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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Dan Masalah 

Keberhasilan suatu perusahaan sangat tergantung pada kemampuannya 

untuk menarik konsumen ke arah merek produk mereka. Secara khusus, 

ketertarikan konsumen tersebut sangat penting untuk kelangsungan hidup merek. 

Perusahaan yang menjual merek dengan tingkat konsumen loyal yang tinggi 

memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan perusahaan pesaing. Konsumen 

yang loyal terhadap merek akan mengurangi biaya pemasaran perusahaan karena 

biaya untuk menarik pelanggan baru ditemukan sekitar enam kali lebih tinggi 

daripada biaya mempertahankan pelanggan lama. Konsumen yang loyal terhadap 

merek bersedia membayar harga yang lebih tinggi dan sensitif terhadap harga. 

erek terbukti dapat mempengaruhi keputusan pembelian yang dilakukan 

konsumen. Identitas merek yang kuat di pasar mode mewah dapat dicapai dengan 

faktor-faktor seperti pengerjaan produk tanpa cela, keunikan, kemajuan, gaya 

yang dapat dikenali, dan / atau harga premium. Karakteristik dari merek-merek 

mewah tersebut membawa manfaat yang komprehensif seperti rasa memiliki, 

posisi sosial dan mengidentifikasi konfirmasi dalam persepsi pelanggan (Khan, 

Rasheed, Islam, Ahmed, & Rizwan, 2016). Loyalitas terhadap merek perusahaan 

mewakili aset strategis yang telah diidentifikasi sebagai sumber utama ekuitas 

merek. Mengingat pentingnya loyalitas merek, tidak mengherankan bahwa telah 

menerima banyak perhatian dalam pemasaran (Mwai, Muchemi, & Ndungu, 

2015). 
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Salah satu produk dengan loyalitas merek yang tinggi adalah produk 

kosmetik. Menurut Across the Globe, orang menghabiskan sekitar US $ 18 miliar 

untuk kosmetik dan para pemain memainkan permainan mereka di bidang 

kosmetik dan banyak perusahaan memasuki bidang ini untuk meningkatkan 

kompetisi yang agresif dan untuk meningkatkan semakin banyak pangsa pasar 

(Hameed & Kanwal, 2018). Bagi konsumen muslim, sektor kosmetik dan 

perawatan pribadi telah muncul sebagai salah satu pasar yang paling menonjol 

dan paling cepat berkembang. Misalnya, pada tahun 2012 konsumen muslim 

menghabiskan $ 26 miliar untuk konsumsi kosmetik halal dan pengeluaran ini 

diperkirakan akan tumbuh menjadi $ 39 miliar pada 2018 (Abd Rahman, 

Asrarhaghighi, & Ab Rahman, 2015). Sedangkan di Indonesia, pasar kosmetik 

telah menjadi fenomena sosial. Seiring waktu, sikap dan kebiasaan berubah ketika 

struktur sosial bermetamorfosis, karena teknologi baru dan berbeda memengaruhi 

pasar. Dengan sekitar 251 Juta populasi dan nilai rata-rata 15% dari populasi, 

perubahan konsumsi kosmetik rata-rata 12% per tahun, itu hanya berarti bahwa 

permintaan produk kosmetik (Joelle, 2016).  

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, perkembangan industri 

kosmetik di Indonesia saat ini tergolong solid atau dapat disebut kuat. Hal ini 

dapat terlihat dari peningkatan penjualan kosmetik pada tahun 2013 sebesar 

14,75% menjadi Rp 11,2 milyar. Jika dibandingkan dari tahun sebelumnya yaitu 

tahun 2012 dimana penjualan kosmetik hanya  memperoleh Rp 9,76 milyar. 

