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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Industri pakaian jadi merupakan salah satu industri yang sudah sangat 

lama keberadaannya, dan bukan merupakan industri baru lagi. Hal ini 

dikarenakan produk berupa pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok 

bagi manusia, sehingga perkembangan industri pakaian ini pun dapat dipicu oleh 

adanya pertumbuhan penduduk. Kondisi ini menunjukkan ketika jumlah 

penduduk mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, maka akan membawa 

dampak pada perkembangan industri pakaian jadi. Artinya, ketika jumlah 

penduduk dari tahun ke tahun semakin tumbuh, maka industri pakaian jadi pun 

juga mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. (dikutip dari Sulistio, A; 2016) 

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dalam situs resminya 

menjelaskan bahwa industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) di Indonesia masih 

menjanjikan untuk menjadi penompang perekonomian nasional. Sampai Oktober 

2012, industri TPT memberikan kontribusi nilai ekspor sebesar 10,4 miliar dolar 

AS atau setara dengan 10,7 persen dari total ekspor nonmigas, sedangkan nilai 

investasi industri TPT mencapai Rp2,6 triliun dan penyerapan tenaga kerja pada 

triwulan kedua tahun 2012 sebanyak 430 ribu orang. Prospek pertumbuhan 

industri TPT akan semakin baik dikarenakan permintaan pasar di dalam negeri 

yang meningkat serta tingginya konsumsi dunia (dikutip dari Kemenperin (2016)) 

Adanya perkembangan dalam industri tekstil dan produk tekstil tersebut 

juga menjadikan adanya perkembangan industri mode di Indonesia yang sejalan 

dengan kebutuhan masyarakat golongan atas di perkotaan. Industri mode 
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tersebut berorientasi pada semi high fashion dan dibuat secara eksklusif satu 

atau beberapa pakaian bagi peruntukan rumah mode atau galeri pakaian 

(Sachari, 2010:123). Berdasarkan data tersebut maka dapat diketahui bahwa 

peluang usaha pakaian jadi merupakan bisnis dengan keuntungan yang cukup 

menggiurkan karena dapat memberikan keuntungan yang luar biasa besar 

karena pakaian merupakan bagian pokok kebutuhan manusia bahkan saat ini 

fungsinya telah beralih menjadi fashion. Prospek peluang usaha pakaian kini 

semakin menunjukkan minat yang tinggi didukung juga dengan adanya 

permintaan pasar yang semakin meningkat. Hal ini kemudian menjadikan banyak 

pebisnis untuk berbisnis di sektor ini, sehingga menjadikan persaingan bisnis di 

bidang produk pakaian jadi ini semakin ketat (dikutip dari Sulistio, A; 2016). 

Semakin banyaknya produk pakaian jadi yang diproduksi, maka semakin 

banyak juga merek-merek produk tersebut yang bermunculan di pasar. Hal ini 

mengharuskan setiap merek yang diproduksi memiliki nilai tersendiri agar 

berkesan ketika dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan sebuah merek 

tidak hanya sekedar menjadi identitas dari suatu produk yang kemudian hanya 

sebagai pembeda dari produk pesaingnya, namun merek juga memiliki ikatan 

emosional istimewa yang tercipta antara konsumen dan produsen. Ikatan inilah 

yang kemudian menjadikan konsumen akan tetap mengkonsumsi suatu produk 

apabila merasa puas setelah memakainya. Produk yang telah memiliki merek 

kuat akan sulit ditiru. Berbeda dengan produk yang biasa dengan mudah ditiru 

oleh pesaing, sebuah merek yang kuat akan sulit ditiru karena persepsi 

konsumen atas nilai suatu merek tertentu tidak akan mudah diciptakan 

(Satyadharma, 2014).  
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Salah satu merek pakaian jadi yang sangat terkenal adalah pakaian 

dengan merek Walrus. Pakaian merek Walrus menduduki puncaknya sebelum 

tahun 2000. Selain itu, Walrus pada masa tersebut juga telah berhasil mencapai 

Top Mind serta memiliki Awareness yang tinggi pada konsumennya. Hal ini 

disebabkan karena kualitas bahan dari Walrus yang dinilai mampu memenuhi 

selera konsumen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran merek pada 

konsumen tersebut muncul dari pengalaman pelanggan terhadap merek. 

