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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada jaman sekarang, kondisi persaingan antar perusahaan semakin ketat, 

agar tetap berkembang, perusahaan harus tetap mampu untuk bertahan hidup dan 

memajukan perusahaannya. Tindakan penting yang harus diperhatikan oleh 

perusahaan adalah harus mampu mempertahankan loyalitas pelanggannya. 

Loyalitas bisa diperoleh, apabila pelanggannya merasa puas terhadap merek atau 

produk yang dihasilkan. Dan hal ini bisa disebut dengan loyalitas merek. 

Rangkuti (2004), loyalitas merek merupakan ukuran kesetiaan konsumen 

terhadap suatu merek. Loyalitas adalah inti dari brand equity yang jadi gagasan 

sentral dalam pemasaran, karena hal ini adalah satu ukuran keterkaitan seorang 

pelanggan pada sebuah merek. Apabila loyalitas merek meningkat, maka 

kerentanan kelompok-kelompok pelanggan dari serangan kompetitor dapat 

dikurangi. Brand equity atau ekuitas merek penting bagi perusahaan karena 

menimbulkan kesetiaan pada merek yang pada gilirannya menyebabkan pangsa 

pasar meningkat dan laba lebih besar. Bagi perusahaan, fungsi utama teori 

pembelajaran adalah untuk mengajar konsumen bahwa produk mereka yang 

terbaik, mendorong pembelian yang berulang, dan akhirnya memperkuat 

kesetiaan pada merek. 

Loyalitas merek membawa keuntungan bagi kedua pihak, konsumen dan 

perusahaan. Bagi konsumen, loyalitasnya terhadap merek tertentu akan 

menghemat waktu dan tenaga dalam proses pengambilan keputusan, konsumen 

tidak perlu repot lagi memilih produk mana yang harus dia ambil, karena dia 

sudah loyal pada merek yang dia yakini, dan hal ini juga mengurangi resiko 

ketidakpuasan terhadap suatu merek. Sedangkan bagi perusahaan, pemahaman  
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mereka tentang loyalitas konsumen pada mereknya dapat memberikan dasar yang 

kuat untuk prediksi penjualan di masa mendatang. 

Loyalitas konsumen pada suatu merek tertentu dapat dilihat melalui sebuah 

perilaku membeli yang berulang, meskipun pilihan terhadap produk sejenisnya 

banyak disediakan di pasar. Pembelian secara berulang mencerminkan adanya 

rasa percaya dan adanya sikap rasa suka terhadap produk tersebut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah 

(http://dspace.widyatama.ac.id/handle/10364/664) tentang Pengaruh Atribut 

Produk Silver Queen Terhadap Loyalitas Konsumen. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada hubungan cukup kuat antara atribut produk silver queen 

terhadap loyalitas konsumen dengan t hitung sebesar 3,485 dimana nilai tersebut 

lebih besar dari t tabel yang hanya sebesar 1,701. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa hipotesis yaitu atribut produk silver queen berpengaruh positif terhadap 

loyalitas konsumen dapat diterima. Dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa semakin baik atau tidaknya atribut produk silver queen maka semakin 

berpengaruh pada tingkat keloyalan konsumen terhadap produk tersebut, 

sehingga apabila konsumen loyal maka konsumen akan melakukan sebuah 

perilaku membeli yang berulang terhadap produk tersebut. 

Ada faktor-faktor yang menyebabkan konsumen tersebut loyal terhadap 

merek, faktor-faktor tersebut meliputi faktor pribadi konsumen dan faktor merek. 

Faktor pribadi konsumen meliputi psikologis dan fisik konsumen. Faktor pribadi 

psikologis konsumen merupakan faktor internal yang berasal dari sistem dan 

dinamika yang unik dalam diri konsumen. Faktor pribadi fisik konsumen berupa 

daya tarik, penampilan, dan bentuk tubuh. Faktor pribadi ini sangat 

mempengaruhi perilaku dan sikap konsumen terhadap merek. Faktor kedua, 

konsumen loyal terhadap merek berasal dari merek sendiri. Merek memiliki 

karakter tertentu yang dapat mempengaruhi loyalitas konsumen terhadap merek. 

