
 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan sehari-sehari, tidak dapat dipungkiri kalau wanita lebih sering 

menggunakan kosmetik dibanding laki-laki. Wanita adalah makhluk yang senang akan 

keindahan. Kecenderungan wanita yang ingin tampil cantik sehari-sehari dan menjadi 

pusat perhatian, membuat wanita senang mempercantik diri dengan menggunakan 

kosmetik, hal ini dijadikan sebagai peluang bagi produsen industri kosmetik untuk 

mengembangkan peluang bisnisnya. Di Indonesia saat ini mulai bermunculan berbagai 

produk kosmetik baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Bedasarkan data Kementrian 

Perindustrian (2016), pertumbuhan pasar industri ini rata-rata mencapai 9,67% per tahun 

dalam enam tahun terakhir (2009-2015). Diperkirakan besar pasar (market size) pasar 

kosmetik sebesar Rp. 46,4 triliun di tahun 2017 (www.kemenperin.go.id). Dengan jumlah 

tersebut Indonesia merupakan potential market bagi para pengusaha industri. 

Permintaan pasar kosmetik memang terbilang tinggi, apalagi penduduk Indonesia 

yang mencapai 118 juta orang (www.majalahreviewweekly.com)adalah potensi pasar 

yang tidak bisa diabaikan. Saat ini pasar kosmetik nasional yang menembus Rp.15% 

triliun masih dikuasai oleh penduduk lokal sebesar 60%. Produk lokal ASEAN 

berkontribusi 5% dan dari Eropa, China,Amerika dan lainya sebesar 55% 

www.majalahreviewweekly.com  namun produk lokal tentu tidak mau menyia-nyiakan 

peluang bisnis ini. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang memproduksi kosmetik dan 

berusaha memenuhi kebutuhan akan kosmetik dengan berbagai macam inovasi produk. 

http://www.kemenperin.go.id/
http://www.majalahreviewweekly.com/
http://www.majalahreviewweekly.com/


 

 

Beberapa merek lokal sudah punya tempat tersendiri di hati para konsumenya seperti, 

Mustika Ratu, Sariayu, Viva, Pixy, Wardah dan sebagainya. 

Bagi para pelaku industri kosmetik di Indonesia harus mampu bersaing untuk 

mendapatkan posisi terbaik dipilihan konsumenya. Perusahaan harus bisa mengatur 

strategi bagaimana menarik konsumen dengan cara mengetauhi dan memenuhi apa yang 

menjadi kebutuhan  kosumen dengan harapan konsumen tersebut ingin membeli produk 

yang diproduksi oleh perusahaan. Dalam proses pembelian produk kosmetik tersebut 

tentunya konsumen melalui beberapa tahapan dan proses terlebih dahulu, seperti melihat 

iklan atau rekomendasi dari orang lain. Setelah melewati tahapan tersebut maka 

konsumen mulai membandingkan produk satu dengan produk lainya sehingga pada 

akhirnya konsumen memilih untuk membeli bedasarkan pengalamanya serta akan 

membeli produk yang sama (loyal).  

Dalam menghadapi persaingan tersebut loyalitas pelanggan menjadi hal yang 

sangat penting bagi perusahaan. Menurut Griffin (2005) pelanggan yang loyal akan 

melakukan pembelian ulang secara berkala, membeli produk lain yang ditawarkan 

produsen yang sama, dan merekomendasikan produk atau jasa tersebut kepada orang lain. 

Perusahaan tentu ingin mempertahankan pelanggannya dalam jangka panjang, bahkan 

jika mungkin untuk selamanya. Loyalitas didefinisikan sebagai komitmen yang dipegang 

kuat untuk membeli atau berlangganan lagi produk atau jasa tertentu di masa depan 

meskipun ada pengaruh situasi dan usaha pemasaran yang berpotensi menyebabkan 

konsumen beralih (Kotler,2016). 

Salah satu industri kosmetik yang meramaikan pasar nasional adalah kosmetik 

Wardah yang diproduksi oleh PT. Paragon Technology and Innovation (PTI) adalah salah 



 

 

satu perusahaan yang memproduksi kosmetik. Produknya diproduksi dalam tiga merek, 

yaitu Putri, Zahra dan Wardah. Dalam penelitian ini digunakan studi kasus Wardah. 

