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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di era globalisasi bisnis khususnya dalam bidang kecantikan mengalami 

persaingan cukup pesat di pasar dalam dan luar negeri bahkan internasional. 

Perdagangan bebas memberikan peluang bisnis yang luas kepada produsen dalam 

memasarkan produknya. Produsen harus melakukan inovasi agar memiliki banyak 

produk yang ditawarkan kepada konsumen, karena konsumen memiliki berbagai 

macam karakter maupun kebutuhan yang sangat berbeda. 

Di dunia globalisasi ini produsen banyak menciptakan produk dan merek 

yang sangat banyak, sehingga konsumen memiliki beragam alternatif pilihan dalam 

memilih sesuai kebutuhannya. Adanya berbagai macam produk dan jasa yang 

ditawarkan membuat produsen harus mempertahankan maupun meningkatkan citra 

mereknya maupun kualitas merek yang dibangun sebelumnya.  

Konsumen kini memiliki tuntutan nilai yang jauh lebih besar dan beragam 

karena konsumen dihadapkan pada berbagai pilihan produk, barang atau jasa yang 

dapat mereka beli. Produsen diharus memberikan kualitas produk yang dapat 

diterima, karena bila tidak, pelanggan akan segera beralih kepada produk lain 

(brand switching). Selain itu dengan dengan perkembangan teknologi, konsumen 

dalam pembelian produk lebih kuat karena konsumen kini mampu mengakses dan 

menjangkau produk atau jasa yang diinginkan meskipun produk atau jasa tersebut 

terletak jauh dari tempat dimana konsumen tersebut berada. 
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Kondisi inilah yang menuntut produsen berlomba-lomba menerapkan strategi 

bisnis untuk mempertahankan pelanggan. Produsen harus mampu dalam membaca 

keadaan dan meramalkan apa yang sekiranya di butuhkan oleh konsumen agar 

dapat lebih maju dibanding para pesaing mereka dan memuaskan keinginan dan 

kebutuhan pelanggan. 

Pengetahuan yang memadai tentang perilaku konsumen akan membantu 

produsen dalam menerapkan strategi yang akan digunakan untuk mempertahankan 

loyalitas pelanggan terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. 

Tjiptono (2015:49) mendefinisikan citra merek adalah deskripsi asosiasi dan 

keyakinan konsumen terhadap merek suatu tertentu. Citra merek (Brand Image) 

adalah pengamatan dan kepercayaan yang digenggam konsumen, seperti yang 

dicerminkan di asosiasi atau di ingatan konsumen. 

Kotler dan Keller (2009:403) mengemukakan bahwa citra merek adalah 

presepsi dan keyakinan yang dipegang oleh konsumen, yang dicerminkan asosiasi 

yang tertanam dalam ingatan pelanggan, yang selalu diingat pertama kali saat 

mendengar slogan dan tertanam dibenak konsumenya. 

Berdasarkan pengertian diatas yang dikemukan para dapat diambil 

kesimpulan bahwa citra merek adalah asosiasi atau kepercayaan yang ada dalam 

benak konsumen untuk menjadi pembeda dari merek yang lainnya seperti lambang, 

desain huruf atau warna khusus. 

Machfoedz (2010:62) berpendapat bahwa pengembangan produk, pemasar 

harus memilih tingkat kualitas yang akan mendukung posisi produk di pasar 

sasaran. Wijaya, (2011:11) juga berpendapat bahwa kualitas Produk adalah 
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keseluruhan gabungan karakteristik produk yang dihasilkan dari pemasaran, 

rekayasa, produksi dan pemeliharaan yang membuat produk tersebut dapat 

digunakan memenuhi harapan pelanggan atau konsumen. 

Konsumen dalam pembelian suatu produk memiliki harapan yang ingin di 

peroleh. Kepuasan konsemen tergantung pada penilaian konsemen terhadap 

produk. Bila saat memakai produk konsumen dapat memenuhi keinginan dan 

harapan produk melebihi harapan konsemen akan puas. Bila dalam pemakaian 

kurang dari harapan konsumen dikatakan tidak puas. 

Ketidakpuasan konsumen akan menyebabkan konsumen berpindah merek. 

