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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1.  Latar Belakang Penelitian 

 

Negara Indonesia memiliki berbagai macam industri, dari industri 

otomotif hingga industri kecantikan dan perawatan tubuh. Salah satu produk yang 

beredar adalah shampo rambut. Shampo rambut sendiri dibagi menjadi dua yaitu 

shampo rambut untuk wanita dan shampo rambut untuk pria. Berbagai macam 

merek shampo rambut yang beredar di indonesia yaitu: Dove, Head&Shoulders, 

Rejoice, Pantene, Sunsilk, Tresemme, clear dan shampo lifebuoy. Terdapat 

beberapa prusahaan yang memproduksi dan memasarkan produk shampo mereka, 

salah satunya adalah perusahaan P&G (Procter and Gamble). Perusahaan P&G 

memiliki berbagai macam brand untuk shampo yang dipasarkan untuk wilayah 

Indonesia. Brand yang dimiliki P&G untuk produk-produk shamponya yaitu 

Pantene dan Head & Shoulder. Dengan banyaknya brand shampo yang beredar 

dipasar menjadikan dorongan upaya dalam memasarkan produk mereka agar 

diterima konsumen.   

 

Pemilihan brand ambassador menjadi salah satu strategi yang dipilih P&G 

untuk menarik minat konsumen atas produk shampo mereka baik untuk wilayah 

indoensia maupun dunia. Menurut pendapat Lea-Greenwood (2012:86) Brand 

Ambassador adalah sebuah strategi atau alat yang digunakan perusahaan untuk 

mengkomunikasikan merek mereka kepada publik serta meningkatkan penjualan. 

Merek Pantene sendiri di Indonesia mengalami banyak pergantian brand 

ambassador dimulai pada tahun 2008 hingga tahun 2017. Pada tahun 2008 Siti 

Nurhaliza menjadi brand ambassador pantene untuk wilayah Indonesia, yang 

dilanjutkan oleh Anisa Pohan pada pertengahan tahun 2009. Hingga pada tahun 
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2013 hingga tahun 2017 Raline Shah menjabat sebagai brand ambassador 

shampo Pantene. 

 

 

   Gambar 1.1 Brand Ambassador Pantene 2017 “ Raline Shah” 

 

(Sumber : Twitter/PanteneIndonesia) 

 

 

Pantene memiliki berbagai macam varian produk dengan manfaat yang 

berbeda-beda. Tagline yang diberikan pantene menjelaskan komitmen yang baik 

akan kualitas produk shampo pantene. Pantene secara konsisten menghadirkan 

inovasi-inovasi baru untuk produk yang semakin berkualitas dengan tujuan 

membantu mengatasi permasalahan rambut yang ada di Indonesia dengan 

komitmen “Rambut Panjang Yang Kuat Itu Indah”, tentu harapan dapat 

membentuk perceived quality (persepsi kualitas) produknya dengan baik. Menurut 

Fandy Tjiptono (2011:97) perceived quality merupakan penilaian atau persepsi 

yang ada pada benak konsumen atas sebuah kualitas produk tertentu. Perceived 

quality didasarkan kepada konsumen.. Pantene menekankan kepada kualitas 

shampo yang mampu membuat rambut panjang , sehat dan kuat serta bebas dari 
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ketombe. Dengan penggunaan Raline Shah dengan rambut panjangnya pantene 

berusaha menggambarkan manfaat dari kualitas produk yang dihasilkan melalui 

penggunaan brand ambasador Raline Shah tersebut. Pantene sendiri telah berdiri 

70 tahun dengan mengkalim bahwa bahan yang digunakan terbukti dalam 

menyehatkan dan menguatkan rambut yang terpampang jelas pada salah satu 

gambar dalam website resminya. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan 

persepsi kualitas produk yang baik dimata konsumen. 

 

 

     Gambar 1.2 Komitmen Kualitas Shampoo Pantene 

 

(Sumber: www.pantene.co.id )  

 

 

Pada tahun 2014, Perusahaan P&G menarapkan kebijakan untuk 

menurunan harga produk shampo pantene sebesar 20%. Menurut Bambang 

sebagai direktur P&G yang menjabat pada tahun 2014, penurunan harga ini guna 

menjangkau semua golongan masyarakat yang ada di negara Indonesia. Data 

http://www.pantene.co.id/
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menurut AC Nielsen menjelaskan bahwa rumah tangga di Indonesia sebagian 

besar masih memiliki jumlah pengeluaran dana yang terbatas. Bedasarkan data 

terdapat fakta yang mengemukakan bahwa 60% penduduk di Indonesia masih 

tinggal dipedesaan dengan tingkat pengeluaran yang rendah. Hal tersebut menjadi 

alasan yang menadasari kebijakan penurunan harga yang dibuat oleh perusahaan 

P&G Indonesia. Dengan penurunan harga lebih rendah dari kompetitor ini 

Pantene ingin lebih menjangkau semua kalangan yang ada di Indonesia untuk 

dapat membeli produk Pantene dengan mudah.      

    

Brand shampo Pantene sendiri menjadi peringkat pertama pada top brand 

award dua tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2016 sampai 2017. Pada tahun 

2016 TBI shampo pantene mencapai 22.0% lebih tinggi dari sunslik 0.1%. 

Sedangkan pada tahun 2017 TBI Pantene menunjukan angka 22.6% meningkat 

0.6% persen dari tahun lalu. Hal ini semakin menunjukan kekuatan merek pantene 

dengan merek-merek shampo rambut yang lain. The American Marketing 

Association dalam Kotler & Keller (2012:241) dan Shimp & Andrews (2013:30) 

mendefinisikan brand atau merek sebagai nama logo atau simbol yang digunakan 

sebagai identitas akan suatu produk sehingga memiliki perbedaan dan keunikan 

dibandingkan dengan produk yang lain. Dengan berada pada posisi teratas top 

brand award selama dua tahun berturut-turut tentu dapat membangun brand 

image shampo pantene yang lebih positif dibenak konsumen. Menurut Shimp & 

Andrews (2013:35) brand image adalah segala kumpulan asosiasi baik positif 

maupun negatif yang ada pada benak konsumen akan sebuah merek. 