Wardah dijual secara bebas, Puteri dikhususkan untuk salon kecantikan,sedangkan Zahra 

didistribusikan melalui Multi Level Marketing (MLM). Wardah merupakan produk lokal 

yang banyak digemari wanita saatini. Mengusung label halal awalnya membuat ruang 

gerak Wardah sangat terbatas namun dengan terobosan pemasaran yang konsisten dan 

terintegrasi kini Wardah tumbuh menjadi kosmetik halal terbesar di dunia. Sebagai 

kosmetik muslimah dan juga merupakan salah satu pelopor kosmetik yang 

mengedepankan prinsip kosmetik halal Wardah telah mendapatkan sertifikasi halal dari 

MUI serta sertifikat oleh BPOM. Penjualan yang dimulaisejaktahun 1995 melaluidoor to 

door ini kemudian telah berkembang menjadi 1500 outlet yang tersebar di Department 

Store dan pusat penjualan lengkap dengan konsultan kecantikannya. 

(www.wardahbeauty.com). Hal ini menunjukan bahwa perkembangan kosmetik Wardah 

terus meningkat dan berkembang dari tahun ke tahun. 

Zarem (2000) mengutip pernyataan Sanders, Direktur Yahoo, yang menyatakan 

bahwa pengalaman merupakan dasar perekonomian baru untuk semua industri. Lebih 

lanjut Sanders menyatakan bahwa saat ini adalah masanya experience economy. Seorang 

pemasar perlu memberikan pengalaman yang tidak terlupakan bagi pelanggannya karena 

hal inilah yang sangat mereka hargai. Beberapa faktor untuk meraih keunggulan 

kompetisi dan mempertahankan loyalitas konsumen adalah dengan memberikan 

experiental marketing, kualitas produk yang baik serta membentuk citra merek yang 

positif dimata konsumen. 

http://www.wardahbeauty.com/


 

 

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan untuk mengetauhi experiental 

marketing terhadap loyalitas konsumen seperti penelitian Angelina Warokka (2015) yang 

menyatakan bahwa experiental marketing secara persial memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap Loyalitas Konsumen pengguna mobil Suzuki Ertiga pada PT. Sinar 

Galesong Prima Manado. Sehingga dengan adanya hal tersebut saya ingin meneliti 

kembali ada atau tidaknya pengaruh experiental marketing terhadap loyalitas konsumen 

produk Wardah pada Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 

 

Experiental Marketing menurut (Schimitt dalam Amir Hamzah 2007:22) 

menyatakan bahwa pemasar menawarkan produk dan jasanya dengan merangsang unsur-

unsur emosi konsumen yang menghasilkan berbagai pengalaman bagi konsumen. Dalam 

pendekatan experiential marketing produk dan layanan harus mampu membangkitkan 

sensasi dan pengalaman yang akan menjadi basis loyalitas konsumen 

(Kartajaya,2004:168). Sebagai salah satu jenis usaha yang bergerak dalam bidang 

kosmetik, Wardah tidak lepas dari persaingan bisnis yang semakin ketat. Dengan adanya 

persaingan yang semakin ketat ini, maka berbagai upaya dilakukan Wardah dengan 

memberikan pengetahuan  agar bisa membedakan produk dengan produk lain, 

menciptakan citra dan identitas perusahaan, mempromosikan inovasi,  dan untuk 

membujuk percobaan pembelian dan menciptakan loyalitas konsumen. Salah satunya 

dengan memberikan tester produk padakonsumen. Dengan demikian konsumen akan 

merasa terkesan  mendapatkan pengalaman tak biasa ketika membeli produk – produk 

Wardah dan ini akan tertanam dalam benak mereka. Sehingga nantinya konsumen tidak 



 

 

hanya akan loyal tapi juga menyebarkan informasi mengenai produk perusahaan secara 

word of mount. 

Selain memberikan experiental marketing dalam memenangkan persaingan, 

perusahaan harus memberikan kualitas produk yang bagus. Kualitas produk adalah 

kemampuan suatu produk untuk menunjukkan berbagai fungsi termasuk ketahanan, 

keterandalan, ketepatan dan kemudahan dalam penggunaan Kotler dan Amstrong (2008). 