Pengalaman merek dikonseptualisasikan sebagai sensasi, perasaan, kognisi, 

dan tanggapan perilaku yang ditimbulkan oleh rangsangan terkait merek yang 

merupakan bagian dari desain merek dan identitas, kemasan, komunikasi, dan 

lingkungan (Brakus et al., 2009). 

Sementara itu, rangsangan terkait dengan merek ini merupakan sumber 

utama dari tanggapan konsumen subjektif dan internal, dan juga sebagai 

evaluasi utama dari layanan yang terjadi setelah adanya proses konsumsi. 

Pengalaman merek ini dijelaskan sebagai sumber informasi pribadi yang bisa 

dimanfaatkan untuk membentuk dasar dari keputusan masa depan, seperti niat 

pembelian kembali. (Chinomona, 2013). Lebih lanjut Keng, et al., (2013) 

menjelaskan bahwa sebuah Brand Experience yang lebih besar tidak hanya 

dikaitkan dengan suatu keakraban, tetapi juga kritis mempengaruhi pemahaman, 

proses menikmati, meningkatkan, dan mengembangkan merek. 

Uraian di atas menunjukkan bahwa dari pengalaman merek dapat 

mempengaruhi beberapa elemen perilaku pada konsumen yang berhubungan 

dengan merek. Chinomona (2013) menyatakan bahwa pengalaman merek 

memiliki pengaruh yang positif terhadap kepuasan merek, kepercayaan dan 

keterikatan merek secara signifikan. Pengaruh dalam penelitian ini akan lebih 
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difokuskan kepada kepuasan merek dan kepercayaan merek. Keterikatan merek 

dianggap sama dengan kepercayaan merek. 

Berkaitan dengan kepuasan pelanggan terhadap suatu merek, Rehman, 

et al., (2014) menjelaskan bahwa untuk dapat memuaskan pelanggan dengan 

cara yang terbaik dianggap sebagai keunggulan kompetitif yang kuat. Kepuasan 

itu sendiri merupakan pengalaman secara keseluruhan konsumen dengan 

produk atau layanan tertentu dan niat pembelian kembali juga dianggap sebagai 

bentuk kepuasan. Berkaitan dengan merek, Brand Satisfaction diartikan sebagai 

hasil dari evaluasi subjektif atau evaluasi pribadi terhadap alternatif merek yang 

dipilih untuk memenuhi atau melebihi harapan konsumen. 

Ehsan et al. (2012) menambahkan bahwa kepuasan merek adalah 

tingkatan di mana persepsi konsumen terhadap kinerja (perceived performance) 

produk sesuai dengan harapan. Bila kinerja produk jauh lebih rendah 

dibandingkan harapan, konsumen tidak puas. Bila kinerja sesuai dengan 

harapan atau melebihi harapan, konsumen merasa puas (Grisaffe & Nguyen, 

2011). Listiani (2013) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang dianggap dapat 

menyebabkan konsumen merasa puas ketika mengkonsumsi atau menggunakan 

merek suatu produk diantaranya adalah penetapan tarif (price), kelengkapan 

fasilitas (facility), dan pemberian pelayanan (service). 

Bastian (2014) menjelaskan bahwa kepercayaan merek merupakan 

kemampuan dari suatu merek untuk bisa dipercaya (brand reliability), yang 

bersumber pada keyakinan konsumen bahwa produk tersebut mampu memenuhi 

nilai yang dijanjikan dan keinginan merek (brand intention) yang didasarkan pada 

keyakinan konsumen bahwa merek tersebut mampu mengutamakan kepentingan 

konsumen. 
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Kepercayaan merek merupakan persepsi atau kehandalan dari sudut 

