
I.PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan kondisi persaingan yang semakin ketat, perusahaan dituntut untuk 

melakukan berbagai upaya guna meraih pangsa pasar terbesar dan mendapatkan 

loyalitas pelanggan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan perusahaan adalah 

dengan membentuk identitas produk yang kuat melalui persaingan merek, 

mengingat pada saat ini persaingan tidak hanya terbatas pada atribut fungsional 

produk, melainkan sudah dikaitkan dengan merek atau kemasan yang mampu 

memberikan citra khusus bagi pemakainya. Mempelajari dan menganalisa 

perilaku konsumen dalam keputusan pembelian adalah hal yang penting, sebab 

dengan pengetahuan dasar yang baik mengenai perilaku konsumen akan dapat 

memberikan masukan yang berarti bagi perencanaan strategi pemasaran. 

Bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia akan mendorong meningkatnya 

kebutuhan masyarakat, apalagi kebutuhan-kebutuhan tersebut berupa barang-

barang konsumsi. Misalnya saja sabun mandi yang merupakan kebutuhan sehari-

hari. Kenyataan menunjukan bahwa manusia modern akan memakai sabun mandi 

untuk kebutuhan mandinya dan semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, 

maka biasanya diikuti dengan semakin tinggi kesadaran akan kebersihan dan 



kesehatannya. Tentu saja dalam hal ini sabun mandi semakin menjadi kebutuhan 

dasar seseorang, kenyataan ini membuka peluang untuk industri sabun mandi di 

lndonesia.

Lifebuoy, sebuah produk sabun mandi milik PT unilever telah ada di indonesia 

sejak tahun 1952. Sebagai salah satu merek tertua di Unilever, tentu saja Lifebuoy 

merupakan salah satu produk unggulan, tidak lama ini tepatnya pada tahun 2006 

PT Unilever telah memasarkan sabun mandi Lifebuoy Body Wash sebagai produk 

sabun kesehatan keluarga dengan anti kuman ganda yang berbentuk cair sebagai 

respon semakin banyaknya masyarakat yang suka bepergian agar memudahkan 

konsumen untuk membawanya.

Berikut ini data produk sabun cair yang beredar di Indonesia :

Tabel 1 : Produk sabun cair yang beredar di Indonesia

No Produk Produsen
1 Lux sabun cair Unilever 
2 Dove sabun cair Unilever 
3 Lifeboy sabun cair Unilever 
4 Biore KAO
5 Cussons Unilever 
6 Gatsby Unilever
7 Nuvo Unilever

Sumber : Indonesian Consumer Profile,  MARS Indonesia 2011

Saat ini tercatat beberapa perusahaan sabun mandi cair yang ikut bersaing 

meramaikan pangsa pasar di Indonesia, antara lain Lux, Dove, Lifebuoy, Biore, 

Cussons, Gatsby, Nuvo. Perusahaan dengan berbagai merek tersebut berupaya 

untuk bersaing dalam penjualan dan berusaha meningkatkan pangsa pasar mereka, 
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adapun persaingan pasar sabun cair yang beredar di Indonesia adalah sebagai 

berikut :

Tabel 2 Market Share Sabun Cair Di Indonesia

Brand  2006  2007  2008  2009  2010 Rata-rata

Lux 40,25 35,08 47,17 43,96 54,45 44,18

Lifebuoy 33,61 26,43 17,03 35,88 25,36 27,66

Biore 7,72 20,35 20,43 11,13 12,02 14,33

Dove 5,14 5,60 4,3 3,1 2,6 4,15

Gatsby 4,98 5,10 4,40 2,38 1,20 3,61

Nuvo 5,84 3,78 4,07 2,35 2,56 3,72

Cussons 2,46 3,66 2,60 1,20 1,81 2,35

Total  100% 100% 100% 100% 100% 100%

Sumber : Indonesian Consumer Profile, MARS Indonesia 2011

Tiga merek sabun cair produksi PT Unilever Indonesia, yakni Lux, Lifebuoy dan 

Dove, menunjukkan dominasinya dalam menguasai market share sabun mandi 

cair dalam negeri. Hampir 72% pasar sabun mandi cair (toiletries) dikuasai oleh 

ketiga merek tersebut. Menunjukan persaingan dalam satu group pun tampak 

mengemuka.

Hasil riset MARS Indonesia (Indonesian Consumer Profile 2011) menunjukan 

persaingan antara Lux dan Lifebuoy dalam memperebutkan posisi market leader 

sangat ketat. Dari tabel diatas mengokohkan Lux sebagai market leader dengan 
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perolehan market share rata-rata 44,18. Sedangkan Lifebuoy menempel ketat di 

urutan kedua dengan perolehan rata-rata 27,66. 

Meskipun Lifebuoy menduduki peringkat kedua, tetapi Lifebuoy merupakan 

sabun kesehatan keluarga yang menempati peringkat pertama sebagai sabun 

kesehatan keluarga. Sebagai salah satu upaya inovasi dalam meremajakan 

produknya, Lifebuoy melakukan peremajaan produknya dengan memfokuskan 

diri pada kemasan produk sabun cair dengan peluncuran logo dan kemasan karena 

Lifebuoy ingin dilihat sebagai merek yang mengetahui apa yang diinginkan oleh 

konsumennya. Lifebuoy memposisikan diri sebagai merek yang mengerti apa 

yang diinginkan oleh konsumennya, maka setiap elemen dalam kemasan harus 

disesuaikan dengan target market.

Selama ini sabun mandi cair Lifebuoy di benak konsumen diasosiasikan sebagai 

sabun cair kesehatan keluarga yang memiliki busa yang banyak serta bau yang 

harum dan sangat ampuh membunuh kuman ketimbang sabun mandi cair lainnya. 

PT Unilever Indonesia juga secara gencar berusaha meraih konsumen dengan 

slogannya yaitu "Cara sehat untuk mandi" dan "Perlindungan nonstop dari 

kuman" yang mendukung membangun citra sebagai sabun cair kesehatan yang 

dapat diandalkan untuk memberikan perlindungan menyeluruh untuk seluruh 

keluarga.

Bagi sebagian konsumen dalam hal ini khususnya Keluarga di Perumahan Raja 

Basa Indah Bandar Lampung akan membandingkan, menimbang, dan memilih 

salah satu produsen dari sekian banyak produk yang sama. Konsumen kini 
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membutuhkan waktu lebih banyak untuk memilih produk yang dicari, karena 

merek produk semakin banyak untuk satu jenis produk tertentu saja. Yang 

membedakan produk satu dengan yang lain adalah merek dan kemasannya

 “Kemasan merupakan suatu kegiatan merancang dan memproduksi wadah suatu 
produk yang dapat digunakan untuk meningkatkan citra dari barang dan jasa yang 
dihasilkan dengan memperhatikan apa yang diinginkan oleh perusahaan yang 
dituju dan kebutuhan konsumen.”(Wirya,2000 :16 ).

Memang kemasan kini didasari oleh produsen bukan lagi hanya memiliki fungsi 

melindungi dan membungkus produk. Persaingan produk yang semakin ketat di 

pasar mengharuskan produsen untuk berfikir keras dalam meningkatkan fungsi 

kemasan untuk dapat memberikan daya tarik kepada konsumen melalui aspek 

artistik, warna, grafis, bentuk maupun desainnya. Banyak konsumen yang 

membeli secara sadar akan suatu produk karena alasan warna, bentuk dari 

kemasan. Belum lagi konsumen yang membeli karena impulse buying, karena 

menariknya desain, atau bentuk kemasan suatu produk. Sehingga kemasan 

menjadi sangat efektif untuk mendorong konsumen membeli suatu produk.

Dengan memahami prilaku konsumen, Sabun cair Lifebuoy memberikan pesan-

pesan dari IDI (Ikatan Dokter Indonesia) yang terdapat pada kemasannya. Pesan-

pesan tersebut berkesan menarik dalam penyampainnya sehingga menarik 

perhatian konsumen untuk memperhatikan pesan tersebut. Adapun Usaha lain 

yang bisa dilakukan untuk menarik perhatian konsumen misalnya saja lewat 

tulisan yang lebih besar dan diberi warna dan bentuk pada kemasan yang 

mencolok, pada dasarnya warna adalah suatu mutu cahaya yang dipantulkan dari 

suatu objek kemata manusia.Warna-warna yang terdapat pada kemasan sabun cair 
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Lifebuoy cendrung lebih terang, karena warna terang atau cerah akan 

memantulkan cahaya lebih jauh dibandingkan dengan warna gelap. Sehingga 

warna yang terdapat pada kemasan sabun cair Lifebuoy lebih cepat menarik 

perhatian walaupun pada jarak penglihatan yang jauh, dan bentuk kemasan juga 

merupakan pendukung utama yang membantu terciptanya seluruh daya tarik 

visual. Bentuk dari sabun cair Lifebuoy lebih terlihat cembung, karena bentuk 

yang cembung cendrung lebih disukai daripada bentuk yang cekung karena 

produk akan terlihat lebih padat dan lebih terlihat lebih banyak isinya. Dengan 

demikian kesan bahwa produk sabun mandi Lifebuoy memang benar-benar sabun 

kesehatan yang paling bisa dipercaya.

Kotler ( 2000 : 18 ) seperti diketahui perusahaan hidup dan berkembang dalam 

suatu lingkungan yang mengitarinya, sehingga faktor lingkungan perlu mendapat 

perhatian dalam pembuatan keputusan dibidang pemasaran.

     

Kotler dan Amstrong  ( 2001: 597 ).Didalam proses pengambilan keputusan untuk 

melakukan pembelian sebuah produk, konsumen biasanya melalui tahap – tahap 

yaitu : pengendalian kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi, alternative 

keputusan pembelian dan perilaku purna jual. Berdasarkan uraian tersebut diatas 

mendorong peneliti untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana perilaku 

konsumen terhadap atribut produk sehingga konsumen memutuskan untuk 

melakukan pembelian.
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Preferensi konsumen dapat ditimbulkan dari desain kemasan produk yang dapat 

mendorongnya  terjadinya impulse buying, menariknya desain, atau bentuk 

kemasan suatu produk. Sehingga kemasan menjadi sangat efektif untuk 

mendorong konsumen membeli suatu produk. Preferensi dapat diperhatikan dari 

pemilihan merek dalam melakukan pembelian produk, baik untuk pembelian 

pertama, pembelian kedua dan seterusnya. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Reki Suhandar (2009) yang 

meneliti tentang “Pengaruh kemasan produk terhadap keputusan pembelian sabun 

Nuvo di Kec.Medan Helvetia, Medan” diketahui bahwa kemasan produk 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian.

Hal senada dikemukakan oleh Hartati Pratiwi (2008) dengan judul penelitiannya 

yaitu “Pengaruh atribut produk terhadap keputusan pembelian Sabun Cair Lux 

(Study kasus pada Mahasiswa Universitas Udayana) diketahui bahwa atribut 

produk berpengaruh siknifikan terhadap keputusan pembelian sabun cair Lux.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini dapat 

ditentukan judul: ” Pengaruh Preferensi Konsumen Atas Kemasan Produk Sabun 

Cair Lifebuoy Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen”.

1.2 Rumusan Masalah 
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Berdasarkan data yang diperoleh dari sumber : Indonesian Consumer Profile  

2010 bahwa masalah yang dihadapi dari (tabel 2) produk sabun cair Lifebuoy 

dalam pangsa pasar  berfluktuasi, dan cendrung menurun dari tahun 2006 sampai 

dengan tahun 2010. 

Adapun rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah “Apakah terdapat 

pengaruh preferensi konsumen atas  kemasan produk sabun cair keluarga terhadap 

keputusan pembelian konsumen?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah  :

Untuk mengetahui pengaruh kemasan produk terhadap perilaku konsumen.

Manfaat Penelitian

1. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan yang bermanfaat bagi 

perusahaan untuk mengetahui variabel – variabel mana yang belum sesuai 

dengan keinginan dan kebutuhan konsumen sehingga perusahaan akan mudah 

untuk melakukan pengembangan  produk.

2. Bagi penulis

Penelitian merupakan kesempatan yang baik untuk menerapkan teori 

khususnya di bidang pemasaran ke dalam dunia praktek yang sesungguhnya 
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serta untuk mengembangkan pemikiran mengenai perilaku konsumen 

terhadap pembelian suatu produk.

3. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi pembaca 

dan dapat memberikan informasi bagi penelitian lain yang berkaitan dengan 

bidang pemasaran.

1.5 Kerangka Pemikiran

Definisi yang diberikan oleh ( Wirya,2001 :25) mengenai kemasan adalah bahwa 

kemasan merupakan suatu kegiatan merancang dan memperoduksi wadah suatu 

produk yang dapat digunakan untuk meningkatkan citra dari barang dan jasa yang 

dihasilkan dengan memperhatikan apa yang diinginkan oleh perusahaan yang 

dituju dan kebutuhan konsumen. Kemasan pada dasarnya memiliki dua daya tarik, 

yaitu daya tarik visual dan daya tarik praktis ( Wirya,2000 : 12). Daya tarik visual 

mengacu pada penampilan kemasan atau label suatu produk yang mencakup 

warna, bentuk, merek, ilustrasi, teks, serta tata letak. Seluruhnya dikombinasikan 

untuk menciptakan suatu kesan menyeluruh untuk memberikan mutu daya tarik 

visual secara optimal.
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Kotler (2000:26) mengatakan bahwa konsumen memproses informasi tentang 

produk didasarkan pada pilihan merek untuk membuat keputusan terakhir. 

Timbulnya pembelian suatu produk terlihat dimana konsumen mempunyai 

kebutuhan yang ingin dipuaskan. Konsumen akan mencari informasi tentang 

manfaat produk dan selanjutkan mengevaluasi atribut produk tersebut. Konsumen 

akan memberikan bobot yang berbeda untuk setiap atribut produk sesuai dengan 

kepentingannya, dari sini akan menimbulkan preferensi kosumen terhadap merek 

yang ada.

Preferensi konsumen dapat ditimbulkan dari desain kemasan produk yang dapat 

mendorongnya  terjadinya impulse buying, menariknya desain, atau bentuk 

kemasan suatu produk. Sehingga kemasan menjadi sangat efektif untuk 

mendorong konsumen membeli suatu produk. Preferensi dapat diperhatikan dari 

pemilihan merek dalam melakukan pembelian produk, baik untuk pembelian 

pertama, pembelian kedua dan seterusnya. 

Dari penjelasan diatas penulis menarik kesimpulan, bahwa kerangka pikir yang 

tepat untuk permasalahan diatas, adalah sebagai berikut :

Gambar 1. Kerangka pikir

10

Keputusan pembelian (Y)

Preferensi konsumen atas 
kemasan (X)

• Warna
• Bentuk
• Logo / Merk
• Ilustrasi
• Tipografi
• Tata Letak (Lay out)



1.6 Hipotesis

Dari permasalahan yang ada, dapat diambil suatu hipotesis sebagai berikut :

Preferensi konsumen atas kemasan produk sabun cair keluarga berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian konsumen.
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