rasakan dibandingkan 

dengan harapan. 

• Loyalitas adalah kondisi dimana konsumen mempunyai sikap positif 

terhadap sebuah merk, mempunyai komitmen pada merk tersebut 
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dan bermaksud meneruskan pembelian di masa mendatang. 

• Citra adalah persepsi masyarakat terhadap produk dan perusahaan. 

 

I. HIPOTESIS 

Hipotesis adalah jawaban sementara atau jawaban teoritis atas 

masalah penelitian atau berupa pernyataan sementara tentang pengaruh 

atau hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis tersebut harus di uji 

kebenarannya melalui pengumpulan dan penganalisaan data. Dalam 

penelitian ini disajikan hipotesis sebagai berikut : 

1. Di duga terdapat pengaruh variabel-variabel Brand Equity (Brand 

Awareness ,Perceived Quality, Brand Loyality, dan Brand Image) 

terhadap keputusan konsumen dalam  intensitas pembelian Molto. 

2. Di duga variabel loyalitas (Brand Loyalty) merupakan variabel yang 

paling mempengaruhi keputusan konsumen terhadap intensitas 

pembelian Molto. 

 

J. SPSS 

 SPSS adalah program aplikasi untuk pengolahan data statistik. 

SPSS memiliki analisis statistic yang sangat tinggi serta sistem manajemen 

data pada lingkungan grafis menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-

kotak dialog yang sederhana, sehingga mudah dipahami cara 

pengoperasiannya. 
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Aplikasi SPSS yang pertama kali diperkenalkan oleh SPSS 

Incorporation adalah versi SPSS/PC+ yang merupakan aplikasi berbasis 

teks. Aplikasi ini membutuhkan software bantu lain yang berfungsi sebagai 

editor sehingga menggunakan program atau kode eksternal. Seiring dengan 

berkembangnya sistem operasi, terutama Windows, aplikasi SPSS telah 

dikembangkan menjadi sebuah aplikasi yang berbasis Windows. Aplikasi 

SPSS yang pertama kali diperkenalkan adalah SPSS 6.0 for Windows, 

kemudian diikuti SPSS 7, SPSS 10,     SPSS 11.5, SPSS 12, SPSS 13, 

SPSS 14, dan SPSS 15. 

 Aplikasi SPSS 15 di buat untuk penggunaan single user dan multi user.

Apabila memilih penggunaan untuk single user, maka aplikasi tersebut 

hanya bisa digunakan untuk satu orang saja. Sedangkan apabila memilih 

multi user, maka aplikasi tersebut dapat digunakan untuk system jaringan 

komputer.  

Beberapa kemudahan yang dimiliki SPSS 15 antara lain menyediakan 

beberapa fasilitas sebagai berikut : 

• Data editor 

Data editor merupakan jendela untuk pengolahan data yang di rancang 

sedemikian rupa seperti pada aplikasi-aplikasi spreadsheet lainnya 

sehingga kita dapat mendefinisikan, memasukkan, mengedit, dan 

menampilkan data. 
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• Viewer 

Viewer digunakan untuk mempermudah kita melihat hasil pengolahan 

data, menunjukkan atau menghilangkan bagian-bagian tertentu dari 

output, serta memudahkan distribusi hasil pengolahan dari SPSS ke 

aplikasi lain. 

• Multidimensional Pivot Tables 

Multidimensional Pivot Tables digunakan untuk menunjukkan hasil 

pengolahan data. Kita dapat melakukan eksplorasi terhadap table 

dengan pengaturan baris, kolom, serta layer. Selain itu kita dapat 

dengan mudah melakukan pengaturan kelompok data dengan 

melakukan pemisahan table, sehingga hanya satu grup tertentu saja 

yang ditampilkan pada satu waktu. 

• High-Resolution Graphics 

Aplikasi SPSS 15 ini mempunyai kemampuan grafis beresolusi tinggi 

untuk menampilkan pie chart, bar chart, histogram, scatterplot, dan 3-D 

graphic akan membuat SPSS mudah dioperasikan dan kita bisa merasa 

nyaman dalam menjalankan aplikasi tersebut. 

• Database Access 

Fasiitas ini digunakan untuk memperoleh kembali informasi dari sebuah 

database menggunakan Database Wizard. 

• Data Information 

Transformasi data akan membantu anda memperoleh data yang siap 
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dianalisis. Kita dapat dengan mudah melakukan subset data, 

mengkombinasikan katagori, add, aggregate, merge, split, dan beberapa 

perintah transpore files. 

• Electronic Distribution 

Dengan menggunakan distribusi elektronik, kita dapat mengirimkan 

laporan secara elektronik dengan menggunakan sebuah tombol 

pengiriman data ( e-mail ) atau melakukan ekspor table dan grafik ke 

mode HTML seningga mendukung distribusi melalui internet dan 

intranet. 

• Akses data tanpa tempat penyimpanan sementara 

Pada aplikasi SPSS 15, analisis file-file data yang sangat besar tidak 

membutuhkan tempat penyimpanan sementara. Sedangkan pada SPSS 

versi sebelumnya apabila ukuran file data sangat besar, maka akan 

membutuhkan tempat untuk membuat temporary file. Batasan ukuran file 

akan dieliminasi secara virtual. 

• Interface dengan Database Relasional 

Fasilitas ini akan menambah efisiensi dan memudahkan pekerjaan untuk 

mengekstrak data dan menganalisisnya dari database relasional. 

• Online Help 

Online help membantu memberikan petunjuk pengoperasian secara 

detail, kemudahan pencarian prosedur yang diinginkan, sampai pada 

contoh-contoh kasus dalam pengoperasian program ini. 
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• Analisis Distribusi  

Fasilitas ini di peroleh pada pemakaian SPSS for server atau untuk 

aplikasi multiuser. Kegunaan analisis ini adalah apabila peneliti akan 

menganalisa file-file data yang sangat besar dapat langsung melihat dari 

server dan memprosesnya sekaligus tanpa harus memindahkan ke 

komputer user. 

• Tes Multipel Variabel dengan Kurva ROC 

Prosedur Kurva ROC, memungkinkan SPSS membandingkan tes 

multiple variable. 

• PLUM ( Polytomous Logit Universal Mode ) 

PLUM merupakan teknik regresi pada tipe data ordinal. Fasilitas ini 

tersedia mulai dari SPSS versi 10.0 

• Tampilan Regresi Logistik dan Regresi Cox 

Tampilan regresi logistik dan regresi cox diberikan dalam kualitas yang 

baik, fleksibel, dan tampilan table pivot. 

• Prosedur Pengskalaan 

Fasilitas lain yang ditambahkan adalah aplikasi statistic multivariate 

berupa analisis PCA ( Principal Component Analysis ) nonlinier. 

• Multiple Sesi 

SPSS memberikan kemampuan melakukan analisis lebih dari satu file 

data pada waktu yang bersamaan. 
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• Mapping 

Visualisasi data dapat di buat dengan berbagai tipe, baik secara 

konvensional ataupun interaktif. Misalnya dengan menggunakan tipe bar, 

pie, atau jangkauan nilai, symbol, dan chart. 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

A. DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN 

1. Sejarah Unilever 

PT.Unilever Indonesia Tbk (perusahaan) didirikan pada 5 

Desember 1933 sebagai Zeepfabrieken N.V.Lever dengan akta No.33 

yang di buat oleh Tn.A.H.Van Ophuijsen,notaris di Batavia.Akta ini 

disetujui oleh Gubernur Jendral Van Negerlandsch-Indie dengan surat 

No.14 pada tanggal 16 Desember 1933, terdaftar di Raad Van Justitie di 

Batavia dengan No.302 pada tanggal 22 Desember 1933 dan 

diumumkan dalam Javasche Courant pada tanggal 9 Januari 1934 

tambahan No.3. 

Dengan akta No.171 yang di buat oleh notaris Ny.Kartini Mulyadi 

tertanggal 22 Juni 1980, nama perusahaan di ubah menjadi PT.Unilever 

Indonesia.Dengan akta No.92 yang di buat oleh notaris Tn.Mudofir 

Hadi,SH.Tertanggal 30 Juni 1997, nama perusahaan di ubah menjadi 

PT.Unilever Indonesia Tbk. Akta ini disetujui oleh Menteri Kehakiman 

dengan keputusan No.C2-1.049HT.01.04TH.98 tertanggal 23 Februari 

1998 dan diumumkan di Berita Negara No.2620 tanggal 15 Mei 1998 

tambahan No.39. 
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2. Kronologi Unilever 

• 1920-30 import oleh Van den Bergh,Jurgen and Brothers. 

• 1933 Pabrik sabun-Zeepfabrieken NV Lever-Angke,Jakarta. 

• 1936 Produksi margarin dan minyak oleh pabrik Van den Bergh NV 

Angke,Jakarta. 

• 1941 Pabrik kosmetik-Colibri NV,Surabaya. 

• 1942-46 Kendali oleh Unilever dihentikan (Perang Dunia II). 