Pertumbuhan industri kosmetik dalam negeri memberikan sinyal yang positif, 

karena terus meningkat setiap tahunnya. Menurut tabel dibawah ini pada tahun 
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2014 penjualan kosmetik meningkat hingga Rp 12,87 milyar yaitu naik sebesar 

14,95% jika dibandingkan tahun 2013. Kemudian pada tahun 2015, penjualan 

kosmetik terus meningkat sampai Rp 13,94 milyar. Pemerintah memprediksikan 

bahwa pertumbuhan kosmetik akan terus meningkat setiap tahunnya 

Tabel 4.1  

Perkembangan Industri Kosmetik di Indonesia 

Tahun Market (Dalam Milyar) Kenaikan (Dalam %) 

2010 8,900 - 

2011 8,500 -4,49 

2012 9,760 14,82 

2013 11,200 14,75 

2014 12,874 14,95 

2015 13,943 8,30 

Sumber : (www.cnn-indonesia.com, 2016) 

Salah satu dengan brand value terbaik di Indonesia adalah Kosmetik 

Wardah. Kosmetik Wardah mulai diproduksi tahun 1995 oleh PT. Paragon 

Technology and Inovation. Pertumbuhan omzet penjualan kosmetik Wardah di 

Indonesia sebesar 75% per tahun menjadikannya sebagai pemimpin pasar 

kosmetik halal di Indonesia. Wardah merupakan salah satu merek lokal yang 

mengusung brand image halal pada produknya. Kosmetik merek lokal ini dapat 

mengambil perhatian konsumen Indonesia, karena kosmetik merek Wardah 

menanamkan nilai halal di produk yang mereka jual. Hal tersebut membuat 

konsumen merasa aman ketika menggunakan produknya.  
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Berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2017 kosmetik merek Wardah 

menjadi merek yang masuk dalam posisi tiga besar dalam beberapa kategori 

kosmetik. 

 

Tabel 4.2 

Top Brand Value Industri Kosmetik di Indonesia 

Produk 

Foundation 

TBI Produk 

Butter/Body 

Cream 

TBI Produk 

Bedak 

TBI Produk 

Lipstik 

TBI Produk 

Lip 

Gloss 

TBI 

Wardah 23.1% 
Wardah 14,4% 

Wardah 17.0% 
Wardah 25% 

Wardah 
23.1

% 

Revlon 11.9% 
The Body 

Shop 

11,6% 
Viva 16.0% 

Revlon 12,7

% 

Maybelli

ne 

10.8

% 

Sariayu 6.1% Mustika Ratu 6,8% Marcks 11.8% Pixy 9,6% Revlon 9.3% 

La Tulipe 5.1% Bali Ratih 5,8% Sariayu 8.0% Viva 8,8% Oriflame 8.7% 

Viva 4.3% Ori Flame 3,7% Pixy 6.7% Sariayu 7,5% Sariayu 4.7% 

Sumber : (Www.topbrand-award.com, 2017) 

Produk 

Maskara 

TBI Produk 

Blush on 

TBI Produk 

Sun 

Care 

TBI Produk 

Pensil 

Alis 

TBI Produk 

BB 

Cream 

TBI 

Maybelline 26.8% Wardah 21.3% Wardah 19.2% Viva 33.3% Wardah 26.7% 

Wardah 12.2% Revlon 12.1% 
Maybelli

ne 
15.0% Wardah 13.1% Garnier 14.3% 

Oriflame 9.9% Oriflame 10.2% Revlon 13.0% Pixy 8.3% Pond's 9.4% 

Pixy 9.0% Sariayu 7.1% Sariayu 9.6% 
Maybelli

ne 
8.2% Olay 6.5% 

Revlon 9.0% Viva 6.7% Oriflame 6.9% Revlon 7.4% Revlon 4.2% 

Sumber : (Www.topbrand-award.com, 2017) 

Dari tabel 4.2 dapat terlihat bahwa hampir seluruh produk kosmetik wardah 

masuk dalam kategori Top Brand. Hal ini menunjukkan bahwa merek wardah 

jauh lebih baik daripada merek yang lainnya. Wardah adalah merek kosmetik 

pertama kali yang mendapatkan sertifikasi halal dari LP POM MUI (Lembaga 

Pengkajian Pangan, Obat dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia) yang 

bekerjasama dengan Departemen Kesehatan (Depkes) dan Departemen Agama 

(Depag) Adanya label halal dalam produk kosmetik merek Wardah juga dapat 
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memperkuat dan meningkatkan image produk yang secara langsung maupun tidak 

langsung mempengaruhi corporate branding.  

