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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Loyalitas terhadap sebuah merek menyebabkan pelanggan 

berlangganan suatu produk ataupun jasa tertentu dan menyebabkan 

pengulangan pembelian pada merek yang sama (Avrianti, 2004). Loyalitas 

merek merupakan suatu kondisi dimana konsumen memiliki sikap yang 

positif terhadap sebuah merek tertentu, memiliki komitmen terhadap merek 

dan memiliki kecenderungan untuk meneruskan pembeliannya di masa yang 

akan datang dengan merek yang sama  (Bastian, 2014).  

Kesetiaan pelanggan terhadap sebuah merek  dapat diukur melalui 

loyalitas  merek. Ukuran tersebut dapat memberikan sebuah gambaran 

mengenai kemungkinan seorang pelanggan beralih ke produk yang lain. 

Pelanggan yang loyal umumnya akan setia pada sebuah merek tertentu dalam 

hal pembelian ulang, walaupun telah dihadapkan dengan berbagai alternatif 

pilihan merek yang lain (Fatimah, 2014). 

Sari (2017) menyatakan bahwa keberadaan pelanggan yang loyal pada 

sebuah merek sangat diperlukan agar perusahaan dapat bertahan hidup. 

Upaya mempertahankan loyalitas merek merupakan cara yang efektif 

dibandingkan dengan menarik pelanggan baru.Terjadinya loyalitas merek 

dapat dikaitkan dengan berbagai faktor seperti harga, citra merek 

(Khraim,2011), promosi, desain, lingkungan toko dan kualitas produk 

(Kusuma, 2013).  
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Salah satu faktor penentu kesuksesan untuk menciptakan loyalitas 

merek diantaranya dengan memperhatikan kualitas produk (Tjahjaningsih, 

2009). Kualitas produk merupakan keseluruhan karakteristik dari suatu 

produk ataupun kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang tersirat. 

Kualitas produk mempunyai peran penting bagi pelanggan sebagai penentu 

tingkat loyalitas merek terhadap produk yang akan dibeli. Apabila produsen 

tidak memperhatikan kualitas produk yang sesuai dengan harapan konsumen, 

maka pelanggan akan mengalihkan pembeliannya pada produk merek lain. 

Kualitas produk dapat memengaruhi loyalitas merek karena mendorong 

pelangganuntuk loyal terhadap produk merek yang dibeli dan membuat 

pelanggan menjadi puas sesuai yang diharapkan ( Oktaviani, 2016 ). 

Sebuah perusahaan dituntut agar mampu menghasilkan sebuah produk 

yang memiliki kualitas yang unggul dibandingkan dengan produk sejenis 

lainnya. Jika sebuah perusahaan memiliki kulitas produk yang lebih unggul 

dibandingkan dengan produk sejenis lainnya, hal tersebut dapat menciptakan 

citra yang baik bagi perusahaan (Megarita, 2014). Pelanggan akan setia jika 

produknya yang bisa memenuhi kebutuhan mereka dan memberi kepuasan ke 

pada mereka (Joelle, 2016). 

Citra merek merupakan kesan merek yang diberikan oleh perusahaan 

mengenai gambaran suatu produk dengan membangun sebuah karakter yang 

berbeda dengan produk pesaing (Anandia, 2015). Citra merek akan 

mempengaruhi loyalitas merek di mata para pelanggan. Semakin baik citra 
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merek yang diciptakan suatu produk, maka secara tidak langsung pelanggan 

dengan mudah akan loyal dengan merek tersebut (Novitasari, 2017). 

Citra merek memiliki sebuah arti yang penting dimana seorang 

pelanggan mempersepsikan suatu hal mengenai sebuah merek, hal tersebut 

menyangkut bagaimana seorang pelanggan menggambarkan apa yang 

mereka rasakan mengenai merek tersebut ketika mereka memikirkannya 

(Susanto, 2011). Citra merek yang positif menciptakan persepsi yang baik 

dimata pelanggan dan akan mempengaruhi pelanggan kedalam keputusan 

pembelian yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas merek pada 

produk tertentu (Sasetyo, 2012). 