Kepuasan konsumen merupakan lambang dari sebuah keinginan dan harapan 

konsumen atas kinerja dari suatu produk. Indikator konsumen puas yaitu 

dilakukannya pembelian ulang suatu produk. Oleh karna itu perusahaan harus 

mampu menjaga bahkan meningkatkan kepuasan pelanggan agar konsumen tidak 

berpindah produk. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam individu 

yang bersangkutan misalnya: keinginan mencoba produk baru, misalnya pada 

awalnya konsumen mengunakan produk sariayu karena dalam pemakaian tidak 

sesuai harapan konsumen dia beralih ke wardah kosmetik dengan harapan produk 

yang digunakan sesuai yang diharapkan. Faktor ekstrernal faktor yang berasal dari 

luar, misalnya penayangan iklan dengan brand ambasador seperti Dewi sandra 

iklan yang disampaikan kosmetik Wardah mengusung nuansa Islami modern yang 

dipadu dengan nuansa harmonis sehingga terlihat semakin elegan. Tentu saja hal 

ini memberikan efek yang signifikan baik bagi mereka yang sudah menggunakan 

maupun yang belum pernah menggunakannya. Wardah memberikan diskon di Ada, 
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seorang konsumen akan mencoba menggunakan wardah karena diskon yang 

diberikan dan harga yang ditawarkan lebih murah.  

Ketidakpuasan akan menyebabkan konsumen melakukan tindakan untuk 

meninggalkan produk dan perusahaan bahkan konsumen akan mengurangi tingkat 

konsumsi barang dan jasa dari merek itu. Pada penelitian yang dilakukan Wardhani 

(2010) dikatakan bahwa kepuasan konsumen tidak menjamin konsumen tidak 

melakukan perpindahan merek, hal ini dikarenakan konsumen yang berharap 

adanya peningkatan kualitas produk, dengan kata lain, produk yang memiliki 

tingkat kualitas yang dinamis akan mengurangi risiko terjadinya brand switching. 

Keberagaman konsumen, citra merek, kualitas merek ketidakpuasan 

konsumen akan mempunyai pengaruh terhadap perilaku konsumen dimana mereka 

akan tetap menggunakan produk itu atau melakukan perpindahan merek.  

Kompetisi yang ketat seperti pada kosmetik wardah memerlukan upaya yang 

jauh lebih berat dibanding sektor yang dikuasai segelintir pemain domain seperti 

industri kosmetik misalnya (SWA, 2007). Hal ini juga dibuktikan dengan naiknya 

jumlah penjualan kosmetik wardah kosmetik. Penjualan produk kosmetik Wardah 

dari tahun ke tahun semakin berkembang pesat. Terbukti dengan semakin 

meningkatnya konsumen yang menggunakan produk kosmetik Wardah. 

Peningkatan penjualan produk kosmetik Wardah dari tahun 2006-2012 gambar 1.1 

berikut : 
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Gambar 1.1 

Peningkatan Penjualan Kosmetik Wardah Tahun 2006-2012 

 
Sumber : Kantor Wardah Kosmetik Cabang Semarang 

Berdasarkan grafik diatas kenaikan penjualan wardah kosmetik dipengaruhi 

oleh beberapa faktor antara lain citra mereknya, kualitas produk, harga, promosi, 

periklanan. Faktor yang paling dominan adalah karena label halal, karena 

konsumen berpendapat bahwa produk yang halal sudah terjamin kualitasnya, juga 

sebagian konsumen adalah muslim mereka semakin yakin untuk menggunakan 

karena percaya produk wardah baik digunakan sesuai syariat islam. 

Tabel 1.1 

Top Brand Index Tahun 2017 

 

 

Brand Index diukur menggunakan 3 parameter: Top of Mind (TOM), Last 

Usage (LU) dan Future Intention (FI). Tiga parameter tersebut memungkinkan 
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aplikasi untuk menampilkan brand position diagnosis. Berdasarkan survey merek 

yang dilakukan oleh Frontier Consulting Group seperti yang tertera pada Tabel 1.1 

kosmetik wardah menjadi top brand di produk lispstik yaitu sebesar 21,3%, 

Maybelin sebesar 14,2%, Pixy sebesar 9,8%, Red – A sebesar 9,5%, Revlon sebesar 

4,8%, Oriflame sebesar 4,7$ dan Puteri sebesar 4,4%. 

