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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1  LOYALITAS 
 
 

Loyalitas diukur dengan indikator dari Stephen, 2007 yaitu: melakukan 

pembelian berulang secara teratur; Membeli antar lini produk dan jasa; 

mereferensikan kepada orang lain dan menunjukkan kekebalan terhadap 

tarikan dari pihak pesaing. Loyalitas konsumen secara umum dapat diartikan 

sebagai kesetiaan seseorang atas suatu produk, baik barang maupun jasa 

tertentu. Loyalitas adalah respon perilaku atau pembelian yang bersifat bias 

dan terungkap secara terus-menerus oleh pengambilan keputusan dengan 

memperhatikan satu atau lebih merek alternatif dari sejumlah merek sejenis 

dan merupakan fungsi proses spikologis. Namun perlu ditekankan bahwa hal 

tersebut berbeda dengan perilaku beli ulang, loyalitas konsumen menyertakan 

aspek perasaan didalamnya. Loyalitas adalah perilaku yang ditunjukkan 

dengan pembelian rutin yang didasarkan pada unit pengambilan keputusan 

(Stephen, 2007). 

Loyalitas terhadap produk dapat dibagi menjadi beberapa bagian. 

Merek dapat diartikan sebagai nama atau simbol yang membedakan 

untuk mengidentifikasi baik produk maupun jasa. Loyalitas berkaitan dengan 

sangat erat dengan beberapa faktor, salah satu yang paling utama 

adalah pengalaman penggunaan. Konsumen dapat loyal karena masalah 

teknis, ekonomis, maupun psikologis yang membuat konsumen merasa sangat 
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kesulitan untuk berpindah ke lain merek. Selain itu, konsumen bisa loyal juga 

karena mereka puas dengan supplier atau merek dari produk itu, sehingga 

menginginkan untuk meneruskan penggunaan (Peter Halim, 2014).  

Peran loyalitas dalam proses ekuitas merek dan secara khusus 

mencatat bahwa loyalitas mengarahkan pada keuntungan pemasaran secara 

pasti seperti menurunkan biaya pemasaran, konsumen baru lebih banyak dan 

pengaruh perdagangan lebih besar. Strategik selain itu yang dijadikan dasar 

untuk mengembangkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan yaitu 

keunggulan yang dapat direalisasikan melalui upaya-upaya pemasaran. 

Loyalitas sebagai komitmen yang mendalam untuk membeli kembali atau 

berlangganan kembali suatu produk atau jasa yang dipilih dimasa yang akan 

datang, dengan cara membeli merek yang sama secara berulang atau membeli 

sekelompok merek yang sama secara berulang meskipun pengaruh situasional 

dan usaha-usaha pemasaran secara potensial menyebabkan tingkah laku 

berpindah (Stephen, 2007).  

Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi loyalitas konsumen yaitu: 

(Zikmund,2002) 

1. Kepuasan: Kepuasan merupakan perbandingan antara harapan sebelum 

melakukan pembelian dengan kinerja yang dirasakan. 

2. Ikatan Emosi: Konsumen dapat terpengaruh oleh sebuah merek yang 

memiliki daya tarik tersendiri sehingga konsumen dapat diidentifikasikan 

dalam sebuah merek, karena merek dapat mencerminkan karakteristik 

konsumen. 
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3. Kepercayaan: Keinginan seseorang untuk mempercayakan perusahaan 

atau sebuah merek untuk melakukan atau menjalankan sebuah fungsi. 

4. Kemudahan: Jika konsumen akan merasa nyaman dengan sebuah merek, 

maka ia dengan mudah akan menggunakan merek tersebut tanpa bingung 

memilih atau menggunakan produk yang lain. 

5. Pengalaman: Pengalaman seseorang pada perusahaan dapat membentuk 

perilaku konsumen yang loyal. Jika konsumen mendapatkan perilaku yang 

baik. Maka konsumen akan mengulangi perilakunya kepada perusahaan. 

