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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang membahas tentang persepsi harga dan citra 

merek pada suatu perusahaan telah di lakukan. Penelitian terdahulu yang telah 

dilakukan dapat menjadi rujukan dalam pembahasan penelitian ini. Beberapa 

penelitian yang terkait dengan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap 

loyalitas pelanggan diantaranya paenelitian yang dilakukan Tomida (2016) 

tentang pengaruh harga dan citra merek terhadap loyalitas pelanggan produk 

Footwear Yongki Komaladi, dan hasil penelitian tersebut menujukkan bahwa 

harga berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan produk Footwear 

Yongki Komaladi serta citra merek berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan produk Footwear Yongki Komaladi. 

Martha (2012) juga melakukan penelitian mengenai pengaruh persepsi 

harga dan variabel lainnya yaitu kualitas pelayanan, dan suasana salon 

terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan, hasil dari 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif persepsi 

harga dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan Flaurent salon 

Yogyakarta, serta terdapat pengaruh positif kepuasan pelanggan terhadap 

loyalitas pelanggan Flaurent salon Yogyakarta, dan juga terdapat pengaruh 

positif persepsi harga, kualitas pelayanan, suasana salon terhadap loyalitas 

pelanggan Flaurent salon Yogyakarta. 
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Gadau (2016) juga melakukan penelitian mengenai pengaruh citra 

merk (brand image) terhadap loyalitas pelanggan dan penelitian dilakukan 

pada produk Body Mist The Body Shop di Ambarukmo Plaza. Hasil dari 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa citra merek berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan produk Body Mist The Body Shop di 

Ambarukmo Plaza. 

Ada beberapa penelitian lain yang terkait dengan variabel-variabel 

yang berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan dapat dilihat pada ringkasan 

penelitian  tabel 2.1  berikut ini: 

Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Variabel Metode Hasil Penelitian 

1 Merinda 

Tomida 

(2016) 

- Harga

- Citra Merek

- Loyalitas

Pelanggan

- Jenis penelitian: kausal 

komparatif

- Teknik pengumpulan data:

kuesioner

- Teknik pengukuran data: skala

likert

- Teknis analisis data :analisis

diskriptif dan kuantitatif (uji

asumsi klasik, analisis jalur dan

uji sobel)

- Harga dan citra merek

berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas 

pelanggan produk footwear 

yongki komaladi. 

2 Enggar 

Puspita 

Martha 

(2015) 

- Persepsi

Harga

- Kualitas

Pelayanan

- Suasana Salon

- Loyalitas

Pelanggan

- Kepuasan

Pelanggan

- Jenis penelitian: Kuantitatif

- Teknik pengumpulan data:

kuesioner

- Teknik pengukuran data: skala

likert

- Teknis analisis data : uji

asumsi klasik dan Analisis

Regresi Linier Berganda

- Terdapat pengaruh positif

persepsi harga, kualitas

pelayanan terhadap

kepuasan pelanggan

Flaurent Salon

Yogyakarta.

- Terdapat pengaruh positif

kepuasan pelanggan

terhadap loyalitas

pelanggan Flaurent Salon

Yogyakarta.

- Terdapat pengaruh positif

persepsi harga, kualitas

pelayanan, suasana salon

terhadap loyalitas

pelanggan Flaurent Salon

Yogyakarta.



12 

No Peneliti Variabel Metode Hasil Penelitian 

3 Wilujeng 

Handayani 

(2015) 

- Citra

- Persepsi

Harga

- Kepuasan

- Loyalitas

Pelanggan

- Jenis penelitian: Kuantitatif

- Teknik pengumpulan data:

kuesioner

- Teknik pengukuran data: skala

likert

- Citra dan persepsi harga

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

Kepuasan Pelanggan. 

- Citra tidak berpengaruh

positif dan signifikan

terhadap loyalitas. Dalam

hal ini ternyata pengaruh

citra terhadap loyalitas

dimediasi oleh kepuasan.

- Persepsi harga berpengaruh

signifikan terhadap

loyalitas.

- Kepuasan pelanggan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

loyalitas. 

4 Matias 

Gadau 

(2016) 

- Citra Merk

(Brand Image)

- Loyalitas

Pelanggan

- Jenis penelitian: Kuantitatif

- Teknik pengumpulan data:

kuesioner,wawancara,

observasi

- Teknis analisis data : deskripsi

statistik, uji asumsi klasik

Citra merek berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas 

Pelanggan produk body mist 

the body shop di Ambarukmo 

Plaza. 