pandang konsumen yang didasarkan pada pengalaman atau lebih kepada 

urutan-urutan transaksi atau interaksi yang dicirikan oleh terpenuhinya harapan 

akan kinerja produk dan kepuasan (Mamahit, et al., 2015). Kepercayaan merek 

dalam studi terbaru telah diakui sebagai variabel kunci dalam hubungan jangka 

panjang dengan pelanggan, yang pada gilirannya memiliki pengaruh positif 

terhadap loyalitas merek. Hal ini juga terlihat dari kepuasan merek, dimana 

kepuasan menjadi pengukuran secara langsung bagaimana pelanggan tetap 

loyal kepada suatu merek. Faktor kepuasan paling utama dijadikan sebagai 

pengukuran dimana kebutuhan dan keinginan konsumen atas suatu produk 

dapat dipenuhi (Kusuma, 2014).  

Keadaan suatu merek dari produk yang sedang dikonsumsi oleh 

konsumen dikatakan mampu memenuhi harapan dan sesuai dengan persepsi 

pelanggan, maka pelanggan merasa bahwa produk yang dikonsumsinya dapat 

diandalkan. Hal ini dapat menumbuhkan kepuasan tersendiri pada konsumen 

ketika menikmatinya, sehingga pada akhirnya konsumen menaruh kepercayaan 

untuk bisa menggunakannya kembali di masa yang akan datang. Kondisi ini 

ketika berjalan secara terus menerus dan berulang-ulang akan menimbulkan 

sikap loyal pada konsumen, sehingga dari kepuasan dan kepercayaan 

konsumen tersebut terhadap suatu merek menjadikan konsumen tersebut 

bersikap loyal terhadap merek tersebut. 

Loyalitas merupakan pilihan yang dilakukan oleh seorang konsumen 

untuk membeli merek tertentu dibandingkan merek yang lain dalam kategori 

produk yang sama. Loyalitas merek diartikan sebagai preferensi konsumen 

secara konsisten untuk melakukan pembelian pada merek yang sama pada 
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produk yang spesifik atau kategori pelayanan tertentu. Loyalitas merek 

merupakan sebuah komitmen yang kuat dalam berlangganan atau membeli 

suatu merek secara konsisten di masa yang akan datang (Hasugian, 2015). 

Alhaddad (2015) menjelaskan bahwa loyalitas terhadap suatu merek 

merupakan suatu variabel yang dibentuk dari dua komponen yang berbeda yaitu 

sikap dan perilaku. Kedua komponen tersebut menjelaskan pembentukan 

loyalitas merek. Di satu sisi, komponen sikap menunjukkan bahwa pembentukan 

loyalitas berasal dari ikatan positif atau komitmen antara konsumen dan merek, 

dan sikap ini pada akhirnya akan memunculkan atribut merek dan preferensi 

konsumen. Disisi lain yaitu dari komponen perilaku, pembentukan loyalitas 

dijelaskan oleh pembelian yang dilakukan konsumen sebelum mengakibatkan 

kebiasan pembelian tertentu. Loyaltias merek diartikan sebagai suatu komitmen 

yang dipegang untuk kembali membeli  secara konsisten di masa depan, 

sehingga menyebabkan pembelian ulang pada merek yang sama meskipun 

pengaruh situasional maupun upaya pemasaran memiliki potensi untuk 

menyebabkan perilaku beralih. 

Menurut Bastian (2014) loyalitas merek merupakan preferensi konsumen 

secara konsisten untuk melakukan pembelian pada merek yang sama pada 

produk yang spesifik atau kategori pelayanan tertentu. Loyalitas merek sebagai 

suatu ukuran keterkaitan pelanggan kepada sebuah merek. Ukuran ini mampu 

memberikan gambaran tentang mungkin tidaknya seorang pelanggan beralih ke 

merek lain yang ditawarkan oleh pesaing, terutama jika pada merek tersebut 

didapati adanya perubahan baik menyangkut harga ataupun atribut lainnya 

(Tingkir, 2014). 
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Berdasarkan uraian yang telah disajikan di atas maka dapat diketahui 

bahwa dari adanya pengalaman konsumen terhadap suatu merek dapat 

membawanya meraih kepuasan dan menjadikan konsumen tersebut percaya 

pada merek tersebut bahwa merek tersebut akan mampu memenuhi harapannya 

dan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Hal ini kemudian akan mempengaruhi 

perilaku konsumen dalam mengkonsumsi suatu merek yang sama dalam produk 

dengan spesifikasi dan layanan yang mungkin berbeda. Pada akhirnya 

konsumen akan memiliki loyalitas pada merek tersebut.  

