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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam lingkungan bisnis dengan tingkat persaingan yang semakin 

kompetititf, setiap perusahaan dituntut untuk mempertahankan pelanggan. 

Dalam hal ini, perusahaan dituntun untuk selalu kreatif dan berinovasi 

untuk dapat bertahan, sehingga dalam mengembangkan produk, produsen 

harus menentukan mutu dimana mutu tersebut akan menempatkan posisi 

produk tersebut dipasar. Mutu atau kualitas produk yang ditawarkan 

diharapkan lebih unggul dan memiliki value yang lebih dari produk yang 

dihasilkan oleh pesaing. Dengan demikian produk tersebut akan selalu 

memiliki daya tarik bagi konsumen.  

Kemajuan pada industri kecantikan di Indonesia saat ini 

menunjukkan peningkatan. Berdasarkan data Kementrian Perindustrian 

(2016), pertumbuhan pasar industry ini rata-rata mencapai 9,67% pertahun 

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

size) pasar kosmetik sebesar Rp. 46,4 triliun ditahun 2017 ini. Dengan 

jumlah tersebut, Indonesia merupakan potential market bagi para 

penguisahaan industry kecantikan baik dari luar maupun dalam negeri. 

Saat ini, merek kecantikan asli buatan Indonesia semakin banyak 

bermunculan. Hal itu memberikan angin segar bagi berkembangnya merek 

kosmetik lokal agar mampu bersaing dengan merek global. Beberapa 

merek kosmetik lokal Indonesia sudah sangat lama dikenal masyarakat 
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seperti Sariayu, Mustika Ratu atau Viva Cosmetics. Hadirnya merek 

kosmetika Indonesia yang baru seperti Wardah, Inez Cosmetics atau Polka 

Beauty menjadi alternatif pilihan bagi konsumen. 

Wardah adalah salah satu kosmetik lokal yang terkenal dan banyak 

diminati oleh kalangan wanita muslim di Indonesia saat ini. Wardah 

berhasil mendapatkan gelar Top Brand Award 2014 dalam kategori bedak 

muka berhasil memperoleh nilai sebesar 14.4% dan 12,6 % dalm kategori 

lipstik. Perusahaan kosmetik Wardah yang didirikan pada tahun 1995 ini 

menyadari bahwa banyaknya wanita muslim yang kini menggunakan hijab 

merupakan sebuah peluang yang tidak bisa diabaikan. Inilah yang 

dimanfaatkan oleh Wardah, salah satu produk kosmetik keluaran PT. 

Paragon Technology and Innovation. Mereka serius menggarap segmen 

muslim terutama wanita sebagai target pasar utama dan meluas kesemua 

segmen.  

Perilaku pembelian konsumen didasarkan adanya kesadaran 

tehadap need approval (perasaan puas) yang merupakan suatu manifestasi 

atas pemenuhan kebutuhan dan keinginan. Disamping itu didukung oleh 

majunya tingkat pendidikan dan pola pikir, bertambanhnya pendapatan 

masyarakat serta life style (gaya hidup), maka konsumen akan lebih kritis 

dan selektif dalam melakukan pembelian. Hal ini perlu diperhatikan oleh 

pihak penjual atau produsen, mengingat tuntutan konsumen tidak hanya 

sekedar terpenuhinya suatu kebutuhan saja, tetapi lebih pada penilaian 

terhadap jenis-jenis produk dan atribut-atribut yang menyertainya yang 
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mendorong konsumen untuk melakukan pembelian terhadap suatu produk 

dan jasa. 

Minat digambarkan sebagai suatu situasi seseorang sebelum 

melakukan tindakan, yang dapat dijadikan dasar untuk memprediksi 

perilaku atau tindakan. Kotler dan Keller (2009:240) juga berkata bahwa 

minat adalah suatu keadaan dalam diri seseorang pada dimensi 

kemungkinan subyektif yang meliputi hubungan antar orang itu sendiri 

dengan beberapa tindakan. Minat konsumen mengacu pada hasil dari 

tindakan yang kelihatan dalam situasi, yaitu minat untuk melakukan 

respon nyata khusus yang akan diramalkan. Minat beli ulang merupakan 

perilaku yang muncul sebagai respon terhadap objek yang menunjukkan 

keinginan pelanggan untuk melakukan pembelian ulang. Minat beli ulang 

adalah tahap kecenderungan konsumen untuk bertindak sebelum 

keputusan membeli benar-benar dilaksanakan (Kotler dan Keller, 

2009:235). 

Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang dianggap mampu 

pempengaruhi minat beli ulang diantaranya kualitas produk merupakan  

keseluruhan gabungan karakteristik produk dan jasa dari pemasaran, 

rekayasa, pembuatan dan pemeliharaan yang membuat produk dan jasa 

yang digunakan memenuhi harapan pelanggan (Feigenbaum, 1992). Kotler 

dan Amstrong (1996) mengemukakan bahwa kualitas produk mempunyai 

hubungan yang sangat erat dengan kepuasan pelanggan karena kualitas 
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produk dapat dinilai dari kemampuan produk untuk menciptakan kepuasan 

pelanggan. 

Harga merupakan faktor selanjutnya yang dianggap mampu 

mempengaruhi minat beli ulang, Menurut Kotler dan Amstrong 

(2006:439) harga merupakan sejumlah uang yang dibebankan atas suatu 

produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas 

manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa 

tersebut. Menurut Zeithaml dan Bitner (2006:526), pengertian harga 

terhadap nilai dari sisi konsumen dapat dikelompokkan menjadi empat, 

yaitu harga yang terjangkau, harga yang sesuai dengan kualitas produk 

ataupun layanan, harga yang sesuai dengan fungsi produk yang didapat 

dan harga sesuai dengan pengorbanan yang dikeluarkan. 

Citra merek merupakan faktor selanjutnya yang dianggap mampu 

mempengaruhi minat beli ulang, Menurut Kotler dan Keller (2009:346) 

citra merek adalah persepsi dan keyakinan dilakukan konsumen, seperti 

tercermin dalam asosiasi yang terjadi dalam memori konsumen. Citra 

merek dapat dianggap sebagai asosiasi yang muncul dalam benak 

konsumen ketika mengingat suatu merek tertentu. Merek memiliki image 

(brand image) dan memudahkan deskripsi image, konsumen melakukan 

asosiasi merek. Citra merek perlu diperhatikan perusahaan untuk 

memuaskan konsumen melalui produk ataupun jasa yang dibuat 

perusahaan. Ketika konsumen membeli produk pada pembelian pertