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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan industri kosmetika belakangan ini bertumbuh sangat pesat. 

Jumlah penduduk sekitar 258 juta jiwa dan 50% diantaranya di bawah usia 30 

tahun, menjadikan Indonesia pasar yang menjanjikan bagi perusahaan kosmetik, 

(kemenperin.go.id, 2016). Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh pemasar dalam 

memasarkan produknya.  

Industri kosmetika menjadi salah satu pendapatan negara Indonesia, 

karena setiap tahunnya industri kosmetika terus meningkat. Pertumbuhan volume 

penjualan industri kosmetika didongkrak oleh permintaan yang meninggi dari 

kelas  menengah. Mengingat sebagian besar wanita, selalu ingin mempercantik 

diri dengan merias diri dan merawat tubuh yang menjadi salah satu kebutuhan 

dasar. Saat ini, populasi perempuan Indonesia sebagai pengguna kosmetik kini 

telah  mencapai 126,8 juta orang, (global-business-guide.com/2017). 

Meningkatnya industri kosmetika di Indonesia menjadikan munculnya 

merek-merek baru, sehingga persaingan dalam industri ini semakin ketat. 

Persaingan yang ketat tersebut, menjadikan setiap perusahaan berusaha untuk 

menghasilkan produk yang diinginkan oleh konsumennya untuk memenuhi 

kebutuhan. Menurut berita kumparan mengenai perkembangan industri kosmetika 

di Indonesia, wanita paruh baya di Indonesia (berusia sekitar 40 tahun ke atas) 

lebih memilih produk kosmetik berbeda dari lainnya. Sementara untuk wanita 

muda, cenderung menggunakan produk kosmetik dari berbagai merek. Namun, 



2 

 

 

 

produk kosmetik sesungguhnya memiliki risiko pemakaian yang perlu 

diperhatikan, karena ada beberapa produk kosmetik yang masih menggunakan 

kandungan berbahaya sehingga berdampak pada hasil yang akan diterima oleh 

konsumen. Badan pengawasan obat dan makanan menyebutkan bahwa walaupun 

perkembangan industri kosmetika mengalami peningkatan terusmenerus, masih 

banyak pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam menyediakan dan/atau 

mengedarkan kosmetik. Dalam rangka pengawasan keamanan, dan mutu kosmetik 

yang beredar di Indonesia, selama tahun 2020 BPOM telah melakukan sampling 

dan pengujian laboratorium dan pemeriksaan sarana distribusi kosmetika. 

Menurut data kementrian perindustrian menunjukkan rata-rata 

pertumbuhan pasar industri kosmetika mencapai 10,67% dalam enam tahun 

terakhir (2016-2021). Berikut ini data penjualan industri kosmetika di Indonesia 

menurut kementrian perindustrian : 

Tabel 1.1 

Data Penjualan Kosmetik 

Kosmetik Terjual 

Wardah 4.759.202 unit 

Ponds 4.510.668 unit 

Mustika Ratu 4.278.982 unit 

Viva 3.789.508 unit 

Sariayu 3.455.088 unit 

Oriflame 3.434.217 unit 

Revlon 2.787.430 unit 

Maybeline 2.383.111 unit 

Sumber : kumparan-news.com, 2021. 

Berdasarkan Tabel 1 di atas, beberapa merek produk kosmetik yang masuk 

ke dalam kategori kosmetik populer selama tahun 2021. Produk dengan 
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presentase tertinggi diraih oleh produk kosmetik Wardah, kemudian untuk produk 

kosmetik Mustika Ratu memperoleh presentase ketigadi bawah Wardah. Menurut 

berita kumparan mengenai industri kosmetika, kepopuleran produk kosmetik 

dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor dan penilaian konsumen terhadap 

suatu produk. Sumber pun memperjelas bahwa hasil presentase tertinggi dari tabel 

di atas menandakan konsumen sering mencari, membeli, dan merekomendasikan 

produk kepada orang lain. Sedangkan apabila hasil presentase rendah, artinya 

konsumen kurang mencari, membeli, dan merekomendasikan produk kepada 

orang lain. Tinggi atau rendahnya presentase produk yang terjual menunjukkan 

fenomena yang terjadi di lapangan terutama terkait dengan data loyalitas ataupun 

kepuasan konsumen.  

