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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Loyalitas menurut Kotler dan Keller (2006) adalah komitmen yang 

dipegang teguh untuk membeli kembali atau berlangganan suatu produk atau jasa 

pilihan di masa yang akan datang. Loyalitas konsumen menggambarkan 

kelanjutan dari kepuaasan konsumen dalam menggunakan fasilitas maupun jasa 

pelayanan yang diberikan oleh pihak perusahaan, serta untuk tetap menjadi 

konsumen dari perusahaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa loyalitas menjadi 

bukti konsumen memiliki sikap positif terhadap perusahaan. 

Loyalitas konsumen memberikan keuntungan bagi perusahaan yaitu biaya 

pemasaran menjadi berkurang karena biaya pengambilalihan pelanggan lebih 

tinggi daripada biaya mempertahankan pelanggan (Griffin, 2005). Pelanggan 

merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan karena 

pelanggan merupakan aset yang dapat menentukan keberhasilan untuk mencapai 

tujuan perusahaan. 

Terciptanya hubungan yang kuat dan erat dengan pelanggan adalah mimpi 

semua pemasar dan hal ini menjadi kunci keberhasilan pemasaran jangka panjang 

(Kotler & Keller, 2006). Untuk menciptakan loyalitas pelanggan, perusahaan 

perlu melakukan strategi pemasaran yang tepat. Loyalitas pelanggan merupakan 

kebiasaan perilaku pengulangan pembelian, keterkaitan dan keterlibatan yang 

tinggi pada pilihannya.  
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Kemampuan menjaga loyalitas pelanggan dan relasi bisnis, memperluas 

pangsa pasar, dan mempertahankan posisi yang menguntungkan tergantung 

kepada citra poduk yang melekat dalam benak konsumen (Mardalis, 2005). 

Perusahaan yang unggul dengan tangkas menyiasati perubahan bisnis dan dapat 

memanfaatkan peluang-peluang yang ada dengan menciptakan kesan atau citra 

merek yang positif terhadap produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Citra 

merek (brand image) menjadi salah satu pertimbangan dalam memasarkan suatu 

produk dan jasa. Keberadaan suatu merek telah dianggap penting karena merek 

dapat mencerminkan identitas dari suatu produk dan jasa juga memberikan 

dampak tertentu kepada perusahaan dari citra yang ditimbulkan. Membangun citra 

merek sama dengan membangun asosiasi merek yang digemari, kuat, dan unik di 

mata konsumen. Citra yang baik dari suatu merek dapat mengarahkan pada 

loyalitas konsumen. Oleh karena itu, perusahaan perlu membangun citra yang 

positif dari merek yang dihasilkannya, agar citra merek yang dibangun dapat 

dipersepsi baik oleh konsumen. 

Adapun variabel citra merek itu sendiri meliputi Citra Perusahaan 

(Corporate Image), Citra Pemakai (User Image), dan Citra Produk (Product 

Image). Dimana citra perusahaan tersebut mengukur nilai-nilai yang ada pada 

perusahaan, sedangkan citra pemakai menunjukkan  siapa konsumen perusahaan 

tersebut serta citra produk menunjukkan kualitas produk atau jasa yang diberikan 

oleh perusahaan kepada pelanggannya (Biel, 1992). 

Hubungan antara citra merek dengan loyalitas konsumen terletak pada 

keinginan-keinginan dan pilihan konsumen (preference) atas suatu merek yang  
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merupakan sikap konsumen. Dalam banyak hal, sikap terhadap merek tertentu 

sering mempengaruhi apakah konsumen akan loyal atau tidak. Persepsi yang baik 

dan kepercayaan konsumen akan suatu merek tertentu akan menciptakan minat 

beli konsumen dan bahkan meningkatkan loyalitas konsumen terhadap produk 

tertentu. Teori penghubung antara citra merek dengan loyalitas konsumen dikutip 

dari Rangkuti (2002) yang mengatakan: “Apabila konsumen beranggapan bahwa 

merek tertentu secara fisik berbeda dari merek pesaing, citra merek tersebut akan 

melekat secara terus menerus sehingga dapat membentuk kesetiaan terhadap 

merek tertentu yang disebut dengan loyalitas merek”. 

Banyak alasan yang mendorong wanita untuk melakukan perawatan. Hasil 

dari sebuah survei yang didesain bersama Olay dan Dr. Joyce Lim, seorang 

dermatologis terkemuka dari Singapura. Survei diadakan oleh independent 

research agency Taylor Nelson Sofres (TNS) kepada 1800 wanita berusia 20-39 

tahun di lima negara Asia : India, Indonesia, Korea, Filipina, dan Thailand 

menyatakan bahwa mayoritas wanita Asia (65%) yakin kulit yang tampak awet 

muda sangat penting untuk melakukan perawatan kecantikan kulit, wanita Asia 

mulai melihat tanda-tanda penuaan pada usia rata-rata 25 tahun 7 bulan. Lalu satu 

dari tiga wanita Asia di usia 20 tahun, mereka menunda melakukan perawatan 

kulit anti aging dan satu dari tiga wanita di Asia hanya menggunakan perawatan 

whitening, walaupun mereka juga mengalami tanda-tanda penuaan, selain itu 

survei juga dilakukan di Indonesia yang bekerja sama dengan salah satu website 

media terhadap 778 responden pada pertengahan tahun 2011.  
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Alasan yang menggunakan produk perawatan wajah adalah memiliki kulit 

cerah 66, 35%. Usia mulai menggunakan produk perawatan pada 15-20 tahun 

yaitu 46, 43% dan tanda penuaan dini yang terlihat kulit tampak kusam adalah 

53,30%. Menyadari tanda penuaan dini diumur pada usia 25-30 tahun 57,07%. 

Produk kulit yang diinginkan : kombinasi (mendapat kulit cerah & anti-aging) 63, 

53% (wordpress.com). 

Fenomena tersebut mendukung munculnya banyak klinik-klinik 

kecantikan yang menawarkan produk dan jasanya untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat akan perawatan kecantikan. Klinik - klinik kecantikan yang muncul 

saat ini tidak hanya menawarkan jasa perawatan yang dapat dilakukan konsumen 

saat berada di klinik saja, akan tetapi juga menawarkan produk-produk sebagai 

kelanjutan dari perawatan yang dilakukan di klinik agar konsumen mendapatkan 

hasil sesuai dengan yang diinginkannya. Salah satu Skin Care atau klinik 

kecantikan yang terkenal di Kota Malang adalah Natasha Skin Care.  

Natasha Skin Care menyediakan pelayanan jasa (perawatan kulit) seperti, 

Light Activated Therapy, Mesotherapy, Radioderm, Novaplus, Laser Peel, Laser 

Pigmentasi, Laser Mosaic, Jet peel, LAT Blue Light, Mezo Teraphy. Hal ini 

dilakukan untuk mengatasi kerutan dan mengembalikan kekenyalan wajah, 

mengatasi jerawat dan membuat wajah terlihat lebih cerah, mengencangkan kulit 

wajah, mengecilkan pori-pori dan mengurangi minyak yang berlebih, 

menghilangkan noda/flex di wajah dan menghilangkan bekas luka jerawat. 

Peralatan yang digunakan sudah melalui proses sterilisasi melalui strelisator 

kering (autoclave), ini untuk memberikan rasa aman bagi pelanggan. Respon 
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positif dari pelanggan akan perawatan kulit membuat Natasha Skin Care 

berkembang pesat. Cabang Natasha Skin Care tersebar di seluruh kota besar di 

Indonesia dengan jumlah 81 cabang dengan komitmen memberikan pelayanan 

nomor satu di tangan para profesional yang handal.  

Natasha Skin Care juga meraih Top brand Index dari tahun ke tahun yang 

posisinya diatas pesaing lainnya. Pencapaian Top brand Index tersebut dapat 

dilihat padaTabel 1.1. 

Tabel 1.1 

Top brand Index Kategori Klinik Kecantikan Periode 2013-2015 

Merek TBI (2013) TBI (2014) TBI (2015) TOP 

Natasha Skin Care 35,0% 34,9% 26,1% TOP 

Erha Clinic 14,2% 17,1% 21,8% TOP 

Miracle Skin Care 6,5% 2,5% 4,8%  

London Beauty Center 3,0% 5,1% 3,5%  

Klinik Dr. Eva Mulia - 2,8% 5,1%  

Estestika - 2,6% 3,1%  

Sumber : http://www.topbrand-award.com tahun 2013-2015 (diunduh pada 

tanggal 10 juli 2015) 

 

Data pada Tabel 1.1. menunjukkan Top brand kategori klinik 

kecantikan/perawatan kulit dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Dari tabel 

tersebut dapat diketahui bahwa klinik kecantikan/perawatan kulit Natasha selama 

kurun tiga tahun terakhir menempati posisi pertama sebagai market leader. Di sisi 

lain, konsumen memilih Natasha Skin Care sebagai Skin Care yang digunakan 

untuk merawat kulit mereka karena mereka melihat top brand yang telah diraih 

oleh Natsha Skin Care. Hal ini menunjukkan bahwa Natasha Skin Care memiliki 

http://www.topbrand-award.com/
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reputasi yang baik. Ada juga konsumen memilih Natasha Skin Care sebagai Skin 

Care untuk merawat kulit mereka dengan cara melihat konsumen Natasha Skin 

Care yang datang ke Natasha Skin Care serta ada pula konsumen memilih 

Natasha Skin Care karena rekomendasi dari orang lain yang menggunakan 

Natasha Skin Care. 

Hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena citra merek Natasha Skin 

Care akan mempengaruhi keputusan pengguna jasa layanan perawatan kulit untuk 

menjadi pelanggan yang loyal. Untuk itu penulis mengambil judul Pengaruh 

Citra Merek Pada Loyalitas Pelanggan (Survei pada Konsumen Natasha 

Skin Care Di Kota Malang). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan 

masalah pada penelitian ini sebagai berikut : 

a) Apakah citra perusahaan, citra pemakai, dan citra produk berpengaruh 

parsial pada loyalitas pelanggan Natasha Skin Care?  

b) Apakah variabel citra merek yang meliputi citra perusahaan, citra pemakai, 

dan citra produk berpengaruh simultan pada loyalitas konsumen Natasha 

Skin Care? 

c) Variabel citra merek yang meliputi citra perusahaan, citra pemakai dan 

citra produk manakah yang lebih dominan berpengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan Natasha Skin Care? 
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C. Batasan Masalah 

Batasan penelitian dibatasi pada citra merek yang terdiri dari citra 

perusahaan, citra pemakai, dan citra produk (Biel AL, 1992). Serta loyalitas yang 

terdiri dari pembelian ulang, merekomendasikan pada orang lain, dan 

menunjukkan kekebalan terhadap tarikan dari pesaing (Griffin, 2003). Dalam 

penelitian ini, lokasi penelitian dilakukan di Natasha Skin Care Jl. Bondowoso, 

No.19 Kota Malang 65143. Telp. (0341) 551460, 562970. Pemilihan lokasi 

penelitian dilakukan pada Natasha Skin Care Jl. Bondowoso karena diantara 

Natasha Skin Care Jl. Soekarno Hatta dan Natasha Skin Care Jl. Bondowoso , Jl. 

Bondowoso merupakan pusat Natasha Skin Care di kota Malang serta konsumen 

lebih banyak memilih Natasha Skin Care Jl. Bondowoso.  

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah : 

a) Untuk menguji dan menganalisa pengaruh parsial dari citra perusahaan, 

citra pemakai, dan citra produk terhadap loyalitas konsumen Natasha Skin 

Care. 

b) Untuk menguji dan menganalisa pengaruh simultan dari variabel citra 

merek terhadap loyalitas pelanggan Natasha Skin Care. 

c) Untuk mengetahui pengaruh dominan di antara dimensi variabel citra 

merek yang meliputi citra perusahaan, citra pemakai, dan citra produk 

terhadap loyalitas konsumen Natasha Skin Care. 
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E. Manfaat  

a) Bagi Natasha Skin Care 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Natasha Skin Care dalam 

membangun citra merek dan menciptakan loyalitas pelanggan. 

b) Bagi peneliti selanjutnya 

Kelemahan hasil penelitian ini dapat ditindaklanjuti dengan menambah 

variabel penelitian selain citar merek, dalam kaitannya dengan loyalitas 

pelanggan. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan 

referensi bagi peneliti berikutnya. 


