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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Perkembangan industri kosmetik wanita di Indonesia memberikan 

berbagai pilihan kepada wanita. Kondisi seperti ini sangat dimanfaatkan oleh 

produsen kosmetik untuk memasarkan barangnya ke Indonesia. Data yang 

dikemukakan oleh Badan Pusat Statistik jumlah penduduk di Indonesia pada 

tahun 2017 adalah 261.890 juta jiwa  dan konsumen di Indonesia yang bersifat 

konsumtif, menjadikan Indonesia pasar yang menjanjikan bagi perusahaan 

kosmetik. Trend penggunaan kosmetik yang semakin berkembang, serta 

tuntutan untuk berpenampilan menarik di depan khalayak umum menjadi salah 

satu alasan industri kosmetik berkembang pesat dengan baik di Indonesia. 

Industri kosmetik wanita di Indonesia merupakan industri yang dapat 

dikatakan cukup dinamis, sehingga banyak perusahaan dengan merek-merek 

kosmetik yang beragam berminat untuk masuk mengembangkan pasarnya di 

Indonesia. Selain alasan tersebut, banyaknya wanita yang ingin terlihat 

cantik sebagai bentuk dari eksistensi dirinya, bahwa terlihat cantik 

merupakan hal yang sangat penting serta telah menjadi sebuah kewajiban, 

juga merupakan salah satu alasan semakin banyaknya produsen yang 

menggeluti lahan ini sebagai lahan yang menguntungkan untuk dijajaki 

yang akhirnya memunculkan begitu banyak varian perawatan kecantikan 

untuk wanita agar terlihat cantik, dan membuat para konsumen memiliki 

banyak pilihan dalam menggunakan kosmetik.    
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Pemenuhan kebutuhan dan keinginan para konsumen kosmetik dalam 

berinovasi, bertujuan agar perusahaan dapat meningkatkan kualitas suatu 

produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen serta melancarkan pemasaran 

produk tersebut agar konsumen melakukan pembelian produk perusahaan. 

Perusahaan kosmetik yang mampu mempertahankan konsumen untuk tetap 

loyal terhadap produknya membuat perusahaan tetap menjadi pilihan para 

konsumen kosmetik. 

Berdasarkan data yang dilansir pada http://www.topbrand-award.com/ 

tercatat Maybelline menempati urutan pertama  dalam beberapa penjualan 

jenis produk tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dengan persentase 

seperti yang ditunjukkan pada Grafik 1.1 berikut: 

Gambar 1.1 Grafik 

Data Pengguna Maskara Maybelline, Oriflame dan Revlon 

pada Tahun 2015 - 2017 

 

Sumber : http://www.topbrand-award.com/ 
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Pada grafik 1.1 menunjukan peningkatan penjualan kosmetik maskara 

pada tahun 2015 sampai dengan 2017 yang menunjukan bahwa Maybelline 

selalu menjadi pionir  dalam penjualan maskara dari tahun 2015 sampai 

2017. Berdasarkan data penjualan maskara pada grafik 1.1 menunjukan 

bahwa peningkatan penjualan maskara Maybelline pada tahun 2017 

meningkat dari tahun sebelumnya, ini menjelaskan bahwa penjualan 

maskara maybelline dalam keadaan baik dan diminati banyak konsumen.  

Loyalitas konsumen merupakan salah satu tujuan inti yang di 

upayakan dalam sebuah pemasaran. Hal ini dikarenakan dengan loyalitas 

yang dimiliki konsumen, perusahaan akan mendapatkan keuntungan jangka 

panjang atas hubungan mutualisme yang terjalin dalam kurun waktu 

tertentu. Loyalitas tidak hadir begitu saja, diperlukan strategi dalam 

pengelolaan konsumen guna memperolehnya (Pradipta, 2012). Perusahaan 

harus mampu mengenal apa yang diinginkan dan dibutuhkan konsumen di 

masa sekarang ataupun dimasa yang akan datang. Salah satu jalan untuk 

meraih keunggulan kompetisi dalam mempertahankan loyalitas konsumen 

adalah dengan membentuk kualitas produk dan brand image (citra merek) 

yang baik di mata konsumen ( Widiana et al., 2016) 

Kualitas produk pada dasarnya merupakan salah satu cara untuk 

memberikan jaminan bahwa produk yang ditawarkan mampu memberikan 

kepuasan kepada konsumen. Produk dengan kualitas yang baik akan 

membuat konsumen melakukan pembelian berulang kali dan akhirnya 

konsumen loyal terhadap produk tersebut. Konsumen akan menggunakan 



4 
 

 
 

penilaian mereka dalam menentukan dan membuat keputusan mereka, 

terutama saat membeli produk yang berkualitas (Widiana et al., 2016). 

Dapat disimpulkan bahwa konsumen lebih memilih kualitas produk yang 

lebih baik dari pada yang lebih rendah dan pada akhirnya pelanggan akan 

melakukan pembelian ulang terhadap merek tersebut atau perpindah ke 

pesaing lainnya yang mempunyai kualitas yang lebih baik. 

Salah satu jalan untuk meraih keunggulan kompetisi dalam 

mempertahankan loyalitas konsumen adalah dengan membentuk brand 

image (citra merek) dimata konsumen (Rosdilla, 2015). Konsumen 

meyakini jika suatu merek tersebut mempunyai citra atau pandangan yang 

positif dimata masyarakat, konsumen akan mencari dan membeli merek 

yang sudah diyakininya. Merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, 

rancangan atau kombinasi dari hal-hal tersebut, yang dimaksud untuk 

mengidentifikasi barang atau jasa dari seseorang atau sekelompok penjual 

dan unruk membedakannya dari produk pesaing (Kotler, 2002). Menurut 

Anggraini & Ruzikna (2015) Semakin kuat Brand image di benak 

pelanggan maka semakin kuat pula rasa percaya diri pelanggan untuk tetap 

loyal atau setia terhadap produk yang dibelinya sehingga hal tersebut dapat 

mengantar sebuah perusahaan untuk tetap mendapatkan keuntungan dari 

waktu ke waktu.  

Fenomena yang terjadi saat ini adalah kebutuhan konsumen akan 

kosmetik semakin tinggi dan beragam, mengingat bahwa di era sekarang 

kosmetik bukan lagi sebagai keinginan melainkan sebagai kebutuhan dan 
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pelengkap sehari-hari bagi kaum wanita. Khususnya bagi mahasiswi yang 

memperhatikan kepentingan merawat diri dan kecantikan, terutama wajah. 

Hal ini dikarenakan kehidupan sosial sangat penting bagi mereka. Keadaan 

ini membuat mereka memilih untuk membeli produk kosmetik kecantikan 

yang cocok.  

Di zaman modern kini, make-up natural banyak digemari oleh para 

wanita khususnya yang berhijab. Gaya make-up yang sederhana membuat 

para wanita terlihat lebih anggun dan cantik. Make-up yang begitu natural 

membuat hasil lebih soft dan simple bagi yang berhijab (sumber 

https://kumparan.com). Hal ini dilakukan semata-mata untuk penampilan 

mereka agar terlihat cantik dan dapat menarik perhatian. 

Salah satunya adalah produk maskara  yang saat ini menjadi pilihan 

para wanita sebagai penunjang dari hasil riasan diwajahnya. Maskara adalah 

kosmetik yang umumnya digunakan untuk memperindah mata. Fungsinya 

antara lain untuk mempergelap, mempertebal, memperpanjang, dan  

memperjelas bulu mata. Maskara yang saat ini menjadi pionir dikalangan 

wanita adalah Maybelline dengan berbagai macam pilihan dan mascara nya 

waterproof membuat maskara Maybelline banyak dicari oleh wanita yang 

biasa menggunakan riasan diwajahnya, terbukti dari penjualannya yang 

meningkat di tahun 2017 (sumber topbrand award 2017).  

Pada tahun 1915 Maybelline New York lahir dan didirikan oleh T.L 

Williams. Perusahaan ini diambil alih oleh L’Oreal Group sejak tahun 1996, 

Grup L’oreal hadir pertama kalinya di Indonesia pada tahun 1979. PT. L’oreal 

https://kumparan.com/
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Indonesia, produsen kosmetik asal Perancis ini, menginvestasi senilai 100 juta 

euro atau setara Rp 1,25 triliun dengan pengoperasian pabrik baru produk 

perawatan kulit dan rambut, di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Sehubungan 

beroperasinya pabrik 4 tersebut, kapasitas produksi perseroan bertambah sebesar 

200 juta unit per tahun (http://www.indonesiafinancetoday.com/, 21/01/2013).  

Berdasarkan data tersebut, maka dapat diketahui bahwa Maybelline 

New York yang merupakan produk dari L’oreal menghasilkan penjualan 

yang tinggi sehingga L’oreal berani menginvestasikan dana besar di 

Indonesia karena tentu menganggap Indonesia merupakan lahan yang 

menguntungkan. Liliane merupakan pewaris tunggal dari L’Oreal berhasil 

menjadikan L’Oreal masuk 25 top brand dan peringkat 3 brand kecantikan 

(http://studentprenur.co/). 

Maybelline New York adalah brand make-up no. 1 di dunia, terdepan 

dalam kualitas dan inovasi dengan identitas New York yang modern dan 

harga terjangkau. Bersamaan lahirnya tagline "Maybe she's born with it. 

Maybe it's Maybelline" slogan tersebut diimplementasikan sebagai slogan 

iklan Maybelline pada tahun 1991 sampai awal tahun 2016. Dan pada bulan 

April tahun lalu Maybelline mengadopsi tagline inspirasional baru "make it 

happen" untuk menanamkan kepercayaan di kalangan wanita muda. Brand 

ini berkesempatan menjadikan wanita  untuk memaksimalkan potensi 

kecantikan mereka.  

Maybelline New York banyak memperoleh berbagai awards 

bergengsi, tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Rangkaian 

http://studentprenur.co/
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produknya seringkali menduduki urutan nomor 1 di berbagai negara seperti 

Amerika, Inggris, Jepang dan lain-lain. Maskara dan BB Cream Maybelline 

adalah produk make up dengan penjualan tertinggi di dunia. 

Di Indonesia Maybelline bukan lagi sebagai brand yang asing di benak 

konsumen, karena produknya yang mudah didapatkan dan banyak di jual di 

outlet-outlet kosmetik, yang akhirnya membuat Maybelline selalu menjadi 

incaran para konsumen. Variasi produk yg beragam lebih dari 200 produk 

kosmetik dengan warna-warna cantik dan trendi membuat Maybelline selalu 

menjadi pilihan para konsumennya (sumber http:// kimbachdim.blogspot.co.id).   

Berdasarkan uraian diatas menunjukan bahwa kualitas produk dan 

citra merek merupakan faktor penting dalam menentukan loyalitas 

konsumen dalam melakukan pembelian di perusahaan tertentu, dengan 

demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Kualitas Produk Dan Citra Merek, Terhadap Loyalitas 

Konsumen Maskara Maybelline New York  (Studi Pada Mahasiswi Di 

Universitas Muhammadiyah Malang)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap loyalitas konsumen pada 

produk maskara Maybelline? 

2. Apakah citra merek berpengaruh terhadap loyalitas konsumen pada 

produk maskara Maybelline? 

3. Variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap loyalitas konsumen 

pada maskara Maybelline? 
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C. Batasan Masalah 

Batasan masalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang 

termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian dan faktor mana saja yang 

tidak termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian. Penelitian ini 

berfokus pada mahasiswi pengguna produk maskara Maybelline di 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis : 

1. Menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas konsumen 

pada produk Maybelline. 

2. Menganalisis pengaruh citra merek terhadap loyalitas konsumen pada 

produk kosmetik Maybelline. 

3. Mengetahui variabel manakah yang lebih berpengaruh terhadap loyalitas 

konsumen pada kosmetik Maybelline. 

 

E. Manfaat Penelitian  

1. Bagi perusahaan : Diharapkan penelitian ini mampu memberi sudut 

pandang baru terhadap perusahaan tentang kualitas produk, citra merek 

dan kaitannya dengan loyalitas konsumen, terlebih lagi dalam pasar 

global dewasa ini. 
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2. Bagi pihak lain : Hasil penelitian ini diharapkan menjadi penunjang atau

referensi bagi para penelitian selanjutnya dan menjadi stimulus bagi

perkembangan kajian terkait.