Penelitian yang dilakukan oleh Khairani (2008) tentang Perbedaan Loyalitas 

Merek Terhadap Produk Telepon Selular Ditinjau Dari Tipe Kepribadian dengan 

hasil koefisien reliabilitas skala loyalitas merek diperoleh sebesar rix = 0,920 dan 
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skala tipe kepribadian dalam penelitian ini masing-masing sebesar rix = 0,864, rix 

= 0,825, rix = 0,872. Data yang telah diperoleh diolah dengan menggunakan one 

way ANOVA, dan diperoleh F = 38,024, signifikansi = 0,000 dan F tabel = 3,15. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan loyalitas merek ditinjau dari 

tipe kepribadian dogmatism, innovativeness, dan variety-novelty seeking. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2007) tentang Hubungan Antara 

Sikap Terhadap Inovasi Produk dengan Loyalitas Merek dengan hasil yang 

didapatkan, diperoleh nilai koefisien korelasi (r) = 0,348 dengan (P/Sig) = 0,000. 

Angka positif pada korelasi ini menunjukkan bahwa hubungan antara sikap 

terhadap inovasi produk dengan loyalitas merek searah atau positif dimana 

semakin tinggi sikap terhadap inovasi produk, maka loyalitas pada merek akan 

semakin tinggi pula, sebaliknya semakin rendah atau negatif sikap terhadap 

inovasi produk, maka semakin rendah pula loyalitas merek. 

Wijayanti (2002) juga melakukan penelitian tentang Hubungan Citra Merek 

dengan Loyalitas Konsumen, dan didapatkan hasil dengan menggunakan korelasi 

product moment adalah r = 0,564 dengan p = 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa 

ada hubungan yang positif dan sangat signifikan antara citra merek dengan 

loyalitas konsumen. Adapun r² = 0,318. Ini menunjukkan bahwa efektif citra 

merek terhadap loyalitas konsumen sebesar 31,8%, dan sisanya faktor yang tidak 

diteliti yaitu 68,2%. 

Dari beberapa penelitian di atas, didapatkan hasil bahwa konsumen menjadi 

loyal terhadap merek karena sikap terhadap inovasi produk, kepribadian 

dogmatism, innovativeness, dan variety-novelty seeking. 

Loyalitas merek terjadi saat konsumen telah mengkonsumsi produk, atau bisa 

disebut dengan evaluasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Costabile (dalam 

Ferrinadewi, 2008) yang menyatakan bagi individual, proses terciptanya 

kepercayaan merek didasarkan pada pengalaman mereka dengan merek tersebut. 

Pengalaman dengan merek akan menjadi sumber bagi konsumen bagi terciptanya 

rasa percaya pada merek dan pengalaman ini akan mempengaruhi evaluasi 

konsumen dalam konsumsi, penggunaan atau kepuasan secara langsung dan 
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kontak tidak langsung dengan merek. Pada masa tersebut, konsumen melihat 

hasil yang dia dapatkan dari produk tersebut dengan harapan konsumen 

sebelumnya. Dan pada tahap evaluasi itu, konsumen pun akan memutuskan, 

apakah dia akan kembali menggunakan produk tersebut atau tidak. Konsumen 

yang menyatakan loyal terhadap merek yang dia gunakan, dapat menyebabkan 

konsumen tersebut kembali melakukan pembelian ulang pada merek tersebut. 

Menurut Aaker & Joachimstahler (dalam Ferrinadewi, 2008) yang 

menyatakan bahwa merek memberi banyak manfaat bagi konsumen, diantaranya 

membantu konsumen dalam mengidentifikasi manfaat yang ditawarkan dan 

kualitas produk. Konsumen lebih mempercayai produk dengan merek tertentu 

daripada produk tanpa merek meskipun manfaat yang ditawarkan serupa. 

Merek menawarkan 2 jenis manfaat, pertama manfaat fungsional yang 

mengacu pada kemampuan fungsi produk yang ditawarkan dan kedua manfaat 

emosional yaitu kemampuan merek untuk membuat penggunanyaa merasakan 

sesuatu selama proses pembelian atau selama konsumsi. Manfaat lain yang 

ditawarkan merek kepada konsumen adalah manfaat simbolis yang mengacu 

pada dampak psikologi yang akan diperoleh konsumen ketika ia menggunakan 

merek tersebut, artinya merek tersebut akan mengkomunikasikan siapa dan apa 

konsumen pada konsumen lain. Ketika konsumen menggunakan merek tertentu 

maka ia akan terhubung dengan merek tersebut artinya konsumen akan 

membawa serta citra dari pengguna sekaligus karakteristik merek itu sendiri 

(Heggelson & Suphelen, dalam Ferrinadewi, 2008). 