• 1965-66 Di bawah kendali pemerintah. 

• 1967 Kendali usaha kembali ke Unilever berdasarkan Undang-Undang 

Penanaman    Modal Asing. 

• 1981 Go public dan terdaftar di Bursa Efek Jakarta. 

• 1982 Pembangunam pabrik Elilda Gibbs di Rungkut,Surabaya. 

• 1988 Pemindahan pabrik Sabun Mandi dari Colibri ke pabrik 

Rungkut,Surabaya. 

• Terjun di bisnis teh. 

• 1990 1992 Membuka pabrik es krim. 

• 1995 Pembangunan pebrik deterjan dan makanan di Cikarang,Bekasi. 

• 1996-98 Penggabungan instalasi produksi-Cikarang,Rungkut. 

• 1999 Deterjen Cair NSD-Cikarang. 

• 2000 Terjun ke bisnis kecap. 

• 2001 Membuka pabrik teh-Cikarang. 

• 2002 Membuka pusat distribusi sentral Jakarta. 
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• 2003 Terjun ke bisnis obat nyamuk bakar. 

• 2004 Terjun ke bisnis makanan ringan. 

• 2005 Membuka pabrik shampo cair-Cikarang. 

• 2008 Terjun ke bisnis minuman sari buah. 

• Pabrik Unilever 

Sebelum membangun pabrik yang baru ini, Unilever sudah 

memiliki tujuh pabrik di Indonesia. Pabrik-pabrik tersebut berlokasi di 

Cikarang dan Rungkut (Surabaya) dengan kapasitas 76.000 ton per 

tahun. 

PT.Unilever Indonesia Tbk meresmikan pabrik perawatan kulit 

(skin care)terbesar di Asia. Pabrik yang berlokasi di kawasan industri 

Jababeka, Cikarang ini di bangun dengan investasi awal Rp 500 Miliar. 

Pada tanggal 22 November 2000,perusahaan mengadakan 

perjanjian dengan PT.Anugrah Indah Pelangi untuk mendirikan 

perusahaan baru yakni PT.Anugrah Lever (PTAL) yang bergerak di 

bidang pembuatan, pengembangan, pemasaran dan penjualan kecap, 

saus cabe dan saus-saus lain dengan merk dagang Bangau, Parkiet dan 

Sakura dan merk-merk lain atas dasar lisensi perusahaan kepada PTAL. 

Pada tanggal 3 Juli 2002 perusahaan mengadakan perjanjian 

dengan Texchem Resources Berhad, untuk mendirikan perusahaan baru 

yakni PT.Technopia Lever yang akan bergerak di bidang distribusi, 

ekspor dan Impor barang-barang dengan menggunakan merk dagang 

Domestos Nomos. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



29

3. Misi Unilever 

• Menjadi yang pertama dan terbaik di kelasnya dalam memenuhi 

kebutuhan dan aspirasi konsumen. 

• Menjadi rekan utama bagi pelanggan,konsumen dan komunitas. 

• Menghilangkan kegiatan yang tak bernilai tambah dari segala proses. 

• Menjadi perusahaan terpilih bagi orang-orang dengan kinerja yang 

tinggi. 

• Bertujuan meningkatkan target pertumbuhan yang menguntungkan 

dan memberikan imbalan di atas rata-rata karyawan dan pemegang 

saham. 

4. Molto Ultra Sekali Bilas 

“Air merupakan sumber kehidupan manusia. Tanpanya, kita akan 

sangat sulit melakukan kegiatan sehari-hari yang memang memerlukan 

air. Salah satunya adalah kegiatan mencuci pakaian.” 

Tentunya setiap orang harus menghemat air untuk kelangsungan 

masa depan anak cucu kita di masa yang akan datang. Di daerah-

daerah,masih banyak ditemui kelangkaan air bersih. Padahal air bersih 

adalah termasuk dalam sumber utama kehidupan. Entah apa jadinya bila 

kita tidak dapat lagi menggunakan air dalam kehidupan sehari-hari. 

Diperlukan kasadaran masyarakat untuk selalu menghemat air dalam 

penggunaannya. Pakailah air seperlunya dan matikan air jika sudah tidak 

diperlukan. Kita pasti pernah melihat sebuah iklan di televisi di mana 

sebuah kota mengalami kesulitan air. Kita yang masih bisa menikmati air 
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bersih, harus menghematnya demi masa depan. 

