
BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 
Gambaran umum mengenai sebuah penelitian terbagi menjadi beberapa bagian         

yang telah disesuaikan dengan judul penelitian. Secara garis besar, penelitian ini           

membicarakan mengenai brand loyalty yang penting bagi seorang pengusaha,         

terutama usaha seperti merek pakaian Uniqlo.  

 
1.1 Latar Belakang 

Melalui data yang didapat dari Nikkei Asian Review pada Gambar 1.1, Iwamoto            

mengatakan bahwa market share Uniqlo merupakan yang terbesar di Asia-Pasifik,          

termasuk di Indonesia. Hal tersebut menunjukan bahwa Uniqlo memiliki pasar          

yang lebih besar dibandingkan merek-merek ternama seperti H&M dan Zara di           

tahun 2018. Data tersebut juga memperlihatkan minat masyarakat yang besar          

terhadap merek Uniqlo. 

Gambar 1.1 Fashion Retailers’ Asia-Pacific Market Share in 2018 
Sumber : Nikkei Asian Review, 2019 
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Pusat pasar mode atau fashion telah lama bergeser ke Asia. Menurut           

laporannya, McKinsey Fashion Scope Index mengatakan bahwa sekitar 40%         

penjualan pakaian dan alas kaki terjadi di Asia-Pasifik dan membuat Asia-Pasifik           

menjadi salah satu regional yang penting di dalam bisnis fashion. Dengan segala            

ketidakpastian di dalam industri besar tersebut, Asia justru melihat ini sebagai           

peluang dan menaruh optimisme di dalamnya. Namun untuk menjadi yang nomor           

satu, para pemilik industri harus berlomba-lomba dalam memenuhi kebutuhan         

konsumen. Richard Liu (2017), founder sekaligus CEO dari JD.com, mengatakan           

bahwa dalam beberapa tahun belakangan satu merek dapat mencakup konsumen          

dalam jumlah yang cukup banyak, namun tantangan di era sekarang ini adalah            

konsumen tersebut mulai mencari merek yang bersifat khusus atau niche terhadap           

apa yang mereka butuhkan. Hal ini menjadikan suatu tantangan besar bagi para            

pemilik industri dalam memenuhi kebutuhan konsumen melalui segala sumber         

daya yang mereka miliki.  

Dalam sebuah usaha, salah satu sumber daya terbesar yang dimiliki pemasar           

adalah brand. Merek atau brand memegang peranan penting untuk menjadi          

sebuah aset yang akan menciptakan nilai bagi konsumen dengan cara menghargai           

kualitas dan meningkatkan kepuasan (Kartajaya, 2010). Selain itu, merek juga          

dapat menjadi suatu bentuk keberhasilan dengan memahami kebutuhan dan         

keinginan emosional konsumen (Gobe, 2003). Hal tersebut menjadi sangat cocok          

jika disandingkan dengan tantangan dalam industri fashion mengenai persepsi         

konsumen terhadap merek yang dapat memenuhi kebutuhan mereka secara khusus          

2 



atau niche. Citra merek yang merupakan nilai dari sebuah merek di mata            

konsumen yang memiliki kekuatan untuk meyakinkan konsumen.  

Perkembangan bisnis di bidang fashion yang cukup pesat dan kompetitif          

terutama di Asia, membuat peran strategi pemasaran menjadi suatu hal yang           

penting bagi pemasar. Dalam menciptakan nilai pada sebuah merek, dibutuhkan          

kesadaran akan merek tersebut terlebih dahulu. Brand awareness atau kesadaran          

merek akan menunjukkan kesanggupan konsumen dalam mengenali suatu merek         

merupakan bagian dari kategori produk tertentu (Durianto, et al, 2004). Dengan           

kata lain, dalam menciptakan sebuah nilai, pemasar harus membuat strategi          

pemasaran mulai dari bagaimana cara merek dapat dikenal, hingga merek tersebut           

dapat menjadi yang pertama kali muncul dalam benak konsumen.  

Konsumen yang juga berkembang membuat mereka menjadi sangat pemilih.         

Hal ini membuat permintaan dari konsumen semakin beragam, mulai dari harga,           

kualitas, hingga seberapa unik produk tersebut dapat terlihat. Semua persyaratan          

tersebut berdasarkan subjektivitas dari masing-masing individu. Oleh karena itu,         

para pemilik industri fashion harus menciptakan sebuah karakteristik dalam         

produk mereka untuk nantinya akan menjadikan nilai bagi merek. Salah satu           

keunikan yang dapat dibuat adalah dalam perceived quality atau persepsi secara           

keseluruhan mengenai kualitas dan keunggulan produk berdasarkan harapan        

masing-masing konsumen (Rangkuti, 2004).  

Berdasarkan laporan The State of Fashion 2018, dua sampai tiga orang dari            

kelompok milenial rela untuk beralih dari merek satu ke merek lainnya jika            

terdapat potongan harga atau discount sebesar 30% atau lebih. Namun, secara           
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bersamaan, mereka juga mempertimbangkan apakah nilai dari produk tersebut         

sesuai dengan nilai dalam diri mereka. Persaingan yang semakin ketat terjadi di            

Asia membuat para pemilik dalam industri fashion perlu menumbuhkan kesetiaan          

pelanggan terhadap produk yang dijual. Dengan segala perencanaan yang telah          

dibuat, Uniqlo,  

brand pakaian asal   

Jepang, sedang  

berlomba untuk  

menjadi yang  

terdepan di  

wilayah Asia.  

Uniqlo hadir  

dengan tema “Life   

Wear” yang pada   

akhirnya 

menciptakan nilai  

tentang “pakaian  

yang dapat dipakai kapanpun” untuk meningkatkan kesetiaan pelanggan. Satoshi         

Hatase (2018), sebagai vice president dari Fast Retailing, mengatakan bahwa          

Uniqlo masih perlu melakukan sesuatu untuk membuat konsumen mengerti bahwa          

brand ini berbeda (Okutsu, 2018). Dalam mewujudkan tujuan tersebut, persepsi          

mengenai kualitas menjadi salah satu hal yang penting dalam membangun brand           

loyalty atau kesetiaan pelanggan terhadap merek (Zeithmal dan Bitner, 2003).          
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Selain itu, pembentukan persepsi akan kualitas juga membutuhkan hasil yang baik           

dari brand image dan brand awareness produk di benak konsumen. 

Uniqlo merupakan salah satu perusahaan asal Jepang yang bergerak di bidang           

perencanaan produk, produksi, hingga distribusi pakaian. Nama Uniqlo sendiri         

berasal dari nama toko pertamanya, yakni Unique Clothing Warehouse yang          

dikelola oleh Tadashi Yanai di kota Hiroshima. Sejak berdiri pada tahun 1984,            

Uniqlo telah membuka banyak toko cabang secara internasional. Di Indonesia          

sendiri Uniqlo pertama hadir di Lotte Shopping Avenue, Jakarta pada tahun 2013.            

Hingga kini, Uniqlo telah memiliki 28 toko yang tersebar di tiga kota besar di              

Indonesia. 

Melalui data pada Gambar 1.2, terlihat bahwa penjualan internasional Uniqlo          

lebih besar dibandingkan penjualan di dalam negaranya. Hal tersebut menandakan          

bahwa Uniqlo telah memiliki banyak penggemar di luar negaranya termasuk di           

Indonesia. 

Dengan penjelasan dan uraian tersebut penelitian ini memiliki tujuan untuk          

menganalisis pengaruh dari brand image, brand awareness, dan perceived quality          

terhadap brand loyalty yang nantinya akan menjadi sebuah acuan bagi          

pengembangan usaha terutama pada industri pakaian. Penelitian terdahulu        

memiliki fokus terhadap brand Indosat yang merupakan salah satu perusahaan          

penyedia jasa telekomunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia.        

Sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini adalah mengenai brand pakaian          

Uniqlo yang sudah sangat dikenal di kalangan masyarakat Asia terutama          
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Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini akan memfokuskan pada brand loyalty           

dari brand Uniqlo itu sendiri. 

 
1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam         

penelitian ini dapat dirumuskan menjadi beberapa poin. Berikut perumusan         

masalah dalam penelitian ini: 

1) Apakah terdapat pengaruh positif brand awareness terhadap brand image         

pada perusahaan pakaian Uniqlo? 

2) Apakah terdapat pengaruh positif perceived quality terhadap brand image         

pada perusahaan pakaian Uniqlo? 

3) Apakah terdapat pengaruh positif brand awareness terhadap brand loyalty         

pada perusahaan pakaian Uniqlo? 

4) Apakah terdapat pengaruh positif perceived quality terhadap brand loyalty         

pada perusahaan pakaian Uniqlo? 

5) Apakah terdapat pengaruh positif brand image terhadap brand loyalty pada          

perusahaan pakaian Uniqlo? 