Stephen, 2007 mendefinisikan loyalitas merek sebagai komitmen yang 

mendalam untuk membeli kembali atau berlangganan kembali suatu produk atau 

jasa yang dipilih dimasa yang akan datang, dengan cara membeli merek yang 

sama secara berulang atau membeli sekelompok merek yang sama secara berulang 

meskipun pengaruh situasional dan usaha-usaha pemasaran secara potensial 

menyebabkan tingkah laku berpindah.  

2.2 BRAND IMAGE 

Brand image atau citra produk membuat pelanggan mengidentifikasi 

kebutuhan bahwa produk tersebut memberi kepuasan dan membedakan sebuah 

merek dari pesaingnya, dan sebagai konsekusensinya meningkatkan keinginan 

pelanggan untuk membeli sebuah merek. Perusahaan atau produk/jasa yang 

memiliki citra (image) yang dibuat oleh masyarakat, akan memperoleh posisi 

yang bagus di pasar, manfaat keuntungan kompetitif, dan meningkatkan pangsa 

pasar atau kinerja (Park, Jaworski & Mc Innis dalam Stephen L. Sondoh Jr. Et.al 

(2007). 
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Sebagai salah satu tahap dalam hirarki komunikasi merek (hierarchy of 

branding), citra merek atau lebih dikenal dengan sebutan brand image memegang 

peranan penting dalam pengembangan sebuah merek karena citra merek 

menyangkut reputasi dan kredibilitas merek yang kemudian menjadi “pedoman” 

bagi khalayak konsumen untuk mencoba atau menggunakan suatu produk barang 

atau jasa sehingga menimbulkan pengalaman tertentu (brand experience) yang 

akan menentukan apakah konsumen tersebut akan menjadi loyalis merek atau 

sekadar oportunis (mudah pindah ke lain merek). Citra merek merupakan 

representasi dari keseluruhan persepsi terhadap merek dan dibentuk dari informasi 

dan pengetahuan terhadap merek itu. Citra terhadap merek berhubungan dengan 

sikap yang berupa keyakinan dan preferensi terhadap suatu merek. Konsumen 

yang memiliki citra yang positif terhadap suatu merek akan lebih memungkinkan 

untuk melakukan pembelian. 

Merek dapat dideskripsikan dengan karakteristik-karakteristik tertentu 

seperti manusia, semakin positif deskripsi tersebut semakin kuat citra merek dan 

semakin banyak kesempatan bagi pertumbuhan merek itu. Citra merek adalah 

sekumpulan asosiasi merek yang terbentuk pada benak konsumen. Citra merek 

mengacu pada skema memori akan sebuah merek, yang berisikan interpretasi 

konsumen atas atribut, kelebihan, penggunaan, situasi, para pengguna, dan 

karakteristik pemasar dan atau karakteristik pembuat dari produk/ merek tersebut. 

Citra merek adalah apa yang konsumen pikirkan dan rasakan ketika mendengar 

atau melihat nama suatu merek. Atau dengan kata lain, citra merek merupakan 

bentuk atau gambaran tertentu dari suatu jejak makna yang tertinggal di benak 
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khalayak konsumen, yang kemudian menuntun khalayak konsumen tersebut untuk 

bersikap terhadap merek, apakah akan mencoba lalu menyertiainya atau sekadar 

coba-coba lalu pergi, atau sama sekali tidak ingin mencoba karena citra yang 

buruk atau tidak relevan dengan kebutuhan khalayak konsumen (Sarah, et al, 

2008). 

Citra merek merupakan serangkaian asosiasi yang ada dalam benak 

konsumen terhadap suatu merek, biasanya terorganisasi menjadi suatu makna. 

Hubungan terhadap suatu merek akan semakin kuat jika didasarkan pada 

pengalaman dan mendapat banyak informasi. Citra atau asosiasi 

merepresentasikan persepsi yang bisa merefleksikan kenyataan yang objektif 

ataupun tidak. Citra yang terbentuk dari asosiasi inilah yang mendasari dari 

keputusan membeli bahkan loyalitas merek (brand loyalty) dari konsumen. 