5 Dasanti 

Jiwaning 

Winahyu 

(2012) 

- Persepsi

Harga

- Kualitas

Produk

- Daya Tarik 

Iklan

- Minat Beli

- Jenis penelitian: Kuantitatif

- Teknik pengumpulan data:

kuesioner

- Teknik pengukuran data: skala

likert

- Teknis analisis data : uji

asumsi klasik dan analisis

regresi linier berganda

- Persepsi harga berpengaruh

signifikan terhadap minat

beli air minum Axogy.

- Kualitas produk 

berpengaruh signifikan 

terhadap minat beli air 

minum Axogy. 

- Daya tarik iklan 

berpengaruh signifikan 

terhadap minat beli air 

minum Axogy. 

Sumber: Data Diolah 

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu pada tabel 2.1 dapat 

disimpulkan bahwa terdapat persamaan dari penelitian tersebut yaitu ada 

pengaruh yang positif signifikan citra merek dan persepsi harga terhadap 

loyalitas pelanggan. Ada beberapa perbedaan dalam penelitian tersebut salah 

satunya pada metode penelitian. Contohnya saja pada penelitian Gadau 



13 

(2016) menggunakan teknis analisis data deskripsi statistik dan uji asumsi klasik, 

sedangkan Winahyu (2012) menggunakan uji asumsi klasik dan analisis regresi 

linier berganda. 

B. Tinjauan Pustaka

1. Loyalitas Pelanggan

Salah satu acuan suatu perusahaan yang tetap ingin bertahan 

hidup dalam usaha yang sedang dijalankan adalah pelanggan-

pelanggan yang loyal. Menurut Kotler (2008) loyalitas adalah sebuah 

komitmen yang dimiliki pelanggan untuk melakukan pembelian 

kembali barang atau jasa di masa mendatang meski pengaruh situasi 

dan usaha pemasaran yang nanti menyebabkan pelanggan beralih. 

Memiliki pelanggan yang loyal adalah suatu tujuan akhir dari 

perusahaan, karena loyalitas pelanggan dapat menjamin kontinuitas 

perusahaan dalam jangka panjang. Pada dasarnya loyalitas pelanggan 

dapat diartikan sebagai kesetiaan seseorang terhadap suatu hal. 

Menurut Durianto (2010) loyalitas pelanggan merupakan suatu ukuran 

keterikatan pelanggan terhadap sebuah merek. Ukuran ini mampu 

memberikan gambaran tentang mungkin tidaknya pelanggan beralih 

ke merek produk yang lain, apabila merek produk tersebut didapati 

adanya perubahan, baik menyangkut harga maupun atribut lain. 

Martha (2015) mengatakan bahwa loyalitas pelanggan adalah 

kondisi dimana pelanggan mempunyai sikap positif atau setia terhadap 

sebuah produk, mempunyai komitmen terhadap produk tersebut dan 
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bermaksud melakukan pembelian ulang di masa yang akan datang. 

Pelanggan yang setia adalah mereka yang sangat puas dengan produk 

dan pelayanan tertentu, sehingga mempunyai antusias untuk 

memperkenalkan kepada siapapun yang mereka kenal. Selanjutnya 

pada tahap berikutnya pelanggan yang loyal tersebut akan memperluas 

“kesetiaan” mereka pada produk-produk lain buatan produsen yang 

sama, dan pada akhirnya mereka adalah pelanggan yang setia pada 

produsen atau perusahaan. 

Loyalitas pelanggan  merupakan  kesediaan pelanggan untuk 

terus membeli produk dari suatu perusahaan dalam jangka panjang 

dan merekomendasikan produk kepada teman dan rekan, keinginan 

dan niat masa depan. Kotler & Keller (2009) menjelaskan bahwa 

menciptakan hubungan yang kuat dan erat dengan pelanggan adalah 

mimpi semua pemasar dan hal ini sering menjadi kunci keberhasilan 

pemasaran jangka panjang. Loyalitas pelanggan menurut Handayani 

(2015) yaitu reaksi atau akibat dari terciptanya kepuasan pelanggan 

sebagai implementasi dari keberhasilan pelayanan yang berkualitas 

dalam memenuhi harapan pelanggan. Pelanggan yang loyal adalah 

mereka yang antusiasme terhadap merek atau produk yang 

digunakannya.  
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Ada beberapa ciri atau kakrakteristik seorang pelanggan bisa 

dianggap loyal (Griffin dalam Martha, 2015) antara lain: 

a. Pelanggan yang melakukan pembelian ulang secara teratur (makes 

regular repeat purchases) 

b. Pelanggan yang membeli untuk produk/jasa yang lain ditempat 

yang sama (purchases across product and services line)  

c. Pelanggan yang mereferensikan kepada orang lain (refers other)  

d. Pelanggan yang tidak dapat dipengaruhi oleh pesaing untuk pindah 

(demonstrates an immunity to be the full of the competition) 