Tentunya kondisi di atas akan berdampak pada kesuksesan pemasaran 

dari suatu produk melalui kekuatan merek tersebut. Hal ini tampaknya tidak 

terjadi pada produk Walrus yang dihasilkan oleh PT. Jaya Garment Sukses 

Makmur. Di mana sebelumnya produk Walrus memiliki Top Mind dan Awareness 

yang tinggi, namun saat ini tidaklah demikian. Hal yang menjadi kendala dari PT. 

Jaya Garment Sukses Makmur adalah saat ini pihaknya hanya berfokus pada 

sales serta tidak mengikuti perkembangan marketing trend yang ada. Kondisi ini 

kemudian menjadikan Walrus semakin dilupakan oleh pelanggannya karena 

tidak mengikuti perkembangan saat ini. 

Brand Walrus saat ini hanya dikenal oleh generasi-generasi terdahulu. 

Kondisi ini menjadikan adanya pergeseran target market yang seharusnya pada 

konsumen dengan usia 18 tahun sampai dengan 25 tahun bergeser menjadi 30 

hingga 40 bahkan sampai 50 tahun, di mana dalam Top Mind pada konsumen 

tersebut, Walrus merupakan brand yang dulu dapat membuat konsumennya 

tampil stylish, namun sekarang tampak menjadi seperti dahulu (muda). Artinya, 

produk-produk Walrus secara mode dinilai konsumen saat ini tidak mengikuti 
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trend fashion yang ada, sehingga model-model produk Walrus terkesan tua dan 

kuno.  

Berdasarkan fenomena di atas, maka kondisi tersebut diketahui akan 

mempertaruhkan loyalitas pelanggannya. Untuk menganalisis pengaruh tersebut 

lebih dalam lagi, maka penelitian ini dilakukan dengan mengambil judul 

Pengaruh Brand Experience Terhadap Brand Loyalty Melalui Brand Satisfaction 

dan Brand Trust Sebagai Variabel Intervening pada produk Walrus di PT. Jaya 

Garment Sukses Makmur Surabaya. 

    

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang dikemukakan 

sebelumnya maka perumusan masalahnya adalah: 

a. Apakah Brand Experience berpengaruh terhadap Brand Satisfaction? 

b. Apakah Brand Experience berpengaruh terhadap Brand Trust? 

c. Apakah Brand Satisfaction berpengaruh terhadap Brand Loyalty? 

d. Apakah Brand Trust berpengaruh  terhadap Brand Loyalty? 

e. Apakah Brand Experience berpengaruh  terhadap Brand Loyalty? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, 

maka tujuan penelitian ini dapat diketahui yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Brand Experience terhadap 

Brand Satisfaction. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Brand Experience terhadap 

Brand Trust. 
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3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Brand Satisfaction terhadap 

Brand Loyalty. 

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Brand Trust terhadap Brand 

Loyalty. 

5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Brand Experience terhadap 

Brand Loyalty. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini baik secara teoritis maupun 

akademis sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan yang 

terdapat di Universitas Ciputra. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan juga 

dapat menjadi bahan referensi dan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang 

akan melakukan penelitian dengan tema yang sama terkait merek. 

2. Manfaat Praktis 

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi masukan 

kepada perusahaan PT. Jaya Garment Sukses Makmur dalam merumuskan 

strategi pemasaran yang tepat, sehingga produknya tidak hanya dikenal oleh 

generasi terdahulu tapi juga tetap eksis di masa-masa yang akan datang. 


