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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 
 

Dewasa ini, persaingan dalam dunia bisnis dirasakan semakin ketat, 

seiring bertambahnya jumlah perusahaan-perusahaan sejenis yang 

menawarkan produk atau jasa serupa dengan berbagai pilihan merek. Ketika 

konsumen dihadapkan pada banyaknya pilihan merek tersebut, akan muncul 

kemungkinan mereka untuk berpindah ke merek lain. Padahal, kesetiaan 

pelanggan terhadap merek (brand loyalty) merupakan kunci keberhasilan 

pemasaran jangka panjang perusahaan (Kotler & Keller, 2009). Untuk itu, 

perusahaan perlu untuk mengembangkan strategi pemasaran yang tepat 

sebagai upaya untuk mengelola loyalitas pelanggannya, sehingga pelanggan 

tersebut akan enggan untuk mengubah pilihan mereknya walaupun mereka 

dihadapkan pada berbagai pilihan merek lainnya.  

Putra & Warmika (2014) dalam penelitiannya menemukan bahwa 

ternyata kredibilitas bintang iklan memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Hal serupa juga ditemukan dalam 

penelitian oleh Baniya (2017), yang menyatakan kredibilitas endorser 

mampu mempengaruhi loyalitas pelanggan terhadap suatu merek produk, di 

mana semakin tinggi kredibilitas bintang iklan sebuah produk, maka akan 

semakin meningkatkan loyalitas para pelanggan terhadap produk tersebut. 

Kredibilitas endorser adalah sejauh mana seorang endorser tersebut mampu 

mempengaruhi konsumen untuk percaya terhadap apa yang disampaikannya 

melalui keterlibatannya dalam iklan sebuah produk (Ohanian, 1990). 

Selain kredibilitas endorser, perceived value atau nilai yang 

dirasakan oleh pelanggan juga ditemukan berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pembelian kembali pelanggan (Lin, Sher, & Shih, 2005). Hal 

serupa juga ditemukan oleh Hasan, Kiong, & Ainuddin (2014) yang 
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menemukan bahwa perceived value memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan, di mana semakin banyak manfaat 

yang ditawarkan suatu produk kepada pelanggan, maka akan semakin tinggi 

peluang yang mengarahkan pelanggan pada tingkat loyalitas yang lebih 

tinggi pula. Perceived value ini dianggap penting untuk diperhatikan oleh 

perusahaan, karena adanya kecenderungan perilaku pelanggan untuk 

melakukan pembelian berdasarkan pada nilai yang dirasakan (Duchessi, 

2004 dalam Asgarpour et al., 2015).  

Namun, dalam penelitian lainnya, baik kredibilitas endorser maupun 

perceived value ternyata ditemukan tidak selalu berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan terhadap suatu merek. Misalnya, penelitian 

Chaudhary & Asthana (2015) yang menemukan kredibilitas endorser tidak 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan dan penelitian Zhang et 

al. (2013) yang menemukan perceived value tidak berpengaruh signifikan 

terhadap brand loyalty. Kemudian, brand trust atau kepercayaan terhadap 

merek ditemukan selalu berpengaruh signifikan terhadap brand loyalty dan 

bahkan beberapa penelitian terdahulu sering kali menempatkan brand trust 

sebagai variabel perantara dalam membangun loyalitas pelanggan terhadap 

suatu merek produk (Lau & Lee, 2000; Nguyen et al., 2013; Setyawan et al., 

2015; Afif et al., 2015). Dalam hal ini, penulis menemukan dugaan bahwa 

kredibilitas endorser dan perceived value mungkin tidak berpengaruh secara 

langsung terhadap brand loyalty, melainkan diperkuat melalui brand trust 

sebagai pemediasi.  

Model dalam penelitian ini merujuk pada model penelitan oleh Chao 

& Liao (2016) serta Prameka, Do, & Rofiq (2016) yang menguji hubungan 

antara dua variabel independen terhadap variabel dependen melalui satu 

variabel mediasi. Penggunaan dua variabel independen dalam penelitian ini 

dikarenakan masing-masing variabel independen, dalam hal ini kredibilitas 

selebgram endorser dan perceived value, memiliki hubungan pengaruh 

secara parsial terhadap brand trust sebagai mediasi pada peningkatan 

loyalitas pelanggan terhadap suatu merek. Dengan kata lain, tujuan dari 
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penelitian ini bermaksud untuk menguji adanya kemungkinan pengaruh 

tidak langsung dari kredibilitas selebgram endorser dan perceived value, 

yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi brand trust, terhadap 

loyalitas pelanggan terhadap merek. 

