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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kegiatan pemasaran menjadi sangat penting dalam perekonomian modern 

saat ini, sehingga banyak perusahaan yang berorientasi pada pasar dalam 

usahanya untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Persaingan yang terjadi antar 

industri semakin kompetitif, terutama persaingan yang terjadi pada industri 

kosmetik, terbukti banyaknya jenis kosmetik produksi dalam negeri atau produksi 

luar negeri yang beredar di Indonesia (Fitriana, 2018). 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Diana Fitriana dan I Made 

Sukresna (2018) bahwa Industri kecantikan di Indonesia merupakan pasar ketiga 

terbesar di Asia. Indonesia merupakan pasar yang memikat bagi pelaku industri 

kecantikan, karena tingginya permintaan untuk produk perawatan dan kecantikan. 

Munculnya fenomena selebritas yang ikut terlibat  di bidang kecantikan, seperti 

yang terlihat di media sosial atau lebih sering disebut beauty influence turut pula 

mendorong kemajuan industri produk perawatan kecantikan di Indonesia.  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ayu Ning Lestari (2015) Kosmetik 

menjadi salah satu tren yang berkembang didunia. Kosmetik tidak hanya 

digunakan untuk menunjang penampilan, namun dengan menggunakan kosmetik 

bisa menutupi kekurangan wajah dan menonjolkan kelebihan wajah. Setiap wanita 

pasti ingin tampil cantik dan menarik dihadapan orang lain, wanita sangat identik 

dengan keindahan. Bahkan di era modern saat ini pria pun ingin tampil sempurna 

dan menjadi pusat perhatian dimanapun ia berada. Hal ini didapatkan dengan 
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menggunakan produk kosmetik. Kosmetik merupakan alternative pilihan yang 

dapat digunakan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan sekunder serta 

keinginan untuk mempercantik diri. Pada saat ini, pembelian produk kosmetik 

bukan lagi untuk memenuhi keinginan tapi sudah menjadi suatu kebutuhan. Oleh 

karena itu perusahaan harus mampu menciptakan loyalitas pelanggan terhadap 

perusahaan. Loyalitas pelanggan dapat tercipta dengan adanya kepuasan 

pelanggan melalui produk yang sudah berlabel halal, Mengingat bahwa Indonesia 

merupakan negara dengan mayoritas muslim dan merupakan negara dengan 

penduduk muslim terbesar di dunia sehingga kehalalan akan menjadi sangat 

penting dalam pemasaran di Indonesia. Pencantuman label halal pada dasarnya 

tidak wajib, namun jika produk yang masuk kedalam Indonesia yang merupakan 

negara yang mayoritas penduduknya muslim maka wajib mencantumkan label 

halal dan bertanggung jawab atas kehalalannya, supaya hak konsumen atas citra 

merek produk yang jelas mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa yang 

dapat terlindungi secara layak dan memadai. 

Adanya label halal pada sebuah produk akan membantu kedua belah pihak, 

baik produsen yang memproduksi ataupun konsumen yang mengkonsumsi, 

adanya label halal juga melindungi pengusaha dari tuntutan konsumen 

dikemudian hari, melindungi konsumen dari keraguan dalam menggunakan 

produk, dapat meningkatkan kepuasan konsumen, dan dapat memperkuat dan 

meingkatkan brand image secara langsung maupun tidak dalam menggunakan 

produk (Aminah Putri, 2016). 
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Menurut Sumarwan (2011:209) konsumen islam cenderung memilih produk 

yang dinyatakan halal dibandingkan dengan produk yang belum dinyatakan halal 

oleh lembaga berwenang. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Novi Putri 

Angraini (2018) bahwa label halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan, dan label halal berpengaru positif dan signifikan terhadap 

loyalitas. hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Mazzini Muda, dkk 

(2015) yang menyatakan label halal mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan. Dan juga didukung penelitian yang dilakukan 

Nurul Vivit Hapsari (2018) menyatakan label halal mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap loyalitas. 

Menurut Aminah Putri (2016) Konsumen yang menggunakan kosmetik 

yang halal dapat memberikan dampak tenang bagi pemakainya, dan kosmetik 

yang tidak halal dalam proses pembuatannya sampai bahan yang digunakan 

menggunakan zat-zat yang diharamkan secara islam. Akibat dari pemahaman 

agama yang baik dan edukasi produsen mengenai sertifikat halal pada produknya 

kesadaran akan mengkonsumsi produk pada konsumen muslim sangat tinggi. Hal 

ini akan berdampak pada semakin tingginya konsumen yang peduli tentang 

sertifikat label halal pada produk yang dibeli. Karena pada zaman sekarang sudah 

banyak konsumen yang kritik dan memiliki pengetahuan produk  yang baik 

sebelum melakukan pembelian, hal ini bertujuan supaya kepuasan konsumen 

dalam  memakai produk jangka panjang aman digunakan. Salah satu produk 

kosmetik di Indonesia yang aman digunakan serta sudah berlabel halal adalah 

Oriflame.  Produk kosmetik oriflame sudah memberikan jaminan kenyamanan 
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bagi konsumen melalui jaminana kehalalan produk kosmetiknya yang membantu 

konsumen terhindar dari penggunaan bahan yang diragukan kehalalannya, semua 

bahan dasarnya terbuat dari bahan-bahan yang tidak  berbahaya dan ramah 

lingkungan. 

Citra merek merek juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

kepuasan pelanggan, dengan adanya kepuasan pelanggan maka dapat tercipta 

loyalitas pelanggan, konsumen akan membeli produk merek terkenal dengan citra 

yang baik karena kualitas merek terpercaya. Hal ini membuat perusahaan mulai 

memperkuat produknya agar tercipta citra merek yang positif dan melekat dibenak 

konsumen. Menurut Kotler & Keller (2010:403) “citra merek adalah presepsi dan 

keyakinan yang dipegang konsumen, seperti yang dicerminkan asosiasi yang 

tertanam dalam ingatan pelanggan, yang slalu di ingat pertama kali saat 

mendengar slogan dan tertanam dibenak konsumennya. Penelitian yang dilakukan 

oleh Diana Fitriana menyatakan bahwa citra merek berpengaruh positif terhadap 

kepuasan pelanggan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Amelia 

Septian, dkk (2019) yang menyatakan bahwa citra merek berpengaruh positif 

terhadap kepuasan pelanggan, dan citra merek berpengaruh positif terhadap 

loyalitas pelanggan.  

Semakin banyaknya produk kosmetik yang ada dipasaran membuat 

produsen kosmetik Oriflame harus merumuskan dan menetapkan strategi-strategi 

pemasaran yang cermat dan kreatif agar dapat memenangkan persaingan. Menurut 

penelitian Diana Fitriana (2018) menyatakan bahwa Semarang menjadi salah satu 

kota yang terdapat banyak industri produk perawatan dan kecantikan yang 
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berkembang, salah satunya yaitu oriflame. Oriflame masuk Indonesia pada tahun 

1986 dan berkembang dilebih dari 60 negara dan memiliki lebih dari 100 ilmuan. 

Oriflame menawarkan produk perawatan dari ujung rambut sampai ujung kaki. 

Salah satu produk oriflame yaitu kosmetik, oriflame memiliki berbagai macam 

produk kosmetik lengkap seperti facial wash, foundation, bedak, maskara, pensil 

alis, eyeliner, blush on, lipstik, lipgloss, setting mist, masker, eye cream, toner, 

clensing milk, dan eye shadow. 

Selain label halal dan citra merek, kualitas produk merupakan titik awal 

yang baik untuk menciptakan citra positif dan mempertahankan loyalitas 

pelanggan jangka panjang, sehingga kualitas produk menjadi hal sangat penting 

dan sangat diperhatikan oleh para konsumen. Kualitas produk merupakan mutu 

dari produk yang diproduksi oleh perusahaan dimana kualitas yang baik akan 

memberikan kepuasan bagi konsumen, kemudian apabila kualitas tersebut selalu 

meningkat seiring banyaknya permintaan konsumen, maka akan mempengaruhi 

loyalitas konsumen untuk membeli ulang produk (Diana Fitriana, 2016). 

Menurut (Kotler dan Keller, 2010:144) semakin tinggi tingkat kualitas suatu 

produk, maka akan mengakibatkan tingginya tigkat kepuasan yang akan dirasakan 

oleh konsumen, dengan tingginya tingkat kepuasan yang akan dirasakan oleh 

konsumen maka konsumen akan merekomendasikan produk terhadap orang lain. 

Semakin maraknya kosmetik  membuat produk Oriflame tergeser dari 

ketenarannya. Produk kosmetik yang dianggap baik dan aman akan selalu dicari 

oleh konsumen selain faktor kualitas yang baik dan aman konsumen akan 

membeli produk yang sesuai dengan warna kulit, jenis kulit, warna kulit, dan lain 
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sebagainya. Setelah pemakaian produk biasanya konsumen akan menilai 

bagaimana manfaat yang diperoleh. Hal ini terbukti dari survey yang dilakukan, 

banyak sekali top brand awards salah satunya ialah perawatan pribadi. Berikut 

merupakan hasil survey produk oriflame selama 3 tahun terakhir: 

Tabel 1.1 

Rating Top Brand Index Produk Body Cream pada Tahun 2017-2019 

 2017 2018 2019 

1 Wardah 14.4% Oriflame 16.8% The body shop 30.9% 

1. 2 The body shop 11.6% Wardah 16.4 Oriflame 19.4% 

2. 3 Mustika ratu 6.8% The body shop 12.7% Mustika ratu 13.2% 

3. 4 Bali ratih 5.8% Mustika ratu  12.5% Wardah 9.0% 

4. 5 Oriflame 3.7% Dove 11.7% Dove 8.3% 

           Sumber : www.topbrand-award.com  

Dari data diatas menunjukkan bahwa body cream oriflame pada tahun 2017 

berada di posisi 5 dengan presentase 3.7%, mengalami kenaikan yang signifikan 

menjadi top brand nomer 1 dengan presentase 16.8% dengan rata-rata 

kenaikannya yaitu 13.1%. dan pada tahun 2019 meskipun berada di top brand 

award nomer 2 tapi presentasenya mengalami kenaikan sebesar 2.6%.  

Tabel 1.2 

Rating Top Brand Index Produk Sun Care pada Tahun 2017-2019 

 

 2017 2018 2019 

1.  Nivea 30.0% Nivea 32.5% Nivea 22.1% 

2.  Wardah 18.6% Vaseline 259% Oriflame18.1% 

3.  Vaseline 15.2% Wardah 13.0% Vaseline17.9% 

4.  Oriflame 4.5% Oriflame 10.5% Wardah 16.7% 

           Sumber : www.topbrand-award.com 

http://www.topbrand-award.com/
http://www.topbrand-award.com/
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Data tersebut menunjukkan bahwa sun care oriflame memiliki Top brand 

index yang meningkat setiap tahunnya mulai tahun 2017 hingga tahun 2018. 

Produk sun care mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 6% menjadi 

10.5%. tahun berikutnya juga mengalami kenaikan top brand berada di peringkat 

2 sebesar 7.6% menjadi 18.1%. 

Tabel 1.3 

Rating Top Brand Index Produk Lipglos pada Tahun 2017-2019 

 

 2017 2018 2019 

1.  Wardah 23.1% Wardah 31.8% Maybellin 19.0% 

2.  Maybellin 10.8% Revlon 12.0% Wardah 16.2% 

3.  Revlon 9.3% Maybellin 10.9% Oriflame 9.7% 

4.  Oriflame 8.7% Oriflame 7.9% Latulipe 8.4% 

5.  Sariayu 4.7% Sariayu 7.0% Sariayu 6.1% 

         Sumber : www.topbrand-award.com 

Dari data diatas menunjukkan bahwa lipglos oriflame pada tahun 2017 ke 

tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0.8% sehingga presentasi tahun 2018 

menjadi 79%. Dan pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan sebanyak 

1.8% sehingga presentasinya menjadi 9.7%.  

Tabel 1.4 

Rating Top Brand Index Produk Maskara pada tahun 2017-2019 

 

 2017 2018 2019 

1.  Maybellin 26.8% Maybellin 22.0% Maybellin 26.2% 

2.  Wardah 12.2% Wardah 19.0% Wardah 15.5% 

3.  Oriflame 9.9% Oriflame 11.5% Latulipe 10.9% 

4.  Pixy 9.0% Revlon 11.4% Oriflame 10.8% 

         Sumber : www.topbrand-award.com 

http://www.topbrand-award.com/
http://www.topbrand-award.com/
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Dari data diatas menunjukkan bahwa Maskara oriflame pada tahun 2017 ke 

tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 1.6% menjadi 11.5%. Dan pada tahun 

2018 ke 2019 mengalami penurunan sebanyak 0.7% sehingga presentasi tahun 

2019 menjadi 10.8%. sehingga top brand index maskara oriflame pada tahun 

2017-2019 mengalami fluktuasi.   

Research gap penelitian ini adalah (Suryono Budi 2016) menyatakan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa citra merek memiliki pengaruh positif terhadap 

loyalitas. Sedangkan (Diana Fitriana 2018) menyatakan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa citra merek memilik pengaruh negatif terhadap loyalitas 

pelanggan. (Suryono Budi 2016) menyatakan bahwa kepuasan pelanggan 

memiliki pengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Namun berbeda dengan 

(Fredi Pradana 2018) kepuasan memiliki pengaruh negatif terhadap loyalitas 

pelanggan.  

Pembahasan diatas sebagabi tolak ukur penelitian, berbagai upaya untuk 

dapat meningkatkan kepuasan pelanggan maka konsumen akan loyal dalam 

membeli ulang produk Oriflame dilakukan diantaranya dengan memberikan label 

halal pada produk, meningkatkan citra merek kosmetik, dan meningkatkan 

kualitas produk. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis 

melakukan penelitian berjudul : PENGARUH LABEL HALAL, CITRA MEREK, 

KUALITAS PRODUK TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN MELALUI 

KEPUASAN PELANGGAN (Studi Kasus pada pelanggan Produk Kosmetik 

Oriflame Cabang Semarang). 
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1.2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a) Responden yang akan diteliti adalah pelanggan Oriflame Cabang Semarang. 

b) Variabel Eksogen penelitian ini adalah label halal, citra merek, dan kualitas 

produk. 

c) Variabel Endogen penelitian ini adalah Loyalitas pelanggan. 

d) Variabel Intervening penelitian ini adalah Kepuasan pelanggan. 

e) Penelitian dilakukan selama 4 bulan setelah Proposal disetujui 

1.3. Perumusan Masalah 

Hasil observasi peneliti menunjukkan tahun 2017-2019 kosmetik Oriflame 

kategori body cream masih mengalami fluktuasi dalam Rating Top Brand. 

Begitupun dengan produk Sun care 2 tahun berturut-turut dari tahun 2017 dan 

2018 produk sun care Oriflame masih tetap berada di Rating Top Brand bawah 

atau belum berada di 3 besar. Produk lipglos dan maskara pada tahun 2017 sampai 

2019 mengalami fluktuasi. Kenaikan dan penurunan tersebut menjadi indikasi 

bahwa pembeli belum loyal terhadap produk Oriflame. Selain itu beberapa dari 

konsumen dan pelanggan produk Oriflame Cabang Semarang memiliki keluhan 

mengenai kualitas produk yang tidak sesuai dengan ekspektasinya.  

Berdasarkan perumusan masalah diatas dapat dimunculkan pertanyaan penelitian 

sebagai berikut: 

a) Bagaimana pengaruh label halal terhadap kepuasan pelanggan ? 

b) Bagaimana pengaruh citra merek terhadap kepuasan pelanggan ? 

c) Bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap kepuasaan pelanggan ? 
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d) Bagaimana pengaruh label halal terhadap loyalitas pelanggan ? 

e) Bagaimana pengaruh citra merek terhadap loyalitas pelanggan ? 

f) Bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan ? 

g) Bagaimana pengaruh kepuasan terhadap loyalitas pelanggan ? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

a) Untuk menganalisis pengaruh label halal terhadap kepuasan pelanggan 

produk Oriflame cabang Semarang. 

b) Untuk menganalisis pengaruh citra merek terhadap kepuasan pelanggan 

produk oriflame cabang Semarang. 

c) Untuk menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan 

produk orifame cabang Semarang. 

d) Untuk menganalisis pengaruh label halal terhadap loyalitas pelanggan 

produk oriflame cabang Semarang 

e) Untuk menganalisis pengaruh citra merek terhadap loyalitas pelanggan 

produk Oriflame cabang Semarang. 

f) Untuk menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan 

produk Oriflame cabang Semarang. 

g) Untuk menganalisis pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas 

pelanggan produk Oriflame cabang Semarang. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut: 

a) Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang manajemen 

pemasaran. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

referensi bagi penelitian selanjutnya. 

b) Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan untuk 

menambah bukti empiris tentang pengaruh persepi label halal, kualitas 

produk, dan kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan melalui loyalitas 

dalam pembelian produk oriflame.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