Konsumen lebih sering membeli produk dengan merek yang terkenal karena 

merasa lebih nyaman dengan hal-hal yang sudah dikenal, adanya asumsi bahwa 

merek terkenal lebih dapat diandalkan, selalu tersedia dan mudah dicari, dan 

memiliki kualitas yang tidak diragukan, sehingga merek yang lebih dikenal lebih 

sering dipilih konsumen daripada merek yang tidak (Methaq, 2016). 

Citra merek meliputi pengetahuan dan kepercayaan akan atribut merek 

(aspek kognitif), konsekuensi dari penggunaan merek tersebut, dan situasi 

penggunaan yang sesuai, begitu juga dengan evaluasi, perasaan dan emosi yang 

diasosiasikan dengan merek tersebut (aspek Afektif). Citra merek didefinisikan 

sebagai persepsi konsumen dan preferensi terhadap merek, sebagaimana yang 

direfleksikan oleh berbagai macam asosiasi merek yang ada dalam ingatan 
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konsumen. Meskipun asosiasi merek dapat terjadi dalam berbagai macam bentuk 

tapi dapat dibedakan menjadi asosiasi performansi dan asosiasi imajeri yang 

berhubungan dengan atribut dan kelebihan merek. 

Konsumen tidak bereaksi terhadap realitas melainkan terhadap apa yang 

mereka anggap sebagai realitas, sehingga citra merek dilihat sebagai serangkaian 

asosiasi yang dilihat dan dimengerti oleh konsumen, dalam jangka waktu tertentu, 

sebagai akibat dari pengalaman dengan merek tertentu secara langsung ataupun 

tidak langsung. Asosiasi ini bisa dengan kualitas fungsional sebuah merek 

ataupun dengan individu dan acara yang berhubungan dengan merek tersebut. 

Meskipun tidak mungkin setiap konsumen memiliki citra yang sama persis akan 

suatu merek, namun persepsi mereka secara garis besar memiliki bagian-bagian 

yang serupa (Shahroudi, et al, 2010).  

Citra merek adalah kesan keseluruhan terhadap posisi merek ditinjau dari 

persaingannya dengan merek lain yang diketahui konsumen apakah merek 

tersebut dipandang konsumen sebagai merek yang kuat. Sebagian alasan 

konsumen memilih suatu merek karena mereka ingin memahami diri sendiri dan 

untuk mengomunikasikan aspek diri mereka ke orang lain. Citra merek ini bisa 

diukur dengan menanyakan atribut apa dari suatu merek yang merupakan pilihan 

konsumen dalam satu kategori produk yang membedakannya dengan merek lain, 

mengapa atribut-atribut itu penting dan mengapa alasan itu penting bagi 

konsumen. 

Hasil penelitian Stephen, 2007 menemukan bahwa serangkaian perasaan, 

ide, dan sikap yang dimiliki konsumen terhadap suatu merek merupakan aspek 
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penting dalam perilaku pembelian. Citra merek didefinisikan sebagai sekumpulan 

atribut spesifik yang berelasi dengan produk, merek, dan konsumen (pengetahuan, 

perasaan, dan sikap terhadap merek) yang disimpan individu di dalam memori. 

Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa sebagai simbol, merek sangat 

memengaruhi status dan harga diri konsumen. Penelitian-penelitian ini juga 

menyebutkan bahwa suatu merek lebih mungkin dibeli dan dikonsumsi jika 

konsumen mengenali hubungan simbolis yang sama antara citra merek dengan 

citra diri konsumen baik citra diri ideal ataupun citra diri. 