Corporate branding didefinisikan sebagai merek yang merepresentasikan 

perusahaan dimana nilai-nilai korporat diperluas ke berbagai macam kategori 

produk/jasa. Disini corporate brand menjadi hal yang berpengaruh dalam proses 

pencarian informasi tersebut. Merek yang saat ini tak hanya sekedar menjadi 

identitas dan pembeda dari produk pesaing semata, melainkan lebih dari itu, 

merek memiliki ikatan emosional yang istimewa yang tercipta antara konsumen 

dengan produsen. Corporate branding mengarahkan ke citra perusahaan yang 

lebih baik tidak hanya dalam benak investor, tapi juga pada karyawan tidak hanya 

itu Corporate branding juga memberikan persepsi lebih baik mengenai citra merek 

atau produk yang ditawarkan. Ketika perusahaan menginformasikan produk atau 

jasa, membangun image konsumen potensial, dan konsumen merespon serta 

mendapatkan bahwa kinerja produk atau jasa yang mereka rasakan sesuai dengan 

yang mereka harapkan sebagai akibat informasi yang diterima, maka akan timbul 

rasa percaya kepada produk, dan kepada perusahaan (Farid & Faridha, 2017). 

Sehingga menimbulkan keterikatan emotional pelanggan yang selanjutnya yang 

disebut sebagai emotional attachment. 

Banyak perusahaan telah menghabiskan jutaan dolar untuk mengembangkan 

dan mempertahankan identitas merek korporat yang luas sebagai bagian dari 

strategi branding mereka, karena identitas merek yang kuat menunjukkan strategi 

branding yang jelas, kaya, dan terdefinisi (Khan et al., 2016). Perusahaan mewah 

dapat menciptakan merek yang unik dan berbeda menghasilkan preferensi dan 
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loyalitas pelanggan dengan menerapkan branding perusahaan yang efektif (So, 

Parsons, & Yap, 2013). Perusahaan telah mampu membedakan identitas merek 

mereka dengan menggunakan nama merek berstatus tinggi (Choo, Moon, Kim, & 

Yoon, 2012). Tetapi, karena konsumen produk mewah lebih menekankan pada 

emotional attachment (seperti ikatan dan kedekatan dengan merek) akhir-akhir 

ini, strategi branding ini terdengar kurang efektif (Choo et al., 2012). Emotional 

attachment membantu memberikan pelanggan premium pengalaman kepemilikan 

yang lengkap dan tak terlupakan sambil mengonsumsi merek (Brun et al., 2008) 

sehingga menjadi penting untuk berhubungan dengan pelanggan di tingkat 

emosional untuk menjadi sukses di pasar fashion mewah (Khan et al., 2016) 

khususnya di pasar kosmetik mewah. Untuk mengembangkan dan 

mempromosikan loyalitas jangka panjang, banyak perusahaan semakin 

menggerakkan upaya branding korporat mereka dari “menciptakan status sosial” 

menjadi “keterikatan emosional pelanggan (Khan et al., 2016). Keterikatan 

emosional pelanggan memberikan dasar yang memotivasi asosiasi merek 

pelanggan yang tahan lama (Khan et al., 2016). Keterikatan emosional adalah 

konstruk yang berbeda dari konsep pemasaran lainnya seperti cinta merek dan 

kekuatan sikap merek, yang menawarkan nilai tambahan karena memahami 

tingkat loyalitas yang lebih tinggi dan progresif (Khan et al., 2016; So et al., 

2013). Beberapa penelitian membuktikan bahwa emotional attachment akan 

mempengaruhi brand loyalty (Khan et al., 2016; Levy & Hino, 2016; Loureiro, 

Ruediger, & Demetris, 2012; So et al., 2013). Pada dasarnya, konsumen akan 
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membeli produk ketika sudah banyak yang mempercayai suatu merek dan hal 

tersebut merupakan cerminan dari loyalitas merek.  