Citra merek merupakan variabel penting dalam studi tentang merek. 

Satu hal yang harus dipertimbangkan adalah citra merek selalu berada di 

benak pelanggan. Seperti penelitian Saleem et al (2015) yang menjelaskan 

bahwa ketika sebuah perusahaan menjanjikan kualitas dengan maksud untuk 

mendukung loyalitas pelanggan terhadap merek, dukungan positif dari citra 

merek merupakan hal yang sangat penting. 

Kosmetik untuk zaman sekarang ini tidak bisa dipandang dengan 

sebelah mata lagi dikarenakan sudah menjadi kebutuhan manusia,  khususnya 

wanita. Kaum wanita menyukai bahkan suatu keharusan untuk melakukan 

perawatan tubuh terutama yang berhubungan dengan wajah. Hal ini 

dikarenakan kaum wanita percaya bahwasannya mereka juga memoles 

wajahnya untuk meningkatkan rasa percaya diri (detik, 2016). 
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PT. Paragon Technology and Innovation merupakan perusahaan yang 

bergerak dibidang manufaktur yang memproduksi berbagai produk skincare, 

haircare dan kosmetik. Produk kosmetik yang dihasilkannya yaitu seperti 

kosmetik Wardah, Make Over, Putri dan sebagainya (Paragon, 2017). 

Penelitian ini menggunakan studi kasus merek Wardah. Pemilihan tersebut 

dikarenakan wardah mempunyai citra merek yang kuat dibenak pelanggan 

dibuktikan denganmenjamurnya berbagai gerai kosmetik wardah di kota 

Malang seperti yang ada di daerah Dinoyo, Pasar Besar, Sardo Swalayan 

hingga di pusat perbelanjaan seperti Mall di kota Malang. 

Wardah berhasil memiliki banyaknya penghargaan diantaranya Halal 

Award dari LPPOM-MUI, 1st Indonesia Original Brand di tahun 2012 versi 

majalah SWA, serta penghargaan TOP Brand Awards sejak tahun 2012 

hingga tahun 2017 (Wardahbeauty, 2017 ). Wardah juga berhasil masuk 

dalam TOP Brand awards dalam ajang Indonesia Customer Satisfaction 

Award (ICSA) dari tahun 2012 hingga 2016. Tidak berhenti disitu saja, 

bahkan hampir seluruh produk Wardah berhasil masuk ke dalam TOP Brand 

Award pada tahun 2017 (TBI, 2017). Hal tersebut menunjukkan 

bahwasannya brand Wardah kosmetik mendapatkan citra  yang baik dari 

pelanggannya.  

Persaingan antar perusahaan kosmetik saat ini sangat kompetetif dan 

semakin berkembangnya ekspektasi pelanggan mendorong perusahaan untuk 

memfokuskan pada upaya untuk mempertahankan pelanggan. Banyaknya 

ragam kosmetik yang ada di Indonesia mempunyai pengaruh penting tentang 

http://www.wardahbeauty.com/
http://www.topbrandaward.com/
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pembelian maupun pemakaian produk tersebut. Kosmetik menawarkan 

sebuah produk bekebutuhan sekunder yang mana hasilnya dapat menunjang 

para remaja tampil cantik dan menawan di mata orang lain. Penting bagi 

perusahaan untuk mengembangkan keunggulan kompetetif berkelanjutan 

dengan merubah orientasi kompetisi salah satunya dengan membuat citra 

merek yang baik dimata pelanggan. 