Konsumen seringkali membeli produk bukan karena manfaat fungsionalnya, 

tetapi lebih untuk nilai simboliknya (Hirschman, dalam Ferrinadewi, 2008). Ada 

alasan mengapa suatu produk dinilai memiliki simbol tertentu bagi individu, 

salah satu alasan tersebut adalah produk secara simbolik memiliki kepribadian, 

produk selain memiliki makna sosial, juga memiliki atribut yang seringkali 

diasosiasikan dengan aspek citra yang memungkinkan konsumennya untuk 

mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok yang mewakili citra dirinya 

(Meenaghan, dalam Ferrinadewi, 2008). Berdasarkan alasan tersebut, 
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mengharuskan perusahaan untuk melakukan inovasi produk dengan tidak 

mengabaikan sisi simbolis produk. Inovasi simbolis produk adalah hasil dari 

peletakkan makna sosial yang baru dalam produk yang sama sehingga 

menciptakan target pasar yang baru. 

Dalam banyak peristiwa, sering kita temukan konsumen memilih produk atau 

merek, dan keputusan mereka untuk memilih didasarkan pada kepribadiannya.  

Konsumen akan  menampakkan karakter-karakter yang mampu merespon 

berbagai  situasi yang dihadapi. Sepanjang hidup konsumen akan berhadapan 

dengan berbagai situasi yang berbeda, dan konsumen secara alamiah akan 

membangun seperangkat karakteristik yang relatif tetap yang mampu 

memberikan  jawaban bagaimana seharusnya mereka merespon setiap situasi. 

Artinya kepribadian  merupakan panduan  konsumen dalam memilih cara untuk 

memenuhi tujuannya dalam berbagai situasi yang berbeda. 

Faktor pribadi dalam diri konsumen, ikut andil dalam menentukan apakah 

konsumen akan  loyal terhadap merek. Salah satu faktor pribadi tersebut adalah 

konsep diri. Dalam pandangan teori konsep diri, manusia mempunyai pandangan 

dan persepsi atas dirinya sendiri. Dengan demikian, setiap individu berfungsi 

sebagai subjek dan objek persepsi. Konsep diri yang dimiliki oleh seorang 

individu adalah berupa penilaian-penilaian terhadap dirinya sendiri (Setiadi, 

2003). 

Cooley (dalam Rakhmat, 2007) menyebut gejala ini looking-glass self (diri 

cermin), seakan-akan kita menaruh cermin di depan kita. Pertama kita 

membayangkan bagaimana kita tampak pada orang lain, kita melihat sekilas diri 

kita seperti dalam cermin. Kedua, kita membayangkan bagaimana orang lain 

menilai penampilan kita. Ketiga, kita mengalami perasaan bangga atau kecewa 

(Vander Zanden, dalam Rakhmat, 2007). 

Konsep yang dimiliki seseorang tentang diri mereka berfungsi sebagai 

panduan untuk bisa memilih salah satu merek, dari berbagai macam pilihan 

produk yang ada. Konsep diri ini menjadi tolak ukur individu untuk 

mengkonsumsi suatu merek atau produk. Jadi, konsumen akan mengkonsumsi 
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suatu merek produk yang dapat menampilkan gambaran tentang dirinya untuk 

menjaga konsistensi gambaran tersebut. 

Konsep diri (self concept) konsumen terhadap berbagai merek, memang 

menentukan loyalitas merek. Konsep diri sesungguhnya merupakan struktur 

kognitif yang ternyata dalam banyak hal berhubungan erat dengan perasaan dan 

perilaku. Beberapa ahli berpendapat bahwa konsep diri merupakan pengetahuan 

tentang diri yang termasuk di dalamnya mengarahkan perilaku yang lain. Ikatan 

hubungan psikografis antara merek dan konsumen akan menjadi kuat dan 

memberi warna emosional ketika terdapat kecocokan antara merek dan 

kepribadian konsumen. 

Menurut Munandar (2006), sejumlah penelitian telah dilakukan tentang 

konsep diri dalam hubungannya dengan pilihan cap (brand)-nya. Telah 

ditemukan adanya kesesuaian antara persepsi para pemilik dari mobil mereka 

masing-masing dengan persepsi tentang diri mereka masing-masing. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa kebanyakan konsumen menyukai cap-cap 

tertentu yang sesuai dengan konsep diri mereka. Konsep diri yang dimiliki orang 

tentang diri mereka berfungsi sebagai pemandu untuk membuat pilihan dari 

banyak produk dan cap. Produk-produk yang dipandang sebagai perwujudan dari 

citra diri akan dinilai oleh konsumen sebagai “bagaimana mereka akan 

membantu saya untuk menjadi apa yang saya inginkan dan bagaimana saya 

inginkan orang lain melihat saya.” 

