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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Loyalitas pelanggan menjadi suatu hal yang penting dalam kesuksesan 

dan keberhasilan sebuah perusahaan. Keberhasilan perusahaan tergantung 

pada pelanggan yang datang dan membeli produk yang ditawarkan serta 

melakukan pembelian ulang (Tomida, 2016). Pelanggan yang setia adalah 

mereka yang sangat puas dengan produk dan pelayanan tertentu, sehingga 

mempunyai antusiasme untuk memperkenalkannya kepada siapapun yang 

mereka kenal. Selanjutnya pelanggan yang loyal tersebut akan memperluas 

kesetiaan mereka pada produk yang dihasilkan perusahaan yang sama 

(Martha, 2015). 

Beberapa cara yang dilakukan perusahaan agar pelanggan loyal 

terhadap suatu produk yaitu dengan memberikan harga yang tepat. Salah satu 

faktor penentu pembelian dalam menentukan suatu keputusan pembelian 

terhadap suatu produk yang akan mempengaruhi loyalitas pelanggan adalah 

harga. Harga pada suatu produk merupakan hal yang penting dimana 

perusahaan menetapkan harga pada setiap produknya akan memiliki pengaruh 

terhadap tingkat permintaan terhadap produk (Martha, 2015 ; Winahyu, 2012). 

Penetapan harga produk merupakan suatu pengaruh bagi konsumen 

atau pelanggan melakukan pembelian produk dan selalu berharap 

mendapatkan harga yang lebih murah dengan kualitas  produk yang sama  

dengan brand yang lain. Pelanggan yang menganggap bahwa suatu produk itu 
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mahal ataupun murah merupakan suatu persepsi mengenai harga oleh 

konsumen atau pelanggan. Pada penelitian sebelumnya, Handayani (2015) 

menyebutkan bahwa persepsi harga berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan, sedangkan kesimpulan yang didapat dari penelitian tersebut 

adalah semakin murah atau rendah persepsi harga yang diberikan oleh 

perusahaan maka akan meningkatkan loyalitas pelanggan.  

Citra merek juga mempunyai peluang untuk mencapai dan 

menciptakan sebuah loyalitas pelanggan. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi loyalitas pelanggan adalah citra merek. Pada saat ini, 

pelanggan dari suatu produk sangat sadar akan keberadaan merek dan 

pelangan suatu produk tersebut menganggap merek sebagai salah satu acuan 

citra diri mereka (Tomida, 2016). Pengguna merek tertentu dari suatu produk 

dapat menciptakan rasa bangga bagi pemakainnya, contohnya pelanggan yang 

menggunakan produk terkenal dan citra merek produk yang baik akan 

membuat pelanggan tersebut merasa bangga pada pemakaian produk tersebut. 

Pada penelitian yang dilakukan Tomida (2016) menunjukkan bahwa 

citra merek berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi citra 

merek yang dimiliki suatu produk maka akan semakin meningkatkan loyalitas 

pelanggan. Pelanggan yang merasakan citra merek baik dan bagus akan 

mendorong mereka melakukan keputusan pembelian terhadap suatu produk 

dengan merek tertentu, para pelanggan dapat mengenali produk atau jasa 

yang akan dibelinya, mengetahui kualitas produk tersebut, dan meningkatkan 
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pembelian bahkan menimbulkan keingininan seseorang untuk 

merekomendasikan dan juga menceritakan hal-hal yang baik mengenai merek 

tersebut ke orang lain. 

Citra merek tidak dapat ditanamkan dalam pikiran konsumen atau 

pelanggan dalam waktu semalam atau disebarkan melalui satu media saja. 

Sebaliknya citra merek tersebut harus disampaikan melalui tiap sarana 

komunikasi yang tersedia dan disebarkan secara terus menerus karna tanpa 

citra yang kuat sangatlah sulit bagi sebuah perusahaan untuk menarik 

pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Penciptaan 

kesan menjadi salah satu karakteristik dasar dalam orientasi pemasaran 

modern, yaitu lewat pemberian perhatian lebih serta penciptaan merek yang 

kuat. Implikasi dari hal tersebut menjadikan merek suatu produk menciptakan 

image dari produk itu sendiri dari benak pelanggan dan menjadikan motivasi 

dasar bagi pelanggan dalam memilih suatu produk. 