6) Apakah terdapat pengaruh positif brand awareness terhadap brand loyalty         

yang dimediasi oleh brand image?  

7) Apakah terdapat pengaruh positif perceived quality terhadap brand loyalty           

yang dimediasi oleh brand image? 

 
 
 
 
 

6 



1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini memiliki beberapa           

tujuan. Berikut tujuan dari penelitian ini: 

1) Untuk mengetahui pengaruh positif brand awareness terhadap brand image. 

2) Untuk mengetahui pengaruh positif perceived quality terhadap brand image. 

3) Untuk mengetahui pengaruh positif brand awareness terhadap brand loyalty. 

4) Untuk mengetahui pengaruh positif perceived quality terhadap brand loyalty. 

5) Untuk mengetahui pengaruh positif brand image terhadap brand loyalty. 

6) Untuk mengetahui pengaruh positif brand awareness terhadap brand loyalty         

yang dimediasi oleh brand image. 

7) Untuk mengetahui pengaruh positif perceived quality terhadap brand loyalty           

yang dimediasi oleh brand image. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak         

langsung. Adapun manfaat penelitian terbagi menjadi dua kategori, yaitu: 

1) Manfaat teoritis, yaitu diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi        

teori bagi pemahaman-pemahaman mengenai variabel yang bersangkutan       

seperti pengaruh brand awareness, perceived quality, dan brand image         

terhadap brand loyalty. Di mana teori dapat mengasah kemampuan untuk          

menganalisis dan tentunya menambah pengetahuan. Di samping itu,        

diharapkan juga dapat mendukung kebenaran teori yang telah ada sebelumnya          

dan juga dapat digunakan sebagai pengembangan teori di masa yang akan           

datang pada penelitian selanjutnya. 
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2) Manfaat praktis, selain memberikan manfaat teoritis, diharapkan penelitian        

juga memberikan manfaat praktis bagi perusahaan maupun bagi calon         

pengusaha yang berminat membuka usaha di bidang yang sama seperti pada           

perusahaan yang dibahas. Diharapkan penelitian ini berkontribusi untuk        

memberikan masukan mengenai pentingnya meningkatkan brand awareness,       

perceived quality, dan brand image perusahaan untuk meningkatkan brand         

loyalty konsumen terhadap produk yang ditawarkan. 

 
1.5 Ruang Lingkup Pembahasan 

Agar tidak terlampau jauh dalam pembahasan penelitian ini, maka perlu adanya           

pembatasan masalah sehingga bahasan menjadi terfokus dan lebih mendalam.         

Penelitian ini dibatasi oleh empat variabel, di mana variabel yang difokuskan           

adalah brand awareness dan perceived quality sehingga dapat mewujudkan suatu          

brand image yang akan menciptakan brand loyalty dari konsumen. Kemudian          

brand loyalty tersebut nantinya dapat dikaitkan dengan pengembangan usaha         

Uniqlo. 

 
1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam memahami isi penelitian maka disajikan gambaran         

secara garis besar mengenai sistematika penulisannya. Berikut sistematika        

penulisan dari penelitian ini: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas latar belakang masalah dalam penelitian, perumusan masalah,          

tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup pembahasan, dan sistematika         

penulisan penelitian ini. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan teori-teori yang digunakan sebagai landasan dalam         

penyusunan penelitian, termasuk penjelasan dari masing-masing variabel dan        

keterkaitan antar tiap variabelnya. Serta menjelaskan mengenai model yang         

dibangun dari keterkaitan antar variabel dan menjabarkan penelitian terdahulu         

yang membantu dalam memperkaya teori. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam mengumpulkan dan mengolah          

data. Di dalamnya terdapat jenis penelitian, desain yang digunakan, objek dan           

subjek penelitian, unit analisis, operasional variabel, dan definisi variabel tersebut          

baik secara konseptual maupun operasional. Kemudian dilanjutkan dengan skala         

pengukuran, metode dan etika pengumpulan data, teknik pembuatan kuesioner,         

penentuan sampel dan metode analisis data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjabarkan hasil pengolahan data dan analisisnya yang diperoleh dari           

hasil kuesioner yang telah dibagikan sebelumnya. Kemudian dilakukan uji         

statistik terhadap variabel-variabel yang bersangkutan dan dijelaskan       

pembahasannya. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan dari penelitian, implikasi teoritis, implikasi manajerial,        

keterbatasan, dan saran yang dapat berguna untuk penelitian selanjutnya agar          

memperbaiki kesalahan dalam penelitian yang akan dilakukan di kemudian hari.  
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