Penelitian tentang Hubungan Konsep Diri Remaja dengan Pengambilan 

Keputusan Dalam Pembelian Pakaian Produk Distro (Distribution Store) pada 

Siswa SMA Sint Louis Semarang (Binti, 2011) menunjukkan bahwa ada 

hubungan yang positif dan signifikan antara konsep diri remaja dengan 

pengambilan keputusan dalam pembelian pakaian produk distro ditunjukkan 

dengan korelasi rxy = 0,300 dengan p = 0,000 (p <0,05). Yang artinya semakin 

positif konsep diri remaja maka kecenderungan pengambilan keputusan 

pembelian pakaian produk distro semakin tinggi, begitu pula sebaliknya. 
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Penelitian di atas menunjukkan bahwa konsep diri konsumen merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan pembelian. 

Konsep diri menyebabkan orang memilih produk dengan citra (product image) 

yang sesuai dengan konsep diri yang diinginkan (Prasetijo & Ihalauw, 2005). 

Konsep diri sendiri merupakan pandangan seseorang terhadap dirinya secara 

keseluruhan yang terkadang berbeda cara pandangnya dengan orang lain. Satu 

hal penting yang perlu diingat, bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk 

menunjukkan sikap dan keyakinannya melalui perilaku dan refleksinya. 

Kecenderungan ini akan nampak dalam proses pengambilan keputusan 

pembeliannya maupun kesetiaannya. Konsep diri telah menjadi pendekatan yang 

dikenal amat luas akhir-akhir ini untuk menggambarkan hubungan antara konsep 

diri konsumen dengan produk atau merek. 

Perkembangan konsumen dalam menjalani kehidupannya tak lepas dari 

faktor yang mempengaruhinya, seperti lingkungan yang berada di sekitarnya. 

Konsep diri tiap orang berbeda, yang mempengaruhi mereka dalam membeli 

suatu merek produk dan konsumen juga berusaha menjaga keloyalannya terhadap 

merek tersebut, hal ini dikarenakan konsumen lebih mengetahui mengenai seluk 

beluk merek yang dia gunakan. Dari merek yang dia percayai tersebut, konsumen 

mendapatkan kepuasan akan kesesuaian terhadap konsep diri yang dimilikinya 

sehingga dari konsep diri itulah konsumen akan loyal terhadap merek tersebut. 

Penyesuaian sosial oleh orang lain juga menjadi penentu dalam pembentukan 

konsep diri seseorang. Ini dapat dibuktikan dari hasil penelitian oleh Wima 

tentang Hubungan Konsep Diri Dengan Penyesuaian Sosial Siswa Kelas 

Akselerasi Di SMP Negeri 2 dan SMP PL Domenico Savio Semarang. Hasilnya 

adalah adanya hubungan antara konsep diri dengan penyesuaian sosial (r = 0,796; 

p < 0,05). 

Berdasarkan penelitian di atas, menjelaskan bahwa penyesuaian sosial adalah 

faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan konsep diri individu. 
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Dalam hal ini, yang menjadi subjek penelitian adalah mahasiswi yang telah 

menggunakan  salah satu merek produk kosmetik. Dengan semakin 

berkembangnya teknologi yang terjadi maka semakin memberikan kemudahan 

bagi seseorang untuk tampil sesuai dengan keinginannya. Dengan ditemukannya 

berbagai produk kosmetik dengan menggunakan teknologi modern dengan 

sendirinya dapat memberikan kemudahan bagi individu untuk mendapatkan 

produk kosmetik yang diinginkan. Sekarang ini banyak beredar di pasaran 

berbagai macam merek produk kosmetik yang masing-masing menawarkan 

berbagai keunggulan dengan harapan konsumen dapat menggunakan produk 

yang ditawarkan tersebut. Merek-merek yang beredar tersebut yaitu antara lain 

Revlon, PAC, Maybelline, dan lain sebagainya. 

Semakin banyaknya produk kosmetik yang beraneka ragam dengan berbagai 

jenis, fungsi, maupun merek yang muncul di masyarakat atau di pasaran, 

menyebabkan persaingan yang ketat karena konsumen mempunyai banyak 

pilihan. Persaingan yang terjadi tidak hanya dalam harga, tetapi juga terjadi pada 

kualitas, fungsi, dan mereknya. Persaingan harga dianggap tidak begitu penting 

lagi, karena pada jaman sekarang, seseorang rela untuk mengeluarkan uang 

banyak, demi bisa memperoleh timbal balik yang dapat memberikan kepuasan 

pada diri mereka.  