Peneliti mengambil objek pelanggan kosmetik mustika ratu karena PT. 

Mustika Ratu merupakan salah satu perusahaan yang besar dan bergerak di bidang 

produk kecantikan. Dalam memperkenalkan perusahaan dan produknya ke 

masyarakat luas, PT. Mustika Ratu  menggunakan berbagai strategi promosi. 

Salah satunya adalah menjadi sponsorship dalam ajang pemilihan Puteri 

Indonesia. Sebagai sponsor utama, maka PT. Mustika Ratu berhak untuk 

menggunakan Puteri Indonesia sebagai ikon produknya (endorser). Penggunaan 

endorser Puteri Indonesia merupakan salah satu bentuk kegiatan komunikasi 

pemasaran terpadu yang dilakukan oleh PT. Mustika Ratu. Endorser digunakan 

untuk mengkomunikasikan produk kepada konsumen, seperti manfaat dari suatu 

produk. Manfaat tersebut tidak hanya functional benefit akan tetapi juga 

emotional benefit sehingga strategi promosi memberikan kebanggaan yang lebih 
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kepada konsumen. Kebanggaan tersebut akan membuat konsumen tertarik untuk 

mengkonsumsi suatu produk dan akan lebih terpuaskan. 

Menurut Sumarwan (2011:19) para pemasar diharuskan untuk memahami 

konsumen, mengetahui kebutuhan, selera, dan bagaimana konsumen mengambil 

keputusan dalam melakukan pembelian yang sesuai dengan kebutuhannya. Maka 

dari itu pemasar dapat mempelajari perilaku konsumen sebelum melakukan 

strategi pemasaran. Berikut adalah penjualan Mustika Ratu dalam 5 tahun: 

Tabel 1.2 

Data Penjualan Produk Kosmetik Mustika Ratu 

Tahun Penjualan 

2017 358.127 

2018 434.747 

2019 428.093 

2020 344.361 

2021 457.285 

Sumber: Annual report PT Mustika Ratu Tbk, 2017-2021 

Berdasarkan data Tabel 1.2, terlihat bahwa penjualan kosmetik Mustika 

Ratu di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Terlihat bahwa pada 

tahun 2020 penjualan kosmetik di Indonesia sebesar 344.361 produk, menurun 

dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 428.093 produk. Menurut 

kementrian perindustrian tahun 2020,  pertumbuhan pasar industri kosmetik rata-

rata mencapai 9,67%. Besarnya peningkatan tersebut menjadikan produk 

kosmetik sebagai salah satu penyumbang pendapatan negara yang berpotensi 

besar (Muslimawati, 2017). Meskipun di tahun 2020 penjualan menurun, tetapi 

besar peningkatan penjualan pada tahun 2021 mengalami peningkatan. Hal ini 

diprediksi akan terus mengalami peningkatan pada tahun yang akan datang dan 
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bisa menjadikan Indonesia sebagai potential market bagi para pengusaha industri 

kosmetika baik dari luar maupun dalam negeri. Dengan demikian perusahaan 

harus meningkatkan kualitas produknya untuk meningkatkan penjualannya di 

tahun selanjutnya. Menurunnya penjualan produk dari beberapa tahun sebelumnya 

menujukkan bahwa kualitas produk dan brand image yang dimiliki oleh Mustika 

Ratu harus lebih ditingkatkan. 