Dalam penelitian ini menggunakan studi kasus pada produk-produk 

make up wajah bagi wanita. Alasan peneliti tertarik untuk meneliti pada 

produk make up wajah adalah adanya kenaikan pertumbuhan dalam Industri 

Kosmetik Nasional sebesar 20% atau sekitar empat kali lipat dari 

pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2017 yang dicatatkan oleh 

Kementerian Perindustrian (sumber: www.kemenperin.go.id) di mana hal 

tersebut mengakibatkan pemerintah menempatkan industri kosmetik sebagai 

sektor andalan sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan 

Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035 (sumber: 

www.kemeperin.go.id). Selain itu, fenomena beauty vlogger atau orang-

orang yang menciptakan video-video, khususnya di Youtube, mengenai hal-

hal yang terkait dengan kecantikan, beberapa tahun terakhir ini menjadi 

sesuatu hal yang populer di kalangan para remaja putri hingga wanita 

dewasa (sumber: www.labana.id). Fenomena ini menunjukkan bahwa 

produk-produk kecantikan, khususnya produk make up menjadi salah satu 

produk kosmetik yang paling banyak dicari dan diminati oleh kaum wanita 

saat ini. Dengan demikian, produk make up menjadi hal yang menarik untuk 

diteliti di tengah meningkatnya permintaan konsumen akan produk make up 

tersebut, sehingga dapat membantu perusahaan yang bergerak di bidang 

produk-produk make up untuk dapat mempertahankan pelanggannya agar 

tidak berpindah ke merek lain. 

Saat ini, cara pemasar dalam mempromosikan produknya juga telah 

banyak mengalami perubahan seiring dengan meningkatnya popularitas 

media sosial, salah satunya Instagram. Sebelumnya, para pemasar 

memperkenalkan produknya melalui iklan di televisi maupun di majalah, 

atau yang dikenal dengan istilah periklanan konvensional, dengan 

menggunakan artis-artis terkenal sebagai bintang iklan untuk memasarkan 

http://www.kemenperin.go.id/
http://www.kemeperin.go.id/
http://www.labana.id/
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produknya. Namun kini, selebgram yang pada umumnya memiliki jumlah 

follower yang banyak telah menjadi orang yang paling diminati oleh para 

marketer untuk mendukung aktivitas promosi produk mereka (SociaBuzz, 

2018). Hal ini disebabkan karena adanya kecenderungan orang mulai 

beralih ke dunia media sosial, di mana saat ini orang lebih suka 

menghabiskan waktu dengan melihat foto maupun video yang dibagikan 

melalui media sosial di layar smartphone mereka, dari pada menonton 

televisi maupun membaca majalah. 

Brand produk make up yang sudah dikenal luas oleh masyarakat 

Indonesia salah satunya adalah Maybelline dari L’Oreal Group, yang 

merupakan salah satu brand kosmetik internasional yang berbasis di New 

York, Amerika Serikat (www.maybelline.com). Maybelline termasuk salah 

satu brand yang paling sering menggunakan selebgram-selebgram lokal di 

Indonesia sebagai endorser dalam mengiklankan produk-produk make up 

wajahnya, seperti Abel Cantika, Rachel Goddard, Stephanie Rose, Sarah 

Ayu, dan masih banyak lagi, dan bahkan pada tahun 2017 yang lalu 

Maybelline membawa empat orang selebgram sekaligus beauty vlogger 

Indonesia untuk menghadiri New York Fashion Week, yaitu Abel Cantika, 

Sarah Ayu, Tasya Farasya, dan Kiara Leswara (www.loreal.co.id).  