Kualitas produk menggambarkan sejauh mana kemampuan produk tersebut dalam 

memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam hal ini Wardah tetap konsisten dalam menjaga 

kualitas produk, dengan cara basis munafaktur yang kuat. Wardah mampu menciptakan 

produk kosmetik dan perawatan kulit yang lengkap sejak awal. Dengan demikian Wardah 

dapat bersaing dengan perusahaan kosmetik lain.sumberhttp://marketeers.com/cara-

wardah-tingkatkan-advokasi-konsumen/. 

Berdasarkanhasildari survey Top Brand Index padatahun 2015 sampaitahun 2017 

untuk kategori kosmetik lipstik menunjukan bahwa kualitas lipstik merek Wardah lebih 

unggul dibandingkan merek kosmetik lainya. Dengan adanya data yang menujukan 

bahwa Wardah diterima oleh pasar Indonesia dengan kualitasnya yang dipandang baik.  

Tabel 1.1 : Data Top Brand Penjualan Kosmetik 
 

LIPSTIK 

2015 2016 2017 

MEREK TBI TOP MEREK TBI TOP MEREK TBI TOP 

Maybeline 23.5% TOP Wardah 17.6% TOP Wardah 21.3% TOP 

Red-A 12.9% TOP Maybeline 15.1% TOP Maybeline 14.2% TOP 

Pixy 9.7%  Pixy 12.5% TOP Pixy 9.8%  

Sariayu 5.7%  Revlon 10.1%  Red-A 9.5%  

http://marketeers.com/cara-wardah-tingkatkan-advokasi-konsumen/
http://marketeers.com/cara-wardah-tingkatkan-advokasi-konsumen/


 

 

Sumber : www.topbrand-award.com 

Pada tabel  tersebut dapat dilihat bahwa Kosmetik Wardah selalu mengalami 

pertumbuhan setiap tahunya. Pertumbuhan pada tahun 2015 sebesar 5,7% menjadi 17,6% 

padatahun 2016 dan meningkat lagi menjadi 21,3%untuk kategori produk lipstick. 

Dibandingkan merek kosmetik lainnya, Wardah termasuk sukses di pasar Indonesia, karena 

kesadaran masyarakat dalam menggunakan kosmetik  kin iterus meningkat. Dalam hal ini ada 

beberapa teori yang bisa digunakan. Kotler dan Amstrong (2008:272) menyebutkan bahwa 

kualitas produk (produk quality) adalah salah satu sarana positioning utama pemasar. Kualitas 

mempunyai dampak langsung pada kinerja produk dan jasa, oleh karena itu kualitas 

berhubungan erat dengan nilai dan kepuasan pelanggan. Menurut peter dan Olson (2013:184) 

konsumen yang merasa puas dengan produk jasa, atau merek kemungkinan besar akan terus 

membelinya dan memberitahukan kepada yang lain tentang pengalaman-pengalaman 

menyenangkan yang dirasakanya dengan produk, jasa atau merek tersebut. 

Kualitas produk juga berpengaruh dengan merek. Hal ini dikarenakan konsumen 

akan membeli suatu produk bedasarkan kualitas yang ditawarkan dari suatu brand 

tertentu.Citra merek adalah persepsi konsumen terhadap perusahaan atau produknya (Kotler 

dan Armstron, 2001). Menciptakan citra merek yang positif kepada konsumen akan mampu 

menarik para konsumen pada produk mereka. Merek terbukti dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian yang dilakukan konsumen. Pada dasarnya konsumen akan membeli produk ketika 

sudah banyak yang mempercayai suatu merek. Mengusung citra sebagai kosmetik muslimah, 

Wardah memiliki keunggulan yang berbeda dengan kosmetik lainya,kosmetik Wardah lebih 

menonjolkan terhadap kehalalan produk. Wardah juga mendapatkan sertifikasi halal dari MUI 

Wardah 5.7%  Red-A 8.9%  Revlon 4.8%  

Belia 4.2%  Puteri 3.4%  Oriflame 4.7%  

http://www.topbrand-award.com/


 

 

serta sertifikat oleh BPOM. Hal tersebut membuat konsumen merasa aman ketika 

menggunakan produknya. 

Disini yang menjadi objek penelitian membahas tentang Pengaruh Experiental 

marketing, kualitas produk dan citra merek terhadap loyalitas konsumen produk Wardah 

adalah mahasiswi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pada mahasiswi Universitas 

Muhammadiyah Ponorogo ini, mengapa lebih memilih produk kecantikan Wardah sedangkan 

produk kecantikan lainya banyak yang harganya lebih terjangkau,tetapi dikalangan 

mahasisiwi Universitas Mumahadiyah Ponorogo lebih memilih produk kosmetik Wardah. 

Alasan dipilihnya produk wardah pada Mahasiswi Universitas Muhammadiyah 

Ponorogo ini karena banyaknya mahasiswi yang menggunakan produk Wardah, terutama 

dalam menggunakan produk lipstik, apalagi produk wardah menyajian lisptik yang banyak 

sekali variasinya. Lipstik Wardah dibagi menjadi lima jenis yaitu  Wardah  Matte Lisptik, 

Wardah Long Lasting Lisptik, Wardah Exclusive Matte Lipstik, Wardah Exclusive  Matte Lip 

Cream, dan Wardah Intense Matte Lisptik. Sekarang sudah ada outlet Wardah hingga di kota-

kota kecildan dengan harga yang terjangkau, hal ini dilakukan oleh perusahaan agar semakin 

banyak wanita cantik yang menggunakan kosmetik halal, aman digunakan, dan tidak 

mengakibatkan efek samping. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang“ 

Pengaruh Experiental Marketing, Kualitas produk, Citra Merek terhadap Loyalitas 

Konsumen Wardah pada Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Ponorogo”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Dengan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka dapat ditentukan rumusan 

masalah sebagai berikut : 



 

 

1. Apakah Experiental Marketing berpengaruh positif terhadap Loyalitas Konsumen 

Wardah pada Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Ponorogo? 

2. Apakah Kualitas Produk berpengaruh positif terhadap Loyalitas Konsumen Wardah pada 

Mahasisiwi Universitas Muhammadiyah Ponorogo ? 

3. Apakah Citra Merek berpengaruh positif terhadap Loyalitas Konsumen Wardah pada 

Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Ponorogo ? 

4. Apakah Experiental Marketing, Kualitas Produk, Citra Merk, sama-sama  berpengaruh 

terhadap Loyalitas Konsumen Wardah pada Mahasiswi Universitas Muhammadiyah 

Ponorogo ? 

 

 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk  :   

1. Mengetauhi pengaruhExperiental Marketing terhadap Loyalitas Konsumen 

Wardah pada Mahasisiwi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 

2. Mengetauhi pengaruh Kualitas produk terhadap Loyalitas Konsumen Wardah 

pada Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 

3. Mengetauhi pengaruhCitra Merek terhadap Loyalitas Konsumen Wardah pada 

Mahsisiwi Universitas Muhammdiyah Ponorogo. 



 

 

4. Mengetauhi pengaruhExperiental Marketing, Kualitas produk Citra Merk, sama-

sama berpengaruh terhadap Loyalitas konsumen Wardah Mahasiswi Universitas 

Muhammasiyah Ponorogo. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian kali ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Pihak Perusahaan 

Sebagai bahan masukan pada perusahaan kosmetik untuk mengetauhi hal apa saja 

yang dapat membuat konsumen loyal pada suatu merek. Dan juga sebagai bahan 

pertimbangan dalam menentukan kebijakan serta strategi perusahaan kedepan. 

 

 

2. Bagi Pihak Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan pengalaman berharga 

untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang manajemen pemasaran 

khususnya yang berhubungan dengan experiental marketing, kualitas produk dan 

citra merek terhadap loyalitas konsumen 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Hasilpenelitianinidiharapkandapat memberikan bahan yang bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu penelitian dalam bidang Manajemen Pemasaran kaitanya 

dengan Loyalitas Konsumen.  

4. Bagi Pembaca 



 

 

Bagi pembaca, penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan 

mengenai pengaruh experiental marketing, kualitas produk, citra merek terhadap 

loyalitas konsumen. 

 

 

 