Salah satu penelitian mengenai hubungan corporate branding, emotional 

attachment, dan brand loyalty dilakukan oleh Khan et al. (2016). Hasil penelitian 

menunjukkan corporate branding manfaat fungsional dan simbolis memiliki 

dampak signifikan terhadap loyalitas merek, sedangkan variabel lain corporate 

branding ditemukan tidak signifikan. Studi ini menawarkan dukungan empiris 

baru untuk proposisi bahwa upaya branding perusahaan memiliki peran, 

pemikiran terbatas, dalam membangun ikatan emosional dan loyalitas pelanggan 

terhadap merek-merek mewah.  

Penelitian ini dilakukan pada generasi Millenial. Menurut Yuswohady 

dalam artikel Milennial Trends (2016) Generasi milenial (Millennial Generation) 

adalah generasi yang lahir dalam rentang waktu awal tahun 1980 hingga tahun 

2000. Generasi ini sering disebut juga sebagai Gen-Y, Net Generation, Generation 

WE, Boomerang Generation, Peter Pan Generation, dan lain-lain. Mereka disebut 

generasi milenial karena merekalah generasi yang hidup di pergantian milenium. 

Secara bersamaan di era ini teknologi digital mulai merasuk ke segala sendi 

kehidupan. Berdasarkan hasil penelitian dari Lancaster & Stillman (2002) 

Generasi Y dikenal dengan sebutan generasi millenial atau milenium. Ungkapan 

generasi Y mulai dipakai pada editorial koran besar Amerika Serikat pada 

Agustus 1993. Generasi ini banyak menggunakan teknologi komunikasi instan 

seperti email, SMS, instant messaging dan media sosial seperti facebook dan 

twitter, IG dan lain-lain, sehingga dengan kata lain generasi Y adalah generasi 
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yang tumbuh pada era internet booming. Berdasarkan definisi tersebut dapat 

ditarik kesimpulan bahwa generasi milenial adalah generasi yang lahir diantara 

tahun 1980-2000 saat terjadi kemajuan teknologi yang pesat. Jika dilihat dari 

kelompok umur, generasi milenial merupakan generasi yang saat ini berusia 

dikisaran 15–34 tahun 

Atas dasar uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis akan 

melakukan penelitian dengan judul: “Wardah Branding, Emotional 

Attachment dan Brand Loyalty”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Apakah corporate branding yang terdiri dari corporate association, 

corporate atcitivites, corporate value, dan corporate personalities terhadap 

emotional attachment? 

b. Apakah emotional attachment berpengaruh terhadap brand loyalty? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui apakah corporate branding yang terdiri dari corporate 

association, corporate atcitivites, corporate value, dan corporate 

personalities terhadap emotional attachment. 

b. Untuk mengetahui apakah emotional attachment berpengaruh terhadap 

brand loyalty. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang terkait 

antara lain :  

a. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pemikiran bagi manajemen Wardah mengenai respon pelanggan 

terhadap corporate branding yang terdiri dari corporate association, 

corporate atcitivites, corporate value, dan corporate personalities 

terhadap emotional attachment dan brand loyalty, yang selanjutnya 

digunakan sebagai informasi atau alat ukur untuk menentukan 

kebijakan perusahaan di masa yang akan datang.  

b. Bagi penulis  

Penelitian ini digunakan menjadi sarana dalam pengembangan dan 

pengaktualisasikan pengetahuan teoritis yang diperoleh di bangku 

kuliah serta menjadi tambahan wawasan terhadap praktisi dunia 

pemasaran khususnya.  

c. Bagi pihak yang berkepentingan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau sumber 

informasi tambahan.  

 

 

 

 

 