Jika dikaitkan dengan  beberapa pernyataan yang sudah 

dijelasakan sebelumnya mengenai loyalitas pelanggan, secara 

keseluruhan loyalitas pelanggan merupakan kesetiaan pelanggan 

terhadap merek atau produk dalam melakukan pembelian secara 

berulang. Pembelian secara berulang dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yang dapat menjadikan pelanggan setia atau loyal terhadap  

suatu merek atau produk. 

Menurut Lupiyadi (2010) pasar dapat disegmentasikan 

berdasarkan loyalitas pelanggan ke dalam empat kelompok, yaitu :  

a. Hard care loyals, yakni kelompok konsumen yang benar-benar 

loyal terhadap satu macam produk.  

b. Soft core loyals, yakni kelompok konsumen yang agak loyal, 

mereka loyal terhadap dua produk atau menyukai suatu produk 

tetapi kadang-kadang menggunakan produk lain.  
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c. Shifting loyals, yakni kelompok yang suka berpindah dari merek 

satu ke merek yang lainnya.  

d. Switchers, yakni kelompok konsumen yang tidak menunjukkan 

loyalitas terhadap merek apapun, mereka lebih menyukai sesuatu 

yang baru muncul. 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, salah satu contoh sikap 

positif yang diberikan oleh pelanggan yang telah loyal antara lain 

pembelian ulang, berusaha mencari produk dari satu perusahaan 

meskipun berada ditempat yang jauh dan juga tidak lagi 

mempertimbangkan merek lain untuk dibeli selain merk produk yang 

sering dibeli. Loyalitas pelanggan tidak terbentuk dalam waktu yang 

singkat, tetapi melalui proses belajar dan berdasakan hasil pengalaman 

itu sendiri dari pembelian yang konsisten sepanjang waktu. 

2. Tingkat Loyalitas Pelanggan  

Untuk menjadi pelanggan yang loyal, seorang pelanggan harus  

melalui beberapa tahapan. Proses ini berlangsung lama, dengan  

penekanan dan perhatian yang berbeda untuk masing-masing tahap,  

karena setiap tahap mempunyai kebutuhan yang berbeda. Apabila 

perusahaan dapat memberikan masing-masing tahap dan memenuhi 

kebutuhan dari setiap tahap tersebut, perusahaan memiliki peluang 

yang lebih besar untuk membentuk calon pembeli menjadi pelanggan 

yang loyal. 

 



17 
 

a. Suspects 

Suspects meliputi semua orang yang mungkin akan 

membeli barang atau jasa perusahaan, kita menyebutnya sebagai 

suspects karena yakin mereka akan akan membeli tetapi belum 

tahu apapun mengenai perusahaan dan barang atau jasa yang 

ditawarkan.  

b. Prospecst  

Prospect adalah orang-orang yang memiliki kebutuhan 

akan produk atau jasa tertentu dan mempunyai kemampuan untuk 

membelinya. Para prospects ini, meskipun mereka belum 

melakukan pembelian, mereka telah mengetahui keberadaan 

perusahaan dan barang atau jasa yang ditawarkan, karena 

seseorang telah merekomendasikan barang atau jasa tersebut 

padanya.  

c.  Disqualified prospects  

Disqualified prospects adalah prospects yang telah 

mengetahui keberadaan barang atau jasa tertentu tetapi tidak 

mempunyai kebutuhan akan barang atau jasa tersebut, atau tidak 

mempunyai kemampuan untuk membeli barang atau jasa tersebut.  

d. First time customers  

Pelanggan yang membeli untuk pertama kalinya dimana 

mereka masih menjadi pelanggan yang baru dari barang atau jasa 

pesaing.  
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e.  Repeat customers  

Pelanggan yang telah melakukan pembelian produk 

sebanyak dua kali atau lebih. Mereka adalah yang melakukan 

pembelian atas produk yang sama sebanyak dua kali, atau membeli 

dua macam produk yang berbeda dalam dua kesempatan yang 

bebeda pula.  

f. Clients  

Clients membeli semua barang atau jasa yang ditawarkan 

yang mereka butuhkan dan mereka membeli secara teratur. 