Banyaknya pilihan produk kosmetik membuat seseorang memilih 

produk yang berkualitas baik. Tidak jarang banyak pelanggan yang beralih ke 

merek yang lainnya dikarenakan kualitas merek lainproduknya lebih 

berkualitas.Sebagai suatu fenomena kognisi, loyalitas merek sering dianggap 

sebagai komitmen internal untuk membeli dan membeli ulang suatu merek 

tertentu. Survey yang dilakukan oleh Saleem et al (2015) menunjukkan 

bahwasannya loyalitas terhadap sebuah merek akan dipengaruhi oleh kualitas 

produk yang baik sehingga akan menghasilkan citra yang baik. Pelanggan 

yang loyal terhadap sebuah merek akan menunjukkan sikap dan perilaku 

positif, seperti pembelian merek yang sama dan rekomendasi positif yang 

dapat mempengaruhi pelanggan lain untuk menggunakan produk dengan 

merek yang sama (Arlan, 2006)  

Kosmetik Wardah merupakan salah satu produk kecantikan lokal yang 

dikenal masyarakat sebagai kosmetik berlabel halal dan berbahan baku yang 

aman.Wardah sangat memperhatikan kualitas produk yang dihasilkannya 

terbukti dengan kosmetiknya yang berbahan dasar alami, sehingga aman 

digunakan disegala macam jenis kulit (Republika,2018). Dari kualitas produk 
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tersebut maka pelanggan akan mempunyai perilaku yang loyal terhadap 

merek. Citra Merek Wardah sangat melekat dibenak pelanggan, terbukti 

dengan survey di lingkungan sekitar yang menunjuk kosmetik Wardah ketika 

ditanya mengenai kosmetik yang berkualitas. Pada saat ini kosmetik merek 

Wardah sangat mempunyai citra merek yang baik di hati pelanggan, hal ini 

dibuktikannya dengan semakin banyaknya gerai kosmetik Wardah yang 

berada di Malang. Demi untuk mempertahankan pelanggan, maka strategi 

yang digunakan oleh perusahaan adalah harus inovatif, dikarenakan 

perusahaan harus mempertahankan pelanggan yang loyal terhadap merek 

memberikan dampang yang signifikan bagi profitabilitas perusahaan (Arlan, 

2006). 

Kualitas produk dan citra merek menjadi faktor pendorong 

bagipelanggan untuk loyal ke sebuah merek tertentu.Pelanggan yang 

memiliki sifat loyal terhadap sebuah merek tentu mempunyai pertimbangan-

pertimbangan sebelumnya.  Diantaranya yaitu citra merek dan kualitas 

produk yang akan dibeli. Semakin kualitas produk tersebut baik makasemakin 

baik pula citra merek dari sebuah produk tersebut.  Citra merek dan kualitas 

produk dirasa penting guna untuk mempertahankan sebuah perusahaan 

berada di pasaran. Berdasarkan latar belakang dan fenomena inilah  maka 

peneliti tertarik melakukan penelitian pada fenomena yang terjadi di 

masyarakat terhadap bagaimana “Pengaruh Kualitas Produk Dan Citra 

MerekTerhadap Loyalitas Merek Kosmetik Wardah(Studi Pada 

Pelanggan Gerai Kosmetik Wardah di Matahari Malang Town Square)”.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah kualitas produk berpengaruh positif terhadap loyalitas merek 

Kosmetik Wardah? 

2. Apakah citra merek berpengaruh positif terhadap loyalitas merek 

Kosmetik Wardah? 

3. Apakah kualitasproduk dan citra merek bersama-sama berpengaruh 

terhadap loyalitas merek kosmetik Wardah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis: 

1. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh kualitas produk terhadap 

loyalitas merek kosmetik Wardah. 

2. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh citra merek terhadap loyalitas 

merek kosmetik Wardah. 

3. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh kualitas produk dan citra merek 

secara bersama sama terhadap loyalitas merek kosmetik Wardah. 

 

D. Manfaat penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dapat memberikan manfaat secara: 
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1. Teoritis  

Hasil peneliti ini secara teoritis dapat memberikan acuan bagi 

peneliti selanjutnya, yang berkenan dengan kualitas produk dan citra 

merek terhadap loyalitas merek. 

 

2. Praktis 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pihak pemasaran Wardah di kota Malang, yang 

berhubungan dengan kualitas produk dan citra merek terhadap loyalitas 

merek.Selanjutnya, agar dapat dijadikan bahan evaluasi bagi perusahaan 

dalam menentukan kebijakan dan strategi yang akan digunakan dimasa 

mendatang.  
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