Indonesia mengalami peningkatan yang tajam yaitu pada peningkatan 

pelanggan yang loyal terhadap produk kosmetik luar negeri, salah satunya 

merek produk kosmetik yang berasal dari Korea Selatan. Hal tersebut dilihat 

dari hasil survei online kepada 497 responden, dinyatakan bahwa 55,13% 

responden mengaku pernah menggunakan brand kosmetik Korea dan sisanya 

44,87% tidak pernah menggunakan brand  kosmetik Korea (www.mix.co.id, 

2017). 
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Tabel 1.1 

Hasil Survey Pengguna Produk Kosmetik Brand Korea 

 

No Merek Persentase (%) 

1 Etude House 71,17 % 

2 Faceshop 39,05 % 

3 Nature Republic 14,96 % 

4 Missha 12,77 % 

5 Other Option 11,31 % 

6 Innisfree 9,12 % 

7 Aritaum 2,19 % 

 

Sumber :www.mix.co.id 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa ada beberapa brand atau 

merek produk kosmetik Korea yang dipasarkan di Indonesia yaitu Etude 

House, Faceshop, Nature Republic, Missa, Innisfree, dll. Tiga brand 

kosmetik Korea yang merajai pasar kosmetik di Indonesia yang paling 

digemari oleh masyarakat Indonesia adalah Etude House, Faceshop, dan 

Nature Republic. Berdasarkan tabel 1.1 tersebut, produk kosmetik korea yang 

paling banyak digunakan dan digemari masyarakat Indonesia khususnya 

kalangan muda adalah Etude House yang menempati urutan pertama. 

Alasan utama responden menggunakan merek-merek kosmetik Korea 

adalah karena hanya ingin mencobanya (78,47%). Alasan lainnya adalah 

karena dinilai cocok dengan kulit responden (22,63%), banyak varian 

warnanya (17,52%), ingin seperti selebriti atau artis Korea atau sering disebut 

K-POP (8,03%), dan harganya yang lebih murah (7,3%) (www.mix.co.id, 

2017). 

http://www.mix.co.id/
http://www.mix.co.id/
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Berdasarkan alasan responden yang menggunakan merek kosmetik 

Korea tersebut, banyak masyarakat yang tertarik dengan hal yang 

berhubungan dengan Korea atau maraknya para peminat K-POP (Korean 

Wave) tidak menutup kemungkinan seseorang untuk membeli produk-produk 

dari Korea. Salah satu perusahaan kosmetik Korea yang sedang digemari oleh 

masyarakat Indonesia adalah Etude House. Misi Etude house adalah 

mempercantik wanita melalui produk kosmetik yang atraktif dan konseling 

yang ramah.  

Etude House merupakan  salah satu merek kosmetik dan skin care asal 

Korea Selatan yang diimpor oleh PT. Interkos Jaya Bhakti ke pasar Indonesia. 

Etude house adalah color makeup brand pertama  di Korea Selatan yang 

merupakan anak perusahaan dari Amore Pacific Group yang juga 

memprosuksi merek kosmetik  dan skin care lain seperti Innisfree dan 

Laneige. Hingga tahun 2018, Etude House akan menambah 40 gerai baru di 

Indonesia yang awalnya hanya memiliki 38 cabang yang tersebar di seluruh 

Indonesia. Etude House memiliki segmen pasar usia 18-30 tahun ini 

menargetkan dapat menambah cabang lagi di tahun yang akan datang. Etude 

House juga merangkul 20% pangsa pasar produk kosmetik internasional di 

Indonesia. 

Etude House menciptakan 4 konsep dasar  kosmetik yaitu  dengan 

kualitas yang terbaik, harga terjangkau, desain produk yang cantik dan varian 

warna yang menarik. Hal tersebut membuat produk Etude House terkesan 

menyenangkan dan cocok  dipakai oleh kalangan muda. Hal tersebut 
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membuat Etude House menjadi merek kosmetik favorit dikalangan anak 

muda. Tidak hanya wanita yang dapat menggunakan produk kosmetik ini , 

seorang laki-laki juga dapat menggunakannya. Contoh produk yang dapat 

digunakan laki-laki adalah toner, pelembab, sunscreen (proteksi sinar), dan 

lipbalm ( www.etudehouse.co.id, 2017). 