Hubungan dengan jenis pelanggan ini sudah kuat dan berlangsung 

lama, yang membuat mereka tidak terpengaruh oleh bujukan 

pesaing produk lain.    

g. Advocates  

Advocates membeli seluruh barang atau jasa yang 

ditawarkan oleh perusahaan yang menjadi kebutuhan mereka dan 

melakukan pembelian secara teratur bahkan mereka menyarankan 

dan mendorong teman-teman mereka agar membeli barang atau 

jasa tersebut . 

h. Partners  

Partners merupakan bentuk hubungan yang paling kuat 

antara pelanggan dan perusahaan yang belangsung secara terus-

menerus karena kedua belah pihak telah saling merasa puas dan 

menguntungkan. 
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3. Persepsi Harga 

Menurut Kotler & Keller (2009), persepsi (perception) 

merupakan suatu proses dimana kita memilih, mengatur, dan 

menerjemahkan masukkan informasi untuk menciptakan gambaran 

dunia yang berarti. Dalam pemasaran, perspesi lebih penting daripada 

realitas, karena persepsi yang mempengaruhi perilaku aktual 

konsumen. Persepsi mempunyai pengaruh yang kuat bagi pelanggan. 

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pelanggan yaitu persepsi 

akan harga. 

Kotler dan Amstrong (2008) mengatakan bahwa harga (price) 

adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh pelanggan untuk 

memperoleh produk. Harga juga merupakan jumlah dari seluruh nilai 

yang pelanggan atau konsumen tukarkan untuk jumlah manfaat 

dengan memiliki atau menggunakan suatu barang dan jasa. 

Berdasarkan hal tersebut, maka harga merupakan faktor penentu yang 

mempengaruhi pilihan pembelian. 

Martha (2015) juga mengatakan bahwa murah atau mahalnya 

harga suatu produk sangat relatif sifatnya. Oleh karena itu, perlu 

dibandingkan  terlebih dahulu dengan harga produk serupa yang 

diproduksi atau dijual oleh perusahaan lain. Dengan kata lain, 

perusahaan harus selalu memonitor harga yang ditetapkan oleh para 

pesaing, agar harga yang ditentukan oleh perusahaan tersebut tidak 

terlalu tinggi atau sebaliknya. 
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Perusahaan biasanya mengembangkan struktur penetapan 

harga yang merefleksikan variasi dalam permintaan dan biaya secara 

geografis, kebutuhan segmen pasar, waktu pembelian, tingkat 

pemesanan, frekuensi pengiriman, garansi, kontrak layanan, dan 

faktor lainnya. Bagaimana konsumen sampai pada persepsi harga 

adalah prioritas pemasaran yang penting. Terdapat beberapa indikator 

pada persepsi harga d indikator salah satunya sebagai berikut: harga 

terjangkau, kesesuaian harga dengan kualitas produk, kesesuaian 

harga dengan manfaat produk, dan harga yang murah (Arbaawan, 

2016). Penulis mengambil empat topik ini menjadi dimensi penelitian 

terhadap persepsi harga. 

Persepsi harga merupakan hal yang dapat dikendalikan dan 

menentukan diterima atau tidaknya suatu produk oleh pelanggan. 

Harga semata-mata tergantung pada kebijakan perusahaan tetapi tentu 

saja dengan mempertimbangkan berbagai hal. Murah atau mahalnya 

harga suatu produk sangat relatif sifatnya. Oleh karena itu, perlu 

dibandingkan terlebih dahulu dengan harga produk serupa yang 

diproduksi atau dijual oleh perusahaan lain. Dengan kata lain, 

perusahaan harus selalu memonitor harga yang ditetapkan oleh para 

pesaing, agar harga yang ditentukan oleh perusahaan tersebut tidak 

terlalu tinggi atau sebaliknya. 

 



21 
 

Harjati (2015) menjelaskan persepsi harga adalah pandangan 

pelanggan dalam melihat harga dilihat dari tinggi dan rendahnya harga 

yang mempengaruhi keputusan pembelian. Persepsi mempunyai 

pengaruh yang kuat bagi konsumen. Salah satu faktor yang 

berpengaruh terhadap konsumen atau pelanggan yaitu persepsi akan 

harga tersebut. 