Produk dan merek memiliki nilai simbolis untuk setiap individu, yang 

melakukan evaluasi berdasarkan kekonsistenan dengan gambaran atau citra 

personal akan diri sendiri. Faktor personal dan lingkungan sangat penting sebagai 

awal terbentuknya suatu citra merek, karena faktor lingkungan dan personal 

mempengaruhi persepsi seseorang. Faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi 

di antaranya adalah atribut-atribut teknis yang ada pada suatu produk di mana 

faktor ini dapat dikontrol oleh produsen. Di samping itu, sosial budaya juga 

termasuk dalam faktor ini. Faktor personal adalah kesiapan mental konsumen 

untuk melakukan proses persepsi, pengalaman konsumen sendiri, mood, 

kebutuhan serta motivasi konsumen. Citra merupakan produk akhir dari sikap 

awal dan pengetahuan yang terbentuk lewat proses pengulangan yang dinamis 

karena pengalaman (Sahendra Takur, et al, 2012). 

Citra merek terbentuk dari stimulus tertentu yang ditampilkan oleh produk 

tersebut, yang menimbulkan respon tertentu pada diri konsumen. Stimulus yang 

muncul dalam citra merek tidak hanya terbatas pada stimulus yang bersifat fisik, 
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tetapi juga mencakup stimulus yang berrsifat psikologis. Ada tiga stimulus yang 

dapat membentuk citra merek yaitu stimulus yang bersifat fisik, seperti atribut-

atribut teknis dari produk tersebut, stimulus yang bersifat psikologis, seperti nama 

merek; dan stimulus yang mencakup sifat keduanya, seperti kemasan produk atau 

iklan produk. Datangnya stimulus menimbulkan respon dari konsumen. Ada dua 

respon yang mempengaruhi pikiran sesorang, yang membentuk citra merek yaitu 

respon rasional (penilaian mengenai performa aktual dari merek yang dikaitkan 

dengan harga produk tersebut) dan respon emosional (kecenderungan perasaan 

yang timbul dari merek tersebut). 

Citra merek sering dianggap sebagai sebuah koleksi dari semua asosiasi 

yang berhubungan dengan sebuah merek. Citra merek terdiri dari faktor 

fisik berupa karakteristik fisik dari merek tersebut, seperti desain kemasan, logo, 

nama merek, fungsi dan kegunaan produk dari merek itu; dan faktor 

psikologis yang dibentuk oleh emosi, kepercayaan, nilai, kepribadian yang 

dianggap oleh konsumen menggambarkan produk dari merek tersebut. Citra 

merek sangat erat kaitannya dengan apa yang orang pikirkan, rasakan terhadap 

suatu merek tertentu sehingga dalam citra merek faktor psikologis lebih banyak 

berperan dibandingkan faktor fisik dari merek tersebut (Peter Halim, et al, 2014).  

Pada dasarnya tujuan dari suatu bisnis adalah untuk menciptakan para 

konsumen yang merasa puas. Terciptanya kepuasan konsumen dapat memberikan 

beberapa manfaat, di antaranya hubungan antara perusahaan dan konsumennya 

menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang dan 

terciptanya loyalitas konsumen, dan rekomendasi dari mulut ke mulut yang 
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menguntungkan bagi perusahaan. Ada beberapa pakar yang memberikan definisi 

mengenai kepuasan/ketidakpuasan konsumen adalah respon konsumen terhadap 

evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan setelah pemakaiannya. Kepuasan 

pelanggan merupakan evaluasi perrnah beli di mana alternatif yang dipilih 

sekurang-kurangnya sama atau melampaui harapan konsumen. Kepuasan 

konsumen adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja 

(atau hasil) yang mereka rasakan dibandingkan dengan harapannya. Meskipun 

umumnya definisi yang diberikan di atas menitik beratkan pada kepuasan/ketidak 

puasan terhadap produk atau jasa, pengertian tersebut jaga dapat diterapkan dalam 

penilaian kepuasan/ketidakpuasan terhadap suatu perusahaan tertentu karena 

keduanya berkaitan erat.  

