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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Loyalitas pelanggan ialah bentuk kesetiaan pelanggan terhadap suatu 

produk. Lovelock et al (2010) mengemukakan bahwa pelanggan yang loyal 

menggambarkan kesediaannya agar senantiasa menggunakan produk 

perusahaan dalam jangka panjang, apalagi menggunakannya secara 

ekslusif, dan merekomendasikan produk-produk perusahaan kepada teman 

dan rekannya. 

 Kesetiaan seorang pelanggan menandakan bahwasannya pelanggan 

tersebut mendapatkan kepuasan yang sangat tinggi, karena seorang 

konsumen biasanya suka mencoba sebuah produk yang ditawarkan oleh 

suatu perusahaan dan kemudian akan muncul perasaan puas atau kecewa. 

Jika konsumen merasa puas maka ia akan membeli terus menerus produk 

tersebut dan hal ini akan menjadikan konsumen menjadi setia terhadap 

produk tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Kotler (2008) bahwa jika 

kinerja gagal memenuhi ekspektasi, pelanggan tidak puas. Jika kinerja 

sesuai dengan ekspektasi, pelanggan akan puas. Jika kinerja melebihi 

ekspektasi maka pelanggan akan puas dan senang.  

 Pelanggan yang setia terhadap suatu produk akan lebih 

menguntungkan perusahaan dibandingakan dengan mengalami pergantian 

pelanggan. Hal ini disebabkan karena untuk menarik pelanggan baru maka 
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perusahaan harus mengeluarkan biaya yang lebih besar jika dibandingkan 

dengan mempertahankan pelanggan. Seperti yang dikemukakan oleh 

Griffin (2005) bahwasannya loyalitas pelanggan dapat menghemat biaya 

perusahaan. Seperti mengurangi biaya promosi hal itu dapat mengurangi 

usaha dalam mencari pelanggan baru. Selain itu ada keyakinan yang kuat 

bahwa loyalitas memiliki hubungan dengan profitabilitas. 

 Loyalitas tidak hadir begitu saja, diperlukan strategi dalam hal 

pengelolaan konsumen guna memperolehnya. Perusahaan harus mampu 

mengenal apa yang menjadi kebutuhan dan harapan konsumen saat ini 

maupun yang akan datang. Konsumen sebagai individu dalam 

mendapatkan atau membeli barang telah melalui proses-proses atau 

tahapan-tahapan terlebih dahulu, seperti mendapat informasi baik melalui 

iklan atau referensi dari orang lain (word of mouth) kemudian 

membandingkan produk satu dengan produk yang lain sampai akhirnya 

mengkonsumsinya dan berdasarkan pengalaman tersebut konsumen akan 

membeli produk yang sama (Pradipta, 2012). 

 Pentingnya loyalitas bagi perusahaan telah menjadikan loyalitas 

sebagai fenomena yang menarik banyak perhatian dan fokus para peneliti 

sehingga mendorong munculnya banyak penelitian dibidang loyalitas 

konsumen ini yang pada akhirnya menghasilkan banyak definisi tentang 

loyalitas itu sendiri dan terus mengalami perkembangan hingga saat ini. 

Istilah loyalitas pelanggan sebetulnya berasal dari loyalitas merek yang 

mencerminkan pelanggan pada merek tertentu. Menurut Dharmmesta 
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(1999) dalam Simanjutak (2012) loyalitas menunjukkan kecenderungan 

pelanggan untuk menggunakan suatu merek tertentu dengan konsistensi 

yang tinggi. 

 Simanjutak (2012) melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh citra merek terhadap loyalitas konsumen. Hasil dari 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa citra merek mempengaruhi 

loyalitas konsumen sebesar 68% dan sisanya 32% dipengaruhi oleh faktor 

lain. Hasil analisisnya menunjukkan citra merek memiliki pengaruh positif 

terhadap loyalitas konsumen.  

 Selanjutnya penelitian yang di lakukan oleh Pradipta (2012) yang 

bertujuan untuk menganalisis pengaruh citra merek (brand image) terhadap 

loyalitas konsumen produk oli pelumas PT Pertamina (Persero) Enduro 4T 

di Makassar. Dari penelitian ini disimpulkanbahwacitramerekberpengaruh 

positif terhadap variabel loyalitas konsumen. 

