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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Indonesia di akui sebagai negara yang mengalami pertumbuhan tercepat di 

dunia untuk kategori pasar cosmetic & toiletries (www.marketing.co.id). Data dari 

Kementrian Perindustrian menunjukan industri kecantikan di Indonesia secara 

konsisten tumbuh dengan rata-rata 13% dari tahun 2011 sampai tahun 2013 

(www.kemenperin.go.id). Penjualan kosmetik di tahun 2011 sekitar Rp. 8,5 triliun 

naik menjadi Rp. 9,76 triliun di tahun 2011 dan di tahun 2013 menjadi 11.22 

triliun. Industri kecantikan diperkirakan akan tumbuh 20% di tahun 2015  

(www.gatra.com).  

 Klinik kecantikan adalah salah satu bagian dari industri kecantikan. 

Permintaan klinik kecantikan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat 

pesat semua itu, didasari keinginan para wanita yang ingin tampil cantik dan 

sempurna dan demi mewujudkannya mereka rela untuk membelanjakan uang 

demi membeli produk kecantikan ataupun melakukan perawatan yang harganya 

tak murah. Keinginan tampil cantik dan terawat merupakan kebutuhan lahiriah 

seorang wanita. Bahkan, perkembangan zaman yang ada tak lagi berkata 

demikian, karena kini para pria juga seakan tak mau ketinggalan tampil rapi dan 

memesona (www.neraca.co.id). 

 Permintaan konsumen terhadap klinik kecantikan diperkirakan akan terus 

bertumbuh dikarenakan jumlah penduduk yang ada di Indonesia dan naiknya 

pendapatan kotor nasional per kapita. Jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 
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sekitar 252 juta jiwa di tahun 2014 dan  pendapatan kotor nasional perkapita yang 

di tahun 2014 sekitar $3650 menambah daya tarik klinik kecantikan 

(www.worldbank.org). Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya perusahaan 

yang bersaing di klinik kecantikan seperti Impressions Body Care Centre, Natasha 

Skin Care, Erha Clinic, Merie France Bodyline, Larissa Aesthetic Centre, Bella 

Skin Care dan masih banyak lagi klinik kecantikan yang lainnya. 

 Pada saat tingkat persaingan semakin ketat sekarang ini, membangun dan 

mempertahankan loyalitas pelanggan adalah strategi yang sangat penting Kotler 

dan Keller (2012). Hal ini berarti perusahaan harus memperhatikan serta 

mempertahankan pelanggan yang telah ada dan menggarap pelanggan-pelanggan 

potensial baru agar jangan sampai pelanggan meninggalkan perusahaan dan 

menjadi pelanggan perusahaan lain  

 Kotler dan Keller (2012) menekankan arti pentingnya iklan dalam 

membangun loyalitas pelanggan. Iklan membantu mengkomunikasikan konsep 

positioning produk kepada konsumen. Konsep positioning ini merupakan upaya 

untuk membedakan diri dengan pesaing dan menggambarkan manfaat yang akan 

diberikan oleh produk. Dengan jelasnya manfaat yang diberikan oleh produk dan 

berbedanya manfaat tersebut dibandingkan dengan pesaing akan mendorong 

konsumen untuk membeli produk dan loyal terhadap merek tersebut dalam jangka 

panjang.  

 Dengan menggunakan sampel klinik kecantikan yang ada di kota Batam, 

peneliti tertarik untuk menganalisa hubungan antara loyalitas merek dengan 

belanja iklan yang dimediasi oleh persepi kualitas, citra toko dan kepuasan. 
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1.2 Permasalahan Penelitian 

Sehubungan dengan latar belakang penelitian diatas, maka peneliti berusaha 

mengidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

a. Apakah terdapat pengaruh positif antara belanja iklan dan loyalitas merek? 

b. Apakah terdapat pengaruh positif antara belanja iklan dan persepsi 

kualitas? 

c. Apakah terdapat pengaruh positif antara belanja iklan dan citra toko? 

d. Apakah terdapat pengaruh positif antara belanja iklan dan kepuasan? 

e. Apakah terdapat pengaruh positif antara persepsi kualitas dan loyalitas 

merek? 

f. Apakah terdapat pengaruh positif antara citra toko dan loyalitas merek? 

g. Apakah terdapat pengaruh positif antara kepuasan dan loyalitas merek? 

h. Apakah persepsi kualitas memediasi hubungan antara belanja iklan dan 

loyalitas merek? 

i. Apakah citra toko memediasi hubungan antara belanja iklan dan loyalitas 

merek melalui? 

j. Apakah kepuasan memediasi hubungan antara belanja iklan dan loyalitas 

merek? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan penelitian diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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a. Untuk mengetahui pengaruh positif antara belanja iklan dan loyalitas 

merek. 

b. Untuk mengetahui pengaruh positif antara belanja iklan dan persepsi 

kualitas. 

c. Untuk mengetahui pengaruh positif antara belanja iklan dan citra toko. 

d. Untuk mengetahui pengaruhpositif antara belanja iklan dan kepuasan. 

e. Untuk mengetahui pengaruh positif antara persepsi kualitas dan loyalitas 

merek. 

f.  Untuk mengetahui pengaruh positif antara citra toko dan loyalitas merek. 

g. Untuk mengetahui pengaruh positif antara kepuasan dan loyalitas merek. 

h. Untuk mengetahui peranan mediasi dari persepsi kualitas terhadap 

hubungan antara belanja iklan dan loyalitas merek. 

i. Untuk mengetahui peranan mediasi dari citra toko terhadap hubungan 

antara belanja iklan dan loyalitas merek. 

j. Untuk mengetahui peranan mediasi dari kepuasan terhadap hubungan 

antara belanja iklan dan loyalitas merek. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah:  

a) Bagi pengelola klinik kecantikan dapat menjadi pertimbangan kedepannya 

agar lebih memikirkan budget untuk belanja iklan, karena dengan membuat 

iklan yang lebih sering terlihat dan iklan yang bagus akan membuat konsumen 

lebih percaya akan citra toko dari klinik tersebut dan konsumen akan semakin 

loyal terhadap merek. 
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b) Bagi industri kecantikan bisa menjadi referensi kedepannya untuk mengetahui 

faktor-faktor apa saja yang berpengaruh untuk meningkatkan loyalitas 

pelanggan terhadap merek. 

1.5 Sistematika Pembahasan 

 Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memberikan uraian secara 

garis besar mengenai isi dan pembahasan masing-masing bab. Pembahasan 

penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini akan menguraikan latar belakang penelitian, permasalahan 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

pembahasan. 

BAB II  KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini berisi penjelasan definisi, teori-teori dan hasil dari 

penelitian sebelumnya serta model yang mendasari penelitian 

(model penelitian terdahulu), model penelitian yang digunakan dan 

hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini akan menguraikan rancangan penelitian, objek penelitian 

definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, metode 

analisis penelitian. 
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BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi uraian tentang hasil pengujian data, analisis statistik 

deskriptif, hasil uji outlier, hasil uji asumsi klasik beserta dengan 

penjelasan atas hasil–hasil dari pengujian hipotesis. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya dan keterbatasan dari penelitian ini serta rekomendasi 

bagi penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

Faridatul Aliyah, Analisis Pengaruh Belanja Iklan Terhadap Loyalitas Merek dengan Persepsi Kualitas, Citra Toko dan Kepuasan Sebagai Variabel 
Mediasi (Studi Pada Klinik Kecantikan di Batam), 2016 
UIB Repository(c)2016 