4. Citra Merek 

Menurut Kotler & Keller (2009), citra adalah sejumlah 

keyakinan, ide, dan kesan yang dipegang oleh seseorang tentang sebuah 

objek. Citra dikatakan ada, akan tetapi tidak nyata atau tidak bisa 

digambarkan secara fisik (dalam pikiran). Gronroos (1990)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

dalam Sustisna (2002) menyatakan bahwa terdapat empat peran citra 

bagi suatu perusahaan: 

a. Citra menceritakan harapan, bersama dengan kampanye pemasaran 

eksternal, seperti periklanan, penjualan pribadi dan komunikasi dari 

mulut ke mulut. 

b. Citra dalah sebagai penyaring yang mempengaruhi persepsi pada 

kegiatan sebuah perusahaan. 

c. Citra adalah fungsi dari pengalaman dan juga harapan dari 

konsumen atau pelanggan. 

d. Citra mempunyai pengaruh penting pada manajemen. Dengan kata 

lain, citra mempunyai dampak internal. 

 



22 
 

Menurut Kotler & Armstrong (2008), merek merupakan suatu 

nama, simbol, atau desain atau  bahkan kombinasi dari semuanya yang 

mengidentifikasikan pembuat atau penjual produk dasn jasa atau 

dimaksudkan untuk menyebutkan produk  atau jasa dari seorang atau 

sekelompok penjual agar terbedakan dari para pesaingnya. Merek  yang 

sudah dikenal akan memberikan informasi, pengenalan dan rasa 

percaya kepada konsumen atau pelanggan. Merek dari sebuah produk 

berkembang sangat kuat sehingga hampir tidak ada sesuatu yang dijual 

oleh perusahaan tanpa merek. Pengertian merek terbagi dalam enam 

tingkatan yaitu sebagai berikut:  

a. Merek sebagai atribut merek mengingatkan pada atribut-atribut 

tertentu. 

b. Merek sebagai manfaat; yaitu suatu merek lebih dari serangkaian 

atribut, pelanggan tidak membeli atribut tetapi mereka membeli 

manfaat. 

c. Merek sebagai nilai; yaitu merek menyatakan sesuatu tentang nilai 

produk, nilai produsen atau pemegang merek, dan nilai pelanggan. 

d. Merek sebagai budaya; merek berperan mewakili budaya tertentu. 

e. Merek sebagai kepribadian; merek mencerminkan kepribadian 

tertentu. 

f. Merek sebagai pemakai; merek dapat menunjukkan jenis 

konsumen yang membeli atau menggunakan produk tersebut. 
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Identitas merek dibuat untuk mendapatkan citra sebuah merek. 

Citra sebuah merek adalah seperangkat asosiasi unik yang ingin 

diciptakan atau dipelihara para pemegang merek. Asosiasi-asosiasi 

tersebut menyatakan apa sesungguhnya merek dan apa yang 

dijanjikannya kepada pelanggan. Identitas merek adalah citra merek 

yang ingin ditanamkan dibenak konsumen (Surachman, 2008). 

Menurut Kotler (2009) citra merek adalah penglihatan dan 

kepercayaan yang terpendam di benak konsumen, sebagai cerminan 

asosiasi yang tertahan di ingatan konsumen. Citra merek yang baik dari 

suatu produk akan mempunyai dampak yang menguntungkan bagi 

perusahaan, sedangkan citra merek yang kurang baik akan merugikan 

perusahaan. Citra merek yang baik berarti konsumen atau pelanggan 

mempunyai kesan postif terhadap suatu merek produk. Sedangkan citra 

yang kurang baik berarti konsumen atau pelanggan mempunyai kesan 

yang negatif terhadap suatu merek produk (Sutisna, 2002). 

Konsumen atau pelanggan dengan citra yang positif terhadap 

suatu merek lebih memungkinkan untuk melakukan pembelian. Apabila 

citra merek negatif, kemugkinan salah satunya disebabkan oleh 

pengalaman buruk konsumen atau pelanggan terhadap suatu produk. 

Dalam hal demikian, terdapat masalah berkenaan dengan kualitas teknis 

atatu fungsional sebuah perusahaan (Sustisna, 2002). 
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Gadau (2016) menjelaskan bahwa citra merek merupakan 

representasi dari keseluruhan persepsi terhadap merek dan dibentuk dari 

informasi dan pengalaman masa lalu terhadap merek tersebut. Tomida 

(2016) mengatakan bahwa  konsumen dalam melakukan pembelian 

suatu produk tidak hanya melihat produk dari segi kualitas, merek, 

maupun harga, akan tetapi juga citra merek yang melekat pada produk 

tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan 

konsumen akan memilih produk yang telah dikenal baik melalui 

pengalaman menggunakan produk maupun berdasarkan informasi yang 

diperoleh melalui berbagai sumber. 

Terdapat beberapa indikator pada citra merek salah satunya 

sebagai berikut: Memorability ( bentuk kemasan produk mudah diingat 

oleh pelanggan ), recognition ( keterkenalan merek suatu produk ), 

improve appearance  ( persepsi pelanggan setelah menggunakan produk 

bisa meningkatan penampilan diri atau percaya diri ), Percaya pada 

merek (persepsi pelanggan bahwa produk dapat dipercaya khasiat dan 

manfaatnya sesuai dengan tagline atau slogan) (Fatmawati & Soliha, 

2017). Penulis mengambil empat topik ini menjadi dimensi penelitian 

terhadap citra merek. 
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C. Kerangka Pikir 

Dalam penelitian ini dibuat suatu kerangka pikir yang dapat 

membantu dalam mempermudah untuk mengetahui yang akan dibahas dalam 

suatu pembahasan. Kerangka pikir atau model konseptual pada penelitian ini 

disajikan pada gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1  

Kerangka Pikir 

 

Berdasarkan gambar 2.1, dapat dilihat bahwa pentingngnya variabel 

bebas pada penelitian ini yaitu persepsi harga dan citra merek diproses 

seberapa besar pengaruhnya terhadap variabel terikat yaitu loyalitas 

pelanggan. Persepsi harga dan citra merek tersebut akan dianalisis seberapa 

besar pengaruhnya terhadap loyalias pelanggan dan kemudian hasil dari 

pengaruh kedua variabel tersebut dibandingkan dan akan diketahui variabel 

yang lebih besar  atau dominan pengaruhnya  terhadap loyalitas pelanggan. 

D. Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan perumusan masalah seperti yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka jawaban sementara pada rumusan masalah dapat dilihat 

dari hipotesis penelitian sebagai berikut: 
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1. Pengaruh Persepsi Harga Terhadap Loyalitas Pelanggan 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2015), 

dinyatakan bahwa persepsi harga berpengaruh positif signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan. Begitupula dengan penelitian yang 

dilakukan Winahyu (2012), dinyatakan bahwa persepsi harga 

berpengaruh signifikan terhadap minat beli air minum Axogy. Persepsi 

harga dapat berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan karena persepsi 

pelanggan mengenai harga dimana harga tersebut dapat diterima atau 

sesuai dengan yang diharapkan oleh pelanggan maka dapat 

menimbulkan adanya loyalitas pelanggan suatu produk. Berdasarkan 

hal tersebut maka dapat dirumuskan: 

H1: Persepsi harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan kosmetik Etude House. 

2. Pengaruh Citra Merek Terhadap Loyalitas Pelanggan 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2015), 

dinyatakan bahwa citra merek berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan. Begitupula dengan penelitian yang 

dilakukan Tomida (2016), dinyatakan bahwa citra merek berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan produk footwear Yongki 

Komaladi. Citra merek yang baik/buruk dapat berpengaruh terhadap 

loyalitas pelanggan. Apabila citra merek tersebut baik maka 

pelanggan akan tetap memilih produk merek tersebut sebagai pilihan 
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mereka dan begitupun sebaliknya. Berdasarkan hal tersebut maka 

dapat dirumuskan: 

H2: Citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan kosmetik Etude House. 

3. Variabel yang Paling Dominan Antara Persepsi Harga atau Citra 

Merek yang Mempengaruhi Loyalitas Pelanggan 

Dari hasil pengujian pada penelitian yang dilakukan oleh 

Waskita & Yuniati (2016), dinyatakan bahwa variabel persepsi harga 

mempunyai pengaruh dominan terhadap loyalitas pelanggan PT Roda 

Express Sukses Mandiri karena mempunyai koefisien determinasi 

parsialnya paling besar. Persepsi harga dapat dikatakan memiliki 

pengaruh terbesar atau variabel paling dominan terhadap loyalitas 

pelanggan dibandingkan dengan citra merek karena target pasar dari 

Etude House adalah kalangan anak muda, dimana anak muda sangat 

mementingkan harga dibandingkan faktor lain. Berdasarkan penelitian 

tersebut maka dapat dirumuskan: 

H3: Variabel yang paling dominan diantara persepsi harga atau citra 

merek yang mempengaruhi loyalitas pelanggan adalah variabel 

persepsi harga. 

 

 

 