 Penelitian yang telah dilakukan oleh Simanjutak dan Pradipta  

menunjukkan bahwa citra merek (brand image) akan  membentuk loyalitas 

pelanggan yang sangat erat hubungannya dalam menciptakan pelanggan 

yang setia dan hal ini berdampak pada keuntungan perusahaan. Seperti 

yang dikemukakan oleh Griffin (2005:11) semakin lama loyalitas maka 

semakin banyak imbalan dari loyalitas bersifat jangka panjang dan 

kumulatif.  

 Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi loyalitas 

pelanggan,kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan merupakan hal yang 
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vital dalam rangka mempertahankan pelanggan dan memenangkan 

persaingan (Tjiptono, 2004). Salah satu faktor lainya untuk 

mempertahankan loyalitas konsumen adalah dengan membentuk 

brandimage (citra merek) yang baik di mata konsumen. Ketika seorang 

konsumen memiliki keyakinan yang positif terhadap sebuah merek maka 

konsumen akan lebih mencari dan membeli merek yang sudah diyakini 

memiliki citra merek tersebut, karena seorang konsumen ketika hendak 

memilih suatu merek akan melakukan percobaan antara merek satu dengan 

merek yang lainnya. Jika seorang konsumen merasa bahwasanya merek 

tersebut dirasa cocok memenuhi kebutuhan dan keinginannya maka 

konsumen akan membeli kembali merek tersebut.  

 Menurut Mardalis (2005: 115) kemampuan menjaga loyalitas 

pelanggan dan relasi bisnis, mempertahankan atau bahkan memperluas 

pangsa pasar, mempertahankan posisi yang menguntungkan tergantung 

kepada citra produk yang melekat dalam benak konsumen. Pada dasarnya 

membentuk merek yang kuat adalah membentuk kepercayaan konsumen 

terhadap produk dan jasa yang ditawarkan. Caranya dengan membentuk 

sebuah citra dan kesan yang positif, sebab sejarah memperlihatkan bahwa 

citra mempunyai kekuatan yang luar biasa dalam segala aspek kehidupan.  

 Konsumen yang semakin cerdas dan memilki kesadaran merek yang 

tinggi maka merek pada saat ini berkembang menjadi aset yang sangat 

menguntungkan. Konsumen akan cenderung menggunakan merek yang 

mempunyai citra baik, yang diketahuinya melalui informasi baik itu 
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informasi dari orang yang merekomendasikan atau pun dari informasi lewat 

media-media yang ada. Oleh karena itu perusahaan harus tanggap dalam 

perubahan bisnis dan bisa memanfaatkan peluang yang ada. Kemampuan 

perusahaan menjaga loyalitas pelanggan dengan menciptakan hubungan 

yang erat kepada konsumen serta bisa memberikan produk yang diingikan 

konsumen dan memiliki citra merek yang bagus adalah predikat yang 

penting dimiliki oleh perusahaan saat ini. 

 Perkembangan pola konsumen yang selektif dalam menentukan 

mengkonsumsi sebuah produk khususnya dalam memposisikan citra merek 

maka perusahaan harus bisa memahami konsumen secara baik. Pada 

penelitian ini ada beberapa dimensi citra merek yang digunakan dalam 

menilai sebuah merek yaitu tipe asosiasi merek (type ofbrand asosiation) 

kekuatan asosiasi merek (strength of brand association), asosiasi merek 

yang menguntungkan(favorability of brand associations) dan keunikan 

asosiasi merek (uniqueness of brand associations). 

 Membangun citra merek sama dengan membangun asosiasi merek 

yang digemari, kuat, dan unik dimata konsumen. Semakin banyak asosiasi 

yang saling berhubungan, maka semakin kuat citra merek yang dimiliki 

oleh merek tersebut. Citra yang baik dari suatu dapat mengarahkan pada 

loyalitas konsumen terhadap suatu merek. Penting bagi perusahaan untuk 

membangun citra yang positif dari merek yang dihasilkannya, agar citra 

merek yang dibangun dapat dipersepsikan dengan baik oleh konsumen 

(Simanjutak :2012).  
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 Bagi konsumen memilih berbagai merek dari sebuah produk adalah 

sebuah hal yang wajar, karena konsumen menginginkan produk yang tepat 

sesuai dengan keinginanya. Dalam memilih suatu produk konsumen akan 

melalui tahap percobaan dan akan mecoba berbagi merek yang dipilihnya. 