Adanya kepuasan konsumen ternyata juga dapat mempengaruhi omset 

penjualan yang dihasilkan. Jika konsumen merasa puas akan suatu produk maka 

permintaan akan meningkat dan omset penjualan pun ikut naik, sebaliknya jika 

konsumen tidak merasa puas maka permintaan akan menurun begitu juga dengan 

omset penjualannya.  Hal penting lainnya yang harus diperhatikan yaitu, 

konsumen yang kurang puas dengan suatu produk tidak akan membeli ataupun 

menggunakan lagi produk yang kita tawarkan. Selain itu konsumen yang kurang 

puas juga dapat menceritakan kepada konsumen lain tentang keburukan produk 

yang mereka dapatkan, sehingga dapat menimbulkan citra buruk di kalangan para 

konsumen (Stephen et al, 2007). Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan 

hipotesis  
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H1 : Citra merek berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen 

pengguna kosmetik wardah  

H2 : Citra merek berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen 

pengguna kosmetik wardah  

 

2.3 KEPUASAN KONSUMEN 

  Keberhasilan strategi pemasaran suatu usaha dapat dicapai jika kepuasan 

konsumen telah terpenuhi. Namun untuk memperoleh kepuasan konsumen 

tidaklah mudah, karena tiap konsumen memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-

beda walaupun membutuhkan produk yang sama. Proses pemenuhan kepuasan 

konsumen tidak hanya membutuhkan produk atau jasa yang berkualitas saja, 

namun juga membutuhkan adanya sistem pelayanan yang mendukung. Sehingga 

para konsumen akan merasa senang dengan produk atau jasa yang dibutuhkan, 

serta nyaman dengan pelayanan yang diberikan (Sahendra Takur, 2012). 

  Saat ini kepuasan pelanggan menjadi fokus perhatian oleh hampir semua 

pelaku bisnis. Hal ini disebabkan semakin baiknya pemahaman atas konsep 

kepuasan pelanggan sebagai strategi untuk memenangkan persaingan di dunia 

bisnis. Menciptakan kepuasan tertinggi adalah tujuan utama dari pemasaran. 

Adapun Kotler & Keller (2012) mendefinisikan kepuasan sebagai perasaan 

senang atau kecewa yang muncul setelah membandingkan kinerja produk yang 

dirasakan dengan yang diharapkan. Jika kinerja dibawah harapan, maka pelanggan 
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tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan, maka pelanggan puas. Jika kinerja 

melebihi harapan, maka pelanggan amat puas atau senang.  

Dapat disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan merupakan suatu perasaan 

atau penilaian emosional dari pelanggan atas penggunaan produk barang atau jasa 

ketika harapan dan kebutuhan terpenuhi. Dengan kata lain, jika konsumen merasa 

apa yang diperoleh lebih rendah dari yang diharapkan maka konsumen tersebut 

tidak puas. Jika apa yang diperoleh konsumen melebihi apa yang diharapkan 

maka konsumen akan puas. 

Kepuasan menyeluruh pada perusahaan dapat timbul karena adanya 

pengalaman bertransaksi dengan suatu perusahaan yang menurut evaluasi telah 

memberikan kepuasan atau pelayanan terbaik sehingga memberikan reaksi positif 

dari pelanggannya. Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa kepuasan dari 

pelanggan atas perusahaan akan menimbulkan sikap senang atas transaksi tersebut 

dan memberikan dampak besar atas kelangsungan usaha atau hubungan jangka 

panjang.  

Adanya kepuasan konsumen ternyata juga dapat mempengaruhi omset 

penjualan yang dihasilkan. Jika konsumen merasa puas akan suatu produk maka 

permintaan akan meningkat dan omset penjualan pun ikut naik, sebaliknya jika 

konsumen tidak merasa puas maka permintaan akan menurun begitu juga dengan 

omset penjualannya.  Hal penting lainnya yang harus diperhatikan yaitu, 

konsumen yang kurang puas dengan suatu produk tidak akan membeli ataupun 

menggunakan lagi produk yang kita tawarkan. Selain itu konsumen yang kurang 

puas juga dapat menceritakan kepada konsumen lain tentang keburukan produk 
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yang mereka dapatkan, sehingga dapat menimbulkan citra buruk di kalangan para 

konsumen (Stephen et al, 2007).  