Untuk itu, Molto sebagai Brand pelembut dan pengharum pakaian 

dari PT.Unilever Indonesia Tbk meluncurkan produk terbarunya Molto 

Ultra Sekali Bilas yang mengusung teknologi baru, yaitu : Molto Ultra 

Sekali Bilas (MUSBD) mampu menghilangkan busa dan kotoran dengan 

sekali bilas,menjadikan pakaian lebih lembut dan tahan lama. Molto Ultra 

Sekali Bilas (MUSB) dilengkapi berbagai teknologi yang memudahkan 

tugas mencuci dan membilas pakaian, yaitu : Anti Foam yang bertugas 

membersihkan semua busa pada pakaian secara menyeluruh, Anti 

Deterjent yang menghilangkan semua sisa sabun dalam pakaian saat 

mencuci, Anti Redeposisi yang menghambat kotoran untuk melekat 

kembali pada pakaian. 

Karena Molto Ultra Sekali Bilas ini berupa konsentrat, semua 

manfaat bisa didapatkan hanya dengan ½ tutup botol. yaitu aroma wangi 

yang tahan hingga 14 hari, dengan kelebihan pakaian menjadi ekstra 

lembut. Moltro Ultra Sekali Bilas (MUSB) akan membantu menghemat 

air, karena dapat meringkas dari 3x bilas menjadi sekali bilas tanpa 

mengorbankan kualitas hasil pencucian. Dengan Molto Ultra Sekali Bilas 

(MUSB) para ibu dapat menghemat waktu, air dan tenaga. 

Keunggulan Molto Ultra Sekali Bilas antara Lain : 

• Anti Foam, membersihkan busa pada pakaian secara menyeluruh. 

• Anti Deterjent, menghilangkan semua sisa sabun dari pakaian saat di 

cuci. 
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• Anti Redeposisi, menghambat kotoran melekat kembali pada 

pakaian. 

• Pakaian licin dan mudah di seterika. 

• Kesegaran lebih tahan lama. 

• Menjadikan pakaian lebih lembut. 

• Menghemat waktu,air dan tenaga saat mencuci. 

� Petunjuk pemakaian Molto Ultra Sekali Bilas 

� Mencuci dengan tangan : 

1. Setelah mencuci peraslah pakaian untuk menghilangkan busa. 

2. Tuangkan ½ tutup botol Molto Ultra Sekali Bilas ke dalam 10 liter 

air pada bilasan pertama, aduk sampai rata. 

3. Rendam cucian selama beberapa menit.Untuk hasil 

terbaik,rendam selama 10/15 menit. 

4. Peras cucian tanpa dibilas lagi. 

� Mencuci dengan mesin : 

1. Tuangkan ½-1 tutup Molto Ultra Sekali Bilas ke dalam air bilasan 

pertama. 

2. .Peras cucian tanpa dibilas lagi 

� Perhatian : 

1. Jika busa terlalu banyak, pakaian terlalu kotor atau berbahan 

jeans dan handuk bilas dengan air terlebih dahulu sebelum 

menggunakan Molto Ultra Sekali Bilas dan atau tambahkan lagi ½ 
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tutup botol Molto Ultra Sekali Bilas. 

2. Tidak boleh di campur dengan deterjen atau pemutih.Jika 

menggunakan pemutih, sisa pemutih pada pakaian harus 

dipastikan hilang sebelum menggunakan Molto Ultra Sekali Bilas. 

3. Bila terkena mata, bilas dengan air sampai tidak terasa pedih. 

4. Bila terminum, minumlah air yang banyak dan segera ke dokter. 

5. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. 

 

B. PELAKSANAAN PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian yang mencoba mencari pengaruh 

kepedulian, kepuasan, loyalitas dan citra terhadap intensitas pembelian 

Molto.Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan meliputi data tentang 

pengguna Molto, khususnya Molto Ultra Sekali Bilas di wilayah Bekonang. 

Untuk memperoleh data penelitian, penulis menggunakan instrumen 

penelitian yang berupa angket. Angket disebarkan kepada populasi yang 

telah ditentukan, yaitu di wilayah Bekonang. Dalam penelitian ini responden 

ditetapkan sebanyak 100 orang, dengan pertimbangan adanya efisiensi 

waktu dan biaya penelitian, angket yang disebarkan sebanyak 150 angket 

yang nantinya akan di ambil 100 angket yang memenuhi syarat pengisian. 
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C. UJI HIPOTESIS 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kepedulian, kepuasan, 

loyalitas, dan citra terhadap intensitas pembelian molto di wilayah 

Bekonang. Alat analisis yang digunakan adalah uji regresi linier berganda. 