Jika dari salah satu merek tersebut yang sudah dicoba tersebut cocok serta 

memenuhi apa yang diharapkan atau bisa melebihi keinginan konsumen 

serta merek tersebut mempuyai citra yang baik maka konsumen akan 

mencari dan membeli produk tersebut dan timbullah loyalitas pelanggan 

yang diharapkan oleh perusahaan.  

 Kebutuhan terhadap kosmetika terus meningkat seiring dengan 

munculnya jenis-jenis kosmetika baru yang memiliki berbagai macam 

fungsi mengikuti perkembangan kebutuhan para wanita, baik itu produk 

dalam negeri maupun produk luar negeri. Produk kosmetik dalam negeri 

juga memiliki kualitas yang tidak kalah baiknya dengan produk impor. 

Jenis kosmetika buatan dalam negeri sangat bervariasi dari jenis kosmetika 

modern sampai dengan jenis kosmetika dengan bahan baku tradisional dan 

natural (Hutagalung, 2002). 

 Fenomena yang terjadi tentang kosmetik di Indonesia sekarang ini 

adalah wanita ingin selalu tampil cantik setiap hari dengan memakai 

kosmetik sebagai alat penunjangnya. Semua kaum wanita berlomba-lomba 

untuk mendapatkan hal tersebut. Menjadikan bisnis kosmetik saat ini 

sangat berkembang pesat. Bukan dari produk dalam negeri saja yang 

dipasarkan akan tetapi  produk luar negeri juga meramaikan pasar 
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Indonesia. Produk-produk tersebut juga mempunyai harga yang bervariasi 

dari harga yang relatif murah atau terjangkau dan harga yang mahal, akan 

tetapi dari segi kualitas ada juga produsen-produsen yang curang dengan 

menambahkan atau menggunakan bahan yang tidak layak untuk dipakai 

oleh konsumen, contohnya menambahkan bahan mercuri atau raksa dan 

bahan pewarna yang dilarang. 

 BPOM (badan pengawas obat dan makanan) pada tahun 2014 telah 

berhasil menemukan 68 kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bagi 

kesehatan. Ditemukan sebanyak 32 kosmetik buatan luar negeri dan 26 

kosmetik buatan dalam negeri. Sebagian besar produk berbahaya 

didominasi oelh kandungan bahan pewarna yang dilarang, cemaran logam 

berat, dan merkuri yang akan membahayakan kesehatan bila digunakan 

(m.liputan6.com diakses pada 19 Desember 2014). 

 Fenomena tersebut membuat konsumen sedang mengalami krisis 

kepercayaan terhadap suatu merek kosmetik. Padahal kosmetik sudah 

menjadi kebutuhan sehari-hari. Konsumen akan selalu mencari informasi 

tentang citra merek kosmetik yang akan digunakannya. Jika suatu merek 

yang didengarkannya mempunyai nilai positif dan setelah dicoba memang 

memenuhi keinginan dan cocok maka konsumen tersebut akan membeli 

terus menerus produk merek tersebut sebagai alat kosmetiknya, dan 

konsumen itu akan loyal terhadap merek tersebut.  

 Dari fenomena tersebut citra merek kosmetik yang baik dirasa akan 

berpengaruh dengan loyalitas pelanggan. Dimana konsumen akan lebih 
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pandai dalam memilih sebuah produk apalagi produk untuk kecantikannya. 

Karena konsumen tidak mau mengambil resiko ketika mereka sudah 

mendapatkan berbagai informasi yang telah ia dapatkan. 

 Potensi pasar yang sangat besar untuk bisnis kosmetika di Indonesia 

dan tingginya kesadaran konsumen khususnya wanita dalam hal perawatan 

dan kencantikan diri dapat memberikan peluang bagi PT. Paragon 

Technology and Innovation untuk memasuki pasar bisnis kosmetika. 

Melalui slogan kosmetika yang juga menyatakan kehalalan produk tersebut 

dan pemilihan bahan baku yang tepat, dapat dijadikan sebagai nilai tambah 

bagi produk kosmetika Islami bagi pemasaranyan baik di Indonesia 

maupun di luar negeri untuk jangka panjang, terutama dinegara-negara 

muslim (Hutagalung, 2002). 

 Melalui slogan suci dan aman serta memanfaatkan sebagian besar 

kekayaan sumber daya alam lokal sebagai bahan bakunya, kosmetik 

wardah mampu mengambil hati kaum muslimah di Indonesia. Dengan 

kosep Islami yang menawarkan produk sesuai prinsip Islam tersebut 

kosmetik wardah dapat membangun positioning pada benak konsumen 

bahwasannya produk tersebut halal dan suci. Namun demikian sekarang ini 

menggunakan slogan baru yaitu inspiring beauty, yang dapat diartikan 

produk ini dapat menginspirasi kecantikan bagi wanita. 

 Persaingan dalam bidang kosmetika di Indonesia sangat tinggi, 

dilihat dari banyaknya jumlah produsen kosmetika baik untuk kategori 

perusahaan kosmetioka kecil-menengah maupun perusahaan besar dan 
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dengan produk kosmetika import. Untuk memenangkan keadaan tersebut 

PT. Paragon Tecnology and innovation khususnya dalam bidang 

pemasaran, perlu membangun citra yang baik agar tidak tergusur oleh 

produk pesaing.  

 Menggunakan slogan suci dan aman kosmetik Wardah dapat 

menarik hati konsumen serta dapat membangun citra merek yang baik, 

dengan melihat fenomena yang terjadi saat ini konsumen sedang 

mengalami krisis kepercayaan terhadap produk kosmetik karena banyak 

produsen yang curang dengan menambahkan bahan seperti mercuri atau 

raksa dan bahan pewarna yang dilarang yang berbahaya jika digunakan 

konsumen.Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik 

untuk mengadakan penelitian dengan judul“Pengaruh Citra Merek 

Terhadap Loyalitas Pelanggan Kosmetik Wardah Studi Pada Gerai 

Matahari Malang Town Square” 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana sikap konsumen berkaitan dengan dimensi-dimensi citra 

merek kosmetik wardah ? 

2. Bagaimana loyalitas konsumen kosmetik wardah ? 

3. Apakah dimensi-dimensi citra merek yang terdiri dari tipe asosiasi 

merek, kekuatan asosiasi merek, keuntungan asosiasi merek, dan 

keunikan asosiasi merek berpengaruh terhadap loyalitas konsumen 

produk kosmetik wardah? 
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4. Dimensi apakah dari citra merek yang dominan berpengaruh terhadap 

loyalitas konsumen produk kosmetik wardah? 

 

1.3 Batasan Penelitian 

 Agar tidak meluas  maka pada penelitian ini memakai teori citra 

merek Keller (2013) yang meliputi tipe asosiasi merek, kekuatan asosiasi 

merek, keuntungan asosiasi merek dan keunikan asosiasi merek. Loyalitas 

pelanggan menggunakan teori Griffin (2005) yaitu meliputi melakukan 

pembelian berulang yang teratur, pembelian antar lini produk dan jasa, 

mereferensikan kepada orang lain dan menunjukkan kekebalakan terhadap 

tarikan persaing. 

1.4 Tujuan Dan Kegunaan  Penelitian 

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendiskripsikan sikap konsumen terhadap dimensi-dimensi citra 

merek dalam pembelian kosmetik wardah 

2. Untuk mendiskripsikan loyalitas konsumen terhadap kosmetik wardah 

3. Untuk menguji  pengaruhdimensicitra merek terhadap loyalitas 

konsumen produk kosmetik wardah 

4. Untuk menguji  pengaruh citra merek dimensi yang paling dominan 

terhadap loyalitas konsumen produk kosmetik wardah. 
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1.5  Kegunaan penelitian 

1. Teoritis  

Penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan dalam bidang pemasaran khususnya tentang kajian 

pengaruh citra merek terhadap loyalitas pelanggan. 

2. Praktis  

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian 

yang sejenis di bidang pemasaran dalam hal mengenai kajian pengaruh 

citra merek terhadap loyalitas pelanggan. 

 