 Penjualan produk kosmetik Etude House mengalami kenaikan 

penjualan apalagi sejak adanya Korean Wave di Indonesia penjualan naik 

sebesar 25-30%. Etude House di Indonesia yang telah beroperasi selama 12 

tahun diuntungkan dengan situasi banyaknya peminat Korean Wave 

belakangan ini. Hal tersebut tercermin dari peningkatan penjualan sebesar 

30%.  

Terjadinya peningkatan penjualan tersebut disebabkan oleh banyak 

faktor salah satunya persepsi harga dan citra merek kosmetik Etude House. 

Persepsi harga  diperlukan dengan tujuan untuk mengetahui pendapat 

konsumen/pelanggan mengenai harga yang sesuai dengan kualitas ataupun 

manfaat yang diberikan dan harga termasuk golongan murah ataupun 

terjangkau oleh mereka. Dengan adanya persepsi harga , diharapkan akan 

meningkatkan loyalitas pelanggan  yaitu dengan harapan adanya pembelian 

berulang. 

Komsumen/pelanggan telah mengetahui dan menyadari keberadaan 

produk kosmetik Etude House, tentunya konsumen/pelanggan mempunyai 

kesan yang muncul dibenak terkait dengan keterkenalan, kepercayaan, 

kesadaran dan ingatannya mengenai suatu merek. Dengan adanya citra merek 

http://www.etudehouse.co.id/
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yang baik, diharapkan juga dapat meningkatkan loyalitas pelanggan  yaitu 

dengan harapan adanya pembelian berulang. Persepsi harga dan citra merek 

dapat menjadi salah satu faktor adanya loyalitas pelanggan walaupun ada 

beberapa faktor lain yang lebih tinggi pengaruhnya terhadap loyalitas 

pelanggan.  

Konsumen/pelanggan yang mengacu pada gaya hidup berdandan yang 

ditularkan dari Korea (KPOP) melalui produk kosmetik Etude House dan 

kebanyakan konsumen/pelanggan adalah kalangan anak muda, maka 

berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh 

mengenai “Pengaruh Persepsi Harga dan Citra Merek Terhadap 

Loyalitas Pelanggan Kosmetik Etude House”. 

B. Perumusan Masalah 

Dari beberapa uraian latar belakang di atas, maka hal-hal tersebut 

mendorong peneliti untuk membuat proposal dan melakukan penelitian yaitu 

dengan perumusan terhadap permasalahan yang hendak diteliti, yaitu sebegai 

berikut: 

1. Bagaimana persepsi harga, citra merek dan loyalitas pelanggan 

kosmetik Etude House? 

2. Apakah persepsi harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan kosmetik Etude House? 

3. Apakah citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan kosmetik Etude House? 
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4. Variabel manakah yang dominan di antara persepsi harga atau citra 

merek yang mempengaruhi loyalitas pelanggan? 

C. Batasan Masalah 

Agar pembahasan penelitian tidak terlalu luas dan lebih terfokus pada 

tujuan yang akan diteliti maka harus ada batasan masalah pada sebuah 

penelitian. Penelitian ini hanya berfokus pada variebel persepsi harga dengan 

indikator sebagai berikut:  harga terjangkau, kesesuaian harga dengan kualitas 

produk, kesesuaian harga dengan manfaat produk, dan harga yang murah. 

Penelitian ini juga berfokus pada variabel citra merek dengan indikator 

sebagai berikut : memorability (mudah diingat), recognation (keterkenalan), 

improve appearance  (meningkatkan penampilan), dan percaya pada merek. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab perumusan 

masalah yang telah dipaparkan sebelumnya yaitu: 

a. Mendiskripsikan persepsi harga, citra merek, dan loyalitas 

pelanggan kosmetik Etude House. 

b. Mengetahui pengaruh persepsi harga terhadap loyalitas 

pelanggan kosmetik Etude House. 

c. Mengetahui pengaruh citra merek terhadap loyalitas pelanggan 

kosmetik Etude House. 

d. Mengetahui variabel yang dominan diantara persepsi harga atau 

citra merek terhadap loyalitas pelanggan kosmetik Etude House. 
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2. Manfaat 

a. Bagi Perusahaan 

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan perusahaan dalam pengambilan keputusan pada 

persepsi harga dan citra merek. 

b. Bagi Pembaca 

Dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi 

mahasiswa atau peneliti berikutnya dalam memecahkan 

permasalahan pada kajian yang sama, terutama mengenai 

persepsi harga dan citra merek serta loyalitas pelanggan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