Tabel 1.3 

Hasil Perbandingan Peringkat dan TBI Keempat Produk Kosmetik  

Mustika Ratu Tahun 2020 dan 2021 

Jenis Produk 
Tahun 2020 Tahun 2021 

Peringkat TBI Peringkat TBI 

Body Mist TOP 2 7,8 % TOP 3 6,5 % 

Masker Wajah TOP 1 28,1% TOP 2 23,2 % 

Maskara 7 2% - - 

Body Butter TOP 3 11,7 % 4 7,6 % 

Sumber: Annual report PT Mustika Ratu Tbk, 2021. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, menguatkan peneliti bahwa betul 

adanya permasalahan pada loyalitas pelanggan pada produk kosmetik Mustika 

Ratu. Prestasi yang didapat pada tahun 2020 tidak bisa bertahan dan bahkan 

menurun terus, bisa dilihat dari data perbandingan peringkat dan besarnya Top 

Brand Award Index dari keempat jenis produk Mustika Ratu yang berhasil masuk 

dalam Top Brand Award kategori perawatan pribadi.  

Amirullah (2012 : 61) juga mengungkapkan bahwa loyalitas pelanggan 

merupakan proses penilaian dan pemilihan dari berbagai alternatif sesuai dengan 

kepentingan tertentu dengan menetapkan satu pilihan yang dianggap paling 

menguntungkan. Loyalitas pelanggan  pada setiap orang pada dasarnya adalah 



6 

 

 

 

sama, namun tahap dari proses kepuasan pelanggan konsumen berbeda. Ketika 

konsumen mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk, konsumen 

dihadapkan banyak pertimbangan seperti pemilihan merek, pemilihan penyalur, 

jumlah pembelian, waktu pembelian bahkan metode pembayaran yang dipilih. 

Mneurut Tjiptono (2015: 34) salah satu syarat yang harus dipenuhi suatu 

perusahaan agar dapat mencapai sukses dalam pesaingan adalah berusaha 

mencapai tujuan untuk menciptakan loyalitas dan mempertahankan pelanggan. 

Agar tujuan tercapai, setiap perusahaan harus berupaya menghasilkan dan 

menyampaikan barang dan jasa yang diinginkan konsumen dengan kualitas 

produk yang pantas. Setiap perusahaan harus mampu memahami keinginan dan 

kebutuhan para konsumen. 

Belum lama ini status kualitas produk kecantikan diresahkan dikarenakan 

banyaknya bahan dasar produk kecantikan dipalsukan sehingga, produk yang 

beredar tidak memiliki kualifikasi dan manfaat yang sesuai dengan yang 

diharapkan. Banyaknya produk kecantikan yang dipalsukan membuat para 

konsumen lebih selektif dalam melakukan pembelian produk kecantikan, tidak 

hanya kualitas produk yang akan dipertanyakan bahkan citra merek produk 

terkadang juga dipertanyakan.  

Menurut Prasastiningtyas (2017) seiring dengan meningkatnya pengguna 

telepon seluler dari semua kalangan karena keterjangkaunya harga yang 

ditawarkan, membuat pengaruh pada perusahaan operator menggenai loyalitasan 

pelanggan pada perusahaan disebabkan oleh harga murah namun beberapa dari 
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pelanggan rela membayar dengan harga berbeda sesuai denggan kulitas produk 

yang sangat mempengaruhi dalam keputusan pembeli suatu produk.  

Edriana (2016: 61) menunjukkan bahwa perceived value memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen. Hal tersbut karena perceived 

value berkaitan dengan bagaimana informasi dapat dipahami seluruhnya oleh 

konsumen dan memberikan makna yang dalam bagi mereka, sebab konsumen 

memunyai beberapa kenyakinan bahwa dalam situasi tertentu perceived value 

mempunyai arti yang sangat penting. 

Choerudin (2017: 77) menyatakan bahwa harga adalah sejumlah uang yang 

ditagihkan untuk suatu produk jasa, jumlah nilai yang dipertukarkan konsumen 

untuk memiliki atau menggunakan produk atau jasa. Harga juga mempengaruhi 

konsumen dalam melakukan minat pembelian ulang. Di tengah ketatnya 

persaingan, harga termasuk salah satu yang yang dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian yang di lakukan oleh konsumen. 

Menurut Kotler dan Keller (2012: 46) citra (brand) sebagai seperangkat 

keyakinan, ide dan kesen yang dimiliki seseorang terhadap suatu objek. Mustika 

Ratu merupakan salah satu perusahaan operator yang memiliki citra merek (brand 

image) yang hampir seluruh orang mengetahui kualitas yang di berikan Mustika 

Ratu kepada pelanggan. Suatu kesan yang baik sangat mempengaruhi kepuasaaan 

pelanggan untuk melakukan pembelian berulang-ulang maka dapat kita pahami 

konsumen cenderung membeli barang yang telah memiliki citra merek (brand 

image) yang baik menurut pandangan konsumen. 
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Melihat bahwa banyak pesaing kosmetik lainnya yang memiliki citra merek 

yang baik, maka ini akan menjadi perhatian khusus bagi perusahaan kosmetik PT. 

Mustika Ratu untuk lebih memperhatikan kredibilitas suatu merek agar dapat 

mempengaruhi proses keputusan pembelian. Konsumen dapat mengevaluasi 

produk yang sama tergantung pada bagaimana pemerataan produk tersebut.  

Adapun research gap dari beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan 

perbedaan. Berikut adalah tabel research gap dari hasil penelitian terdahulu : 

Tabel 1.4 

Research Gap Penelitian 

Research Gap Hasil Penelitian 

Terdapat perbedaan 

hasil penelitian 

pengaruh kualitas 

produk terhadap 

loyalitas pelanggan 

Signifikan Positif 

1. Gusti Ayu Dwi Wahyuningsih 

(2020) 

2. Putu Gede Sukaatmadja (2020) 

Bepengaruh secara 

tidak langsung 
Sangchanrung (2017) 

Terdapat perbedaan 

hasil penelitian 

pengaruh perceived 

value terhadap 

loyalitas pelanggan 

Signifikan Positif 
1. Fani Novita Putri (2019) 

2. Happy Darmawan (2019) 

Bepengaruh secara 

tidak langsung 
Hasan Metin (2017) 

Terdapat perbedaan 

hasil penelitian 

pengaruh harga 

terhadap loyalitas 

pelanggan 

Signifikan Positif 

1. Lela Novita Anggraini (2019) 

2. Eny Kustiyah, Sudarwati (2019) 

3. Gissela Putri Yohana (2017) 

4. Anik Lestari Andjarwati (2017) 

Bepengaruh secara 

tidak langsung 
Sangchanrung (2017) 

Terdapat perbedaan 

hasil penelitian 

pengaruh brand 

image terhadap 

loyalitas pelanggan 

Signifikan Positif 

1. Gusti Ayu Dwi 

Wahyuningsih(2020) 

2. Putu Gde Sukaatmadja (2020) 

3. Fani Novita Putri (2019) 

4. Happy Darmawan (2019) 

Bepengaruh secara 

tidak langsung 

1. Ki-Han Chung (2016) 

2. Jae-Ik Shin (2016) 

Sumber: dikumpulkan dari berbagai penelitian, 2021. 
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PT. Mustika Ratu Tbk terus menjaga hubungan baik dengan para pelanggan 

dan meningkatkan loyalitas konsumen dengan cara memperkuat divisi costumer 

service. Segala hal yang dilakukan oleh Perusahaan Mustika Ratu merupakan 

suatu cara agar dapat memberikan kepuasan bagi para pelanggan dan dalam 

peningkatan pendapatan perusahaan. Menurunnya angka penjualan PT Mustika 

Ratu Tbk disebabkan oleh berbagai hal salah satunya adalah menurunnya loyalitas 

pelanggan terhadap perusahaan. Loyalitas pelanggan memiliki peran penting 

dalam mempertahankan mereka berarti mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaan, hal ini menjadi alasan utama bagi sebuah perusahaan untuk menarik 

dan mempertahankan mereka. Seorang konsumen dapat menjadi pelanggan yang 

loyal karena adanya beberapa faktor yang menentukan loyalitas. 