Kepuasan konsumen sangat bergantung pada persepsi dan harapan 

konsumen. Sebuah perusahaan perlu mengetahui beberapa faktor yang 

mempengaruhi persepsi dan harapan konsumen. Tingkat kepuasan yang diperoleh 

para konsumen sangat berkaitan erat dengan standar kualitas barang/jasa yang 

mereka nikmati. Sifat kepuasan bersifat subjektif, namun dapat diukur melalui 

survey atau indeks kepuasan konsumen masyarakat. Dewasa ini perhatian 

terhadap kepuasan maupun ketidakpuasan konsumen telah semakin besar, 

semakin banyak pihak yang menaruh perhatian terhadap hal ini. Pihak yang paling 

banyak berhubungan langsung dengan kepuasan/ketidakpuasan konsumen adalah 

pemasar, konsumen, konsumeris, dan peneliti perilaku konsumen. Persaingan 

yang semakin ketat, di mana semakin banyak produsen yang terlibat dalam 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, menyebabkan setiap perusahaan 

harus menempatkan orientasi pada kepuasan konsumen sebagai tujuan utama. Hal 

ini tercermin dari semakin banyaknya perusahaan yang menyertakan 

komitmennya terhadap kepuasan konsumen dalam pernyataan misinya.  

Kunci utama untuk memenangkan persaingan adalah memberikan nilai 

dan kepuasan kepada konsumen melalui penyampaian produk dan jasa berkualitas 

dengan harga pesaing. Dengan semakin banyaknya produsen yang menawarkan 

produk dan jasa, maka konsumen memiliki pilihan yang semakin banyak. Dengan 

demikian kekuatan tawar-menawar konsumen semakin besar. Hak-hak konsumen 

pun mulai mendapatkan perhatian besar muncul aktivitas-akiivitas kaum 
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konsumerisme yang memperjuangkan hak konsumen, etika bisnis, serta kesadaran 

dan kecintaan akan lingkungan. Para peneliti perilaku konsumen juga semakin 

banyak yang tertarik dan menekuni topik kepuasan konsumen dalam rangka 

mengupayakan pemecahan yang maksimum dari pemenuhan kepuasan para 

konsumen.  

Pada dasarnya tujuan dari suatu bisnis adalah untuk menciptakan para 

konsumen yang merasa puas. Terciptanya kepuasan konsumen dapat memberikan 

beberapa manfaat, di antaranya hubungan antara perusahaan dan konsumennya 

menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang dan 

terciptanya loyalitas konsumen, dan rekomendasi dari mulut ke mulut yang 

menguntungkan bagi perusahaan. Ada beberapa pakar yang memberikan definisi 

mengenai kepuasan/ketidakpuasan konsumen adalah respon konsumen terhadap 

evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan setelah pemakaiannya. Kepuasan 

pelanggan merupakan evaluasi pernah membeli di mana alternatif yang dipilih 

sekurang-kurangnya sama atau melampaui harapan konsumen. Kepuasan 

konsumen adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja 

(atau hasil) yang mereka rasakan dibandingkan dengan harapannya. Meskipun 

umumnya definisi yang diberikan di atas menitik beratkan pada kepuasan/ketidak 

puasan terhadap produk atau jasa, pengertian tersebut jaga dapat diterapkan dalam 

penilaian kepuasan/ketidakpuasan terhadap suatu perusahaan tertentu karena 

keduanya berkaitan erat. Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis  

H3 : Kepuasan konsumen berpengaruh positif terhadap loyalitas 

konsumen pengguna kosmetik wardah 
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2.4 MODEL PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan hipotesis di atas, maka model penelitian yang diajukan 

adalah pada gambar 1 di bawah ini. 

  

 

 

 

 

      Sumber: Stephen, 2007 
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