Analisis dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 15.0 for windows, 

sedangkan hasil pengujiannya adalah : 

• Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat, di mana dalam penelitian ini variabel bebas 

yang digunakan adalah dimensi Ekuitas Merk yang terdiri dari 

kepedulian, kepuasan, loyalitas, dan citra serta variable terikat yang 

digunakan adalah intensitas pembelian. Persamaan regresi dari variabel-

variabel tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut :   

Y1=a+b1X1+b2X2+b3X3+b4X4

Keterangan : 
 
Y1 = Pembelian Molto 

X1 = Kepedulian 

X2 = Kepuasan 

X3 = Loyalitas 

X4 = Citra 

a = Konstanta 

b1...b4 = Koefisien Regresi 
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Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan bantuan SPSS 

versi 15.0 dapat diketahui besarnya koefisien regresi dari masing-masing 

variable adalah sebagai berikut : 

a = 5,653 

b1 = 0,003 

b2 = 0,099 

b3 = 0,296 

b4 = 0,260 

Dengan hasil pengolahan data tersebut maka dapat diketahui 

bahwa persamaan koefisien regresi linier berganda sebagai berikut : 

Y1= 5,653+0,003X1+0,099X2+0,296X3+ 0,260X4

Persamaan tersebut dapat diintepretasikan sebagai berikut : 

a = 5,653 adalah konstanta yang menunjukkan bahwa variabel 

kepedulian ( X1 ), kepuasan ( X2 ), loyalitas ( X3 ), dan citra ( X4 )

sama dengan nol maka tingkat intensitas pembelian molto adalah 

sebesar 5,653.  

b1 =0,003 nilai dari koefisien variable kepedulian ( X1 ), menunjukkan 

bahwa setiap tambahan satu satuan variabel kepedulian akan 

meningkatkan intensitas pembelian molto sebesar 0,003 dengan 

asumsi variabel  kepuasan ( X2 ), loyalitas ( X3 ), dan citra ( X4 ) di 

anggap tetap.  

b2 = 0,099 nilai koefisien variabel kepuasan ( X2 ) menunjukkan bahwa 

setiap tambahan satu satuan variabel kepuasan akan 
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meningkatkan intensitas pembelian molto sebesar 0,099 dengan 

asumsi variabel kepedulian ( X1 ), loyalitas ( X3 ),dan citra ( X4 ) di 

anggap tetap. 

b3 = 0,296 nilai koefisien variabel loyalitas ( X3 ) menunjukkan bahwa 

setiap tambahan satu satuan variabel loyalitas akan 

meningkatkan intensitas pembelian molto sebesar 0,296 dengan 

asumsi variabel kepedulian ( X1), kepuasan ( X2 ), dan citra ( X4 )

di anggap tetap. 

b4 = 0,260 nilai koefisien variable citra ( X4 ) menunjukkan bahwa setiap 

tambahan satu satuan variabel citra akan meningkatkan intensitas 

pembelian molto sebesar 0,260 dengan asumsi variabel 

kepedulian        ( X1 ), kepuasan ( X2 ), loyalitas ( X3 ) di anggap 

tetap. 

Berdasarkan pengolahan data tersebut maka dapat diketahui 

bahwa variabel-variabel yang mempunyai pengaruh terhadap intensitas 

pembelian molto adalah variable loyalitas. Hal ini disebabkan karena 

variabel loyalitas koefisien regresinya paling besar. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penyebaran angket dan 

analisis serta pembahasan yang telah dibahas pada BAB III, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hipotesis yang menyatakan bahwa variable loyalitas merk (Brand 

Loyality) merupakan variabel yang paling mempengaruhi keputusan 

konsumen terhadap intensitas pembelian Molto diterima. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai koefisien regresi variabel loyalitas (Brand Loyality 

) yang paling besar yaitu sebesar 5,653. 

2. Hipotesis yang menyatakan bahwa variabel-variabel Brand Equity ( 

Brand Awareness,Perceived Quality, Brand Loyality dan Brand Image ) 

berpengaruh terhadap intensitas pembelian Molto diterima. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dalam penelitian ini, penulis 

dapat memberikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Karena faktor loyalitas merupakan faktor yang paling dominan, 

sebaiknya pihak perusahaan berusaha untuk terus meningkatkan mutu 

produk dan terus melakukan inovasi-inovasi baru agar konsumen tetap 

menggunakan produk tersebut. 

36 
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2. Karena Ekuitas Merk berpengaruh terhadap keputusan pembelian, maka 

Unilever selaku produsen produk Molto harus terus meningkatkan nilai 

lebih guna kepuasan pelanggannya. 
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