 Banyaknya produk kosmetik dari berbagai merek yang terdapat di pasar, 

tidak terlepas dari usaha konsumen khususnya wanita untuk tampil lebih cantik 

dan menarik. Kenyataan tersebut membuat konsumen mencari produk kosmetik 

yang sesuai dengan kepribadiannya dan yang tidak lepas dari pengenalan dirinya. 

Konsumen yang seperti ini adalah konsumen yang memiliki konsep diri yang 

positif, konsumen cenderung mempertahankan produk atau merek yang 

memberikan kontribusi terhadap konsep dirinya, konsumen akan menunjukkan 

rasa suka, berkomitmen, dan kemungkinan besar melakukan pembelian ulang 

terhadap merek tersebut, dan individu dengan konsep diri yang positif tidak akan 

mudah terpengaruh oleh lingkungannya, konsep yang diberikan oleh orang lain 

tidak akan mempengaruhi pandangannya, karena orang yang memiliki konsep 
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diri positif memiliki pandangannya sendiri yang berbeda dari orang lain, dan dia 

menganggap bahwa pandangannya tersebut benar.  

Sedangkan konsumen yang memiliki konsep diri negatif, dia mengkonsumsi 

produk berdasarkan yang lagi trend atau in pada saat itu, konsumen seperti ini 

akan mudah terpengaruh oleh lingkungannya, karena konsumen tersebut tidak 

yakin terhadap pilihannya, sehingga mudah untuk dipengaruhi orang lain. 

Konsumen seringkali merasa kesulitan ketika harus mengekspresikan 

identitasnya karena itu biasanya mereka menggunakan merek yang mengandung 

simbol dan arti yang dapat menggambarkan dirinya. Oleh karena itu konsumen 

menginginkan sentuhan personal emosional yang tinggi, artinya konsumen ingin 

agar merek dapat mengerti mereka dan bukan sebaliknya (Ferrinadewi, 2008). 

Dengan kata lain, pemilihan merek merupakan cara individu untuk 

mengekspresikan dirinya tentunya dengan asumsi bahwa seseorang memiliki 

karakter-karakter yang stabil. Kecenderungan ini mendorong pemilik merek 

untuk menyelaraskan gaya hidup konsumennya dengan nilai emosional merek 

Berdasarkan hal tersebut, produsen harus berusaha mempertahankan 

kelangsungan produknya dengan mengatasi persaingan serta meningkatkan 

volume penjualan dan menjamin pangsa pasar yang telah ada. Cara yang 

ditempuh untuk menyelamatkan pasarannya adalah dengan cara mempertahankan 

kesetiaan konsumen terhadap merek produknya. Dan produsen juga harus 

mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen. Produsen harus bisa membuat 

inovasi baru terhadap merek produknya yang sesuai dengan konsep diri yang 

dimiliki oleh konsumen. Karena apabila produsen bisa menghasilkan sebuah 

merek produk yang sesuai dengan konsep diri yang dimiliki oleh konsumen, 

maka konsumen akan loyal dengan merek yang ditawarkan oleh produsen. 

Hal di atas, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fei Xue (2005) 

menemukan bahwa kesesuaian antara konsep diri dengan merek yang dikonsumsi 

akan mempengaruhi persepsi mereka pada iklan merek tersebut. Semakin sesuai 

konsep diri dengan merek yang digunakan, maka konsumen akan memiliki emosi 

dan respon kognitif pada merek tersebut. Bahkan produk yang memiliki tingkat 
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visibilitas tinggi sering digunakan oleh konsumen sebagai alat ampuh untuk 

menggambarkan pribadi yang bagaimana sesungguhnya yang ingin diciptakan 

(Hughes, 1986). 

Berdasarkan penelitian dan fenomena yang telah diuraikan di atas, peneliti 

tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Hubungan Antara Konsep Diri 

dengan Loyalitas Merek pada Konsumen Produk Kosmetik” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara konsep diri dengan loyalitas 

merek pada konsumen produk kosmetik. 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui hubungan antara konsep diri dengan loyalitas merek pada konsumen 

produk kosmetik. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Secara Teoritis 

Untuk mengembangkan atau menambah konsep-konsep atau teori yang 

mendukung dalam perkembangan psikologi konsumen, psikologi 

kepribadian, dan psikologi perkembangan. 

2. Secara Praktis 

Bagi perusahaan, penelitian ini dilaksanakan agar dapat dijadikan sebagai 

masukkan, atau wacana dalam pengelolaan strategi marketing dan segmentasi 

pasar, yang berkaitan dengan konsep diri dan loyalitas merek. 
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