Berdasarkan fenomena tersebut diperlukan penelitian apakah kepuasan 

konsumen memiliki hubungan terhadap loyalitas konsumen dalam membeli 

produk PT Mustika Ratu Tbk di Indonesia. Konsumen lebih suka menganalisa 

terlebih dahulu sebelum membeli produk dengan alasan agar kepuasan mereka 

lebih terpenuhi namum citra merek (brand image) yang kuat mempunyai alternatif 

untuk bersaing pada tingkatkualitas dan spesifikasi produk, citra merek juga dapat 

menjadi magnet dalam persaingan untuk memenangkan pasar konsumen. 

Berdasarkan strategi yang digunakan oleh perusahaan PT Mustika Ratu Tbk 

dan perbedaan hasil penelitian terdahulu maka penelitian ini akan menganalisis 

dengan judul “Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Perceived Value, Harga, 

dan Brand Image terhadap Loyalitas Pelanggan Pengguna Produk Mustika 

Ratu di Kota Kudus”. 
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1.2. Ruang Lingkup 

Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh hasil yang terbaik dari sebuah 

penelitian yang nantinya sesuai dengan masalah yang akan diuraiakan, maka perlu 

lebih fokus pada pokok permasalahan. Dalam penelitian ini ruang lingkup 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Objek dalam penelitian ini adalah Pelanggan Pengguna Produk Mustika Ratu 

di Kota Kudus. 

2. Variabel independen penelitian ini adalah kualitas produk, perceived value, 

harga, dan brand image. 

3. Variabel dependen penelitian ini adalah loyalitas pelanggan. 

4. Waktu penelitian dilakukan satu bulan setelah proposal disetujui oleh dosen 

pembimbing. 

 

1.3. Perumusan Masalah  

Penurunan loyalitas pelanggan menyebabkan penjualan kosmetik 

mengalami penurunan, hal ini dikarenakan banyaknya pesaing. Hadirnya pesaing 

tersebut menyebabkan keloyalitasan pelanggan kosmetik Mustika Ratu 

mengalami penurunan penjualan karena banyak konsumen yang beralih ke produk 

kosmetik lainnya. Mustika Ratu perlu menerapkan strategi pemasaran yang tepat 

yaitu menetapkan kualitas produk, perceived value, harga, dan brand image 

dengan tujuan meningkatkan loyalitas pelanggan. Berdasarkan masalah di atas, 

maka dirumuskan pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan Produk 

Mustika Ratu di Kota Kudus? 

2. Bagaimana pengaruh perceived value terhadap loyalitas pelanggan Produk 

Mustika Ratu di Kota Kudus? 

3. Bagaimana pengaruh harga terhadap loyalitas pelanggan Produk Mustika Ratu 

di Kota Kudus? 

4. Bagaimana pengaruh brand image terhadap loyalitas pelanggan Produk 

Mustika Ratu di Kota Kudus? 

5. Bagaimana pengaruh secara simultan dari kualitas produk, perceived value, 

harga, dan brand image terhadap loyalitas pelanggan Produk Mustika Ratu di 

Kota Kudus? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah di atas maka, tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan 

Produk Mustika Ratu di Kota Kudus. 

2. Untuk menganalisis pengaruh perceived value terhadap loyalitas pelanggan 

Produk Mustika Ratu di Kota Kudus. 

3. Untuk menganalisis pengaruh harga terhadap loyalitas pelanggan Produk 

Mustika Ratu di Kota Kudus. 

4. Untuk menganalisis pengaruh brand image terhadap loyalitas pelanggan 

Produk Mustika Ratu di Kota Kudus. 
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5. Untuk menganalisis pengaruh secara simultan dari kualitas produk, perceived 

value, harga, dan brand image terhadap loyalitas pelanggan Produk Mustika 

Ratu di Kota Kudus. 

 

1.5. Manfaat penelitian 

Berdasarkan  hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, 

antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran 

bagi penelitian mengenai pengaruh kualitas produk, perceived value, harga, dan 

brand image terhadap loyalitas pelanggan Produk Mustika Ratu di Kota Kudus. 

Serta nantinya dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam melakukan 

penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

perusahaan dalam rangka menentukan strategi pemasaran yang tepat. Serta dapat 

mengetahui faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan dalam menggunakan 

Produk Mustika Ratu di Kota Kudus.  

  