 

 

    Tabel 1.1 Top Brand Award Fase 1 Kategori Shampo Tahun 2016 & 2017 

2016 2017 

MEREK TBI TOP MEREK TBI TOP 

Pantene 22.0 Top Pantene 22.6 Top 

Sunsilk 21.9 Top Sunsilk 22.4 Top 
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Clear 18.2 Top Clear 17.4 Top 

Lifebouy 13.1  Lifebouy 13.1  

 

(Sumber : www.topbrand-award.com) 

 

 

Meskipun Pantene berada pada posisi teratas top brand award, data sales 

yang dimiliki Portect and Gambler untuk kategori hair care mengalami penurunan 

pada tahun 2016. Presentase Net sales by bussiness unit perusahaan P&G untuk 

unit hair care menunjukan penurunan sebesar 1% menjadi 10% dari tahun lalu. 

Pada tahun 2014 dan tahun 2015 presentase sales untuk yaitu sebesar 11%. 

Walaupun memiliki brand index yang tinggi , presentase penjualan yang dimiliki 

dalam unit hair care cendrung menurun.  

 

 

    Tabel 1.2 Percentage of Sales by Bussiness Unit P&G 2016 

 

Years ended june 30 2016 2015 2014 

Fabric Care 22 22 22 

Baby Care 14 15 15 

Hair Care 10 11 11 

Home Care 10 9 9 

Shave Care 9 9 10 

Family Care 8 8 7 

Oral Care 8 8 7 

Skin and Personal Care 8 7 7 

Feminine Care 6 6 6 

All Other 5 5 6 

TOTAL 100 100 100 

 

(Sumber : Anual Report P&G 2016) 

http://www.topbrand-award.com/


6 

 

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

 

 

Dari uraian permasalahan yang ada diatas peneliti ingin melakukan 

penelitian dengan dasar dasar pertanyaan yaitu apakah yang membuat shampo 

pantene ini bisa mengalami penurunan penjualan dan bagaimana pengaruh yang 

diberikan brand ambassador Raline Shah terhadap keputusan konsumen dalam 

membeli produk shampo pantene. Dengan menjadi top brand dua kali pada tahun 

2016 dan 2017 apakah hal ini dapat menguatkan citra merek pantene menjadi 

lebih baik dan memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian kosumen dan 

bagaimana persepsi konsumen terhadap komitmen kualitas produk yang di 

janjikan pantene akah berpengaruh terhadap keputusan dalam melakukan 

pembelian shampo pantene. Maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian 

dengan judul penelitian “ANALISIS PENGARUH BRAND AMBASSADOR 

RALINE SHAH, PERCEIVED QUALITY, DAN BRAND IMAGE 

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SHAMPO PANTENE “ 

 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 

Bedasarkan uraian permasalahan diatas akan lebih baik jika dilakukan 

penelitian untuk menjawab pertanyaan tentang brand ambassador Raline Shah, 

perceived quality, dan brand image yang mempengaruhi keputusan pembelian 

shampo pantene, dibawah ini merupakan perumusan masalah yang terjadi : 

1. Bagaimana pengaruh Brand Ambassador Raline Shah terhadap keputusan 

pembelian pada produk Shampo Pantene ? 

2. Bagaimana pengaruh Perceived quality terhadap keputusan  

pembelian pada produk Shampo Pantene ? 

3. Bagaimana pengaruh Brand Image terhadap keputusan pembelian pada 

produk Shampo Pantene ? 

4. Bagaimana pengaruh Brand Ambassador Raline Shah, Perceived Quality, 

dan Brand Image terhadap Keputusan Pembelian shampo Pantene ? 
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1.3.  Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh brand ambassador Raline Shah, 

perceived quality, dan brand image terhadap keputusan pembelian 

shampo Pantene. 

2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang paling dominan dari variabel brand 

ambassador, perceived quality dan brand image yang mempengaruhi 

keputusan pembelian shampo Pantene 

Manfat dari penelitian ini adalah : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penguat dan pelengkap dari 

teori yang sudah ada, tentang perilaku konsumen terutama mengenai 

keputusan pembelian pada shampo Pantene. 

2. Sebagai bahan pertimbangan perusahaan P&G dalam menentukan strategi 

pengambilan keputusan mengenai produk Pantene untuk meningkatkan 

tingkat penjualan dan mengetahui faktor yang paling mempengaruhi 

konsumen dalam mengambil keputusan pembelian shampo Pantene 

 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

 

Dengan tujuan mempermudah pembahasan dan memperjelas pembaca, 

penulisan skripsi ini disusun secara sistematis menjadi lima bab, yaitu : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, sistematika 

penulisan. 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan tentang landasan teori mengenai, brand 

ambassador, perceived quality, dan brand image terhadap 

keputusan pembelian, kerangka 
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pemikiran, dan hipotesis. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Bab ini bermuat tentang obyek penelitian kemudian definisi dan 

pengukuran variabel , jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data, serta metode analisis data. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini penulis memaparkan analisis data, serta pembahasan data 

yang telah diuraikan. 

BAB V :  PENUTUP 

Berisi mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan 

Saran yang diberikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