Hal senada juga terjadi di outlet penjualan kosmetik, salah satunya di pusat 

perbelanjaan mall yakni di mall Ada Kudus. Berdasarkan data awal penelitian yang 

peneliti lakukan terdapat fakta bahwa diantara merk kosmetik lain produk kosmetik 

Wardah di Mall ADA swalayan Kudus mendapat peringkat dengan penjualan yang 

baik dibanding produk lain. Penjelasan lebih lanjut dapat dijelaskan dalam tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

Tabel penjualan kosmetik di ADA Swalayan Kudus 

Brand 
Penjualan 

Oktober November Desember 

Wardah 77.297.510 79.610.550 80.792.000 

Maybelline 69.543.125 67.796.435 65.145.000 

Revlon 49.795.200 47.986.213 47.195.700 

L’oreal 30.455.132 30.402.500 31.746.500 

Sumber: ADA Swalayan Kudus 

Berdasarkan uraian diatas dan kondisi penjualan kosmetik Wardah di ADA 

Swalayan Kudus, maka peneliti tertarik melakukan penelitian di ADA Swalayan 

Kudus, dengan judul : “Pengaruh Citra Merek, Kualitas Produk, 

Ketidakpuasan Konsumen Terhadap Perpindahan Merek (Studi pada 

Konsumen Wardah Ada Swalayan Kudus”. 
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1.2 Ruang Lingkup 

Sesuai dengan judul yang tertera diatas maka beberapa masalah yang akan 

dihadapi sebagai peneliti yang bersangkutan adalah 

1.2.1 Peneliti menekankan pada permasalahan yang berhubungan dengan citra 

merek, kualitas produk, ketidakpuasan konsumen terhadap perpindahan 

merek. 

1.2.2 Objek penelitian di Ada Swalayan Kudus. 

1.2.3 Penulis melakukan penelitian selama kurang lebih 4 bulan. 

 

1.3 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang dan pengamatan penulis pada Kosmetik 

Wardah terdapat permasalahan antar laindakpuas dalam menggunakan suatu 

produk kemudian berpindah ke wardah hal ini terbukti dari meningkatnya penjualan 

kosmetik wardaah tahun 2012. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka 

pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1.3.1 Bagaimana citra merek berpengaruh terhadap perpindahan merek di wardah 

kosmetik Ada Swalayan Kudus? 

1.3.2 Bagaimana kualitas produk berpengaruh terhadap perpindahan merek di 

wardah kosmetik Ada Swalayan Kudus? 

1.3.3 Bagaimana ketidakpuasan konsumen terhadap perpindahan merek di wardah 

kosmetik Ada Swalayan Kudus? 

1.3.4 Bagaimana citra merek, kualitas produk, ketidakpuasan konsumen 

berpengaruh pada perpindahan merek di Ada Swalayan Kudus? 
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1.4 Tujuan Penulisan 

Tujuan yang ingin dicapai  peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

: 

1.4.1 Untuk menguji pengaruh citra merek terhadap keputusan perpindahan merek 

di wardah kosmetik Ada Swalayan Kudus. 

1.4.2 Untuk menguji pengaruh kualitas produk terhadap keputusan perpindahan 

merek di wardah kosmetik Ada Swalayan Kudus. 

1.4.3 Untuk menguji pengaruh ketidakpuasan konsumen terhadap keputusan 

perpindahan merek di wardah kosmetik Ada Swalayan Kudus. 

1.4.4 Untuk menguji pengaruh citra merek, kualitas produk, ketidakpuasan 

konsumen terhadap keputusan perpindahan merek di wardah kosmetik Ada 

Swalayan Kudus. 

 

1.5 Manfaat penelitian  

Manfaat  yang ingin dicapai dalam peneletian ini adalah sebagai berikut :  

1.5.1 Bagi penulis sebagai upaya untuk memperluas dan menambah wawasan 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. 

1.5.2 Bagi perusahaan sebagai upaya untuk memberikan masukkan dan 

pertimbangan khususnya untuk bagian sumber daya manusia dalam rangka 

meningkatkan kinerja karyawan. 

1.5.3 Bagi pembaca sebagai upaya untuk dijadikan wacana atau referensi dalam 

melakukan penelitian selanjutnya, dengan variabel sikap kerja, kepribadian, 

dan keterampilan kerja terhadap kinerja karyawan. 
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