Salah satu influencer yang sering digunakan Maybelline sebagai 

endorser adalah Rachel Goddard yang merupakan selebgram sekaligus 

youtuber yang telah lama dikenal sebagai beauty influencer khususnya 

dalam bidang make up (sumber: www.popbela.com). Selain Maybelline, 

Rachel Goddard, selebgram dengan sekitar 700.000 follower di Instagram 

ini, juga sering dipercaya oleh merek-merek make up lokal seperti Wardah, 

Make Over, Emina, Pixy, untuk menjadi endorser dari produk-produk make 

up mereka (sumber: instagram @rachgoddard). Baru-baru ini juga, brand 

Mizzu Cosmetics melakukan kolaborasi dengan Rachel Goddard dalam 

memasarkan produk highlighter limited edition-nya yaitu Canggu 

Highlighter (sumber: www.mizzucosmetics.com; IG: @mizzucosmetics). 

Hal ini membuktikan bahwa Rachel Goddard ini telah dipercaya oleh 

http://www.maybelline.com/
http://www.loreal.co.id/
http://www.mizzucosmetics.com/
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berbagai merek sebagai endorser yang mampu memberikan pengaruh 

positif terhadap merek-merek produk yang diiklankannya tersebut. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti ingin 

membandingkan bagaimana pengaruh kredibilitas Rachel Goddard sebagai 

seorang endorser dan perceived value para pengguna produk kosmetik make 

up Maybelline terhadap loyalitas merek baik secara langsung maupun tidak 

langsung yaitu melalui brand trust sebagai mediasi, dengan judul penelitian 

“Peran Brand Trust Sebagai Pemediasi Pengaruh Kredibilitas 

Selebgram Endorser dan Perceived Value Terhadap Brand Loyalty pada 

Produk Kosmetik.” 

 

1.2. Perumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka 

masalah dalam penelitian dapat dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan 

berikut: 

1) Bagaimana pengaruh kredibilitas selebgram endorser terhadap brand 

loyalty? 

2) Bagaimana pengaruh perceived value terhadap brand loyalty? 

3) Bagaimana pengaruh kredibilitas selebgram endorser terhadap brand 

loyalty melalui brand trust sebagai mediasi? 

4) Bagaimana pengaruh perceived value terhadap brand loyalty melalui 

brand trust sebagai mediasi? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
 

Beberapa tujuan dari penelitian ini adalah: 

1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kredibilitas selebgram 

endoser terhadap brand loyalty secara langsung pada produk make up. 

2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh perceived value terhadap 

brand loyalty secara langsung pada produk make up. 
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3) Untuk mengetahui dan menganalisis peran brand trust sebagai 

kemungkinan mediasi pada pengaruh tidak langsung kredibilitas 

selebgram endorser terhadap brand loyalty pada produk make up. 

4) Untuk mengetahui dan menganalisis peran brand trust sebagai 

kemungkinan mediasi pada pengaruh tidak langsung perceived value 

terhadap brand loyalty pada produk make up. 

 

Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah: 

1) Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti mengenai peran 

penting brand trust dalam membangun loyalitas merek. 

2) Bagi Pelaku Bisnis 

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi 

bagi para pelaku bisnis, khususnya  bagi brand Maybelline, dalam 

menentukan langkah strategis yang tepat bagi perusahaan sehingga 

mampu merumuskan strategi bersaing untuk mempertahankan 

pelanggannya agar tetap loyal dan tidak berpindah ke merek lain di 

tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. 

3) Bagi Penelitian Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya dengan topik serupa, hasil penelitian ini dapat 

menjadi bahan referensi dalam mengetahui faktor-faktor yang mungkin 

mempengaruhi loyalitas pelanggan pada produk make up. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 
 

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan dalam 

penelitian ini. 
 

Bab II, merupakan landasan teoritis yang menguraikan berbagai teori, 

konsep, dan penelitian sebelumnya yang relevan, kemudian akan dijelaskan 
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kerangka pikir dari penelitian, hipotesis yang dikembangkan, serta definisi 

operasional setiap variabel dalam penelitian. 
 

Bab III, merupakan metode penelitian yang berisi obyek dan lokasi 

penelitian, populasi dan sampel, teknik sampling yang digunakan, metode 

pengumpulan data, serta alat analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini. 
 

Bab IV, merupakan hasil dan analisis data yang akan menguraikan serta 

menjawab setiap permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. 
 

Bab V, merupakan kesimpulan dan saran yang diberikan terkait dengan 

hasil penelitian yang bersifat membangun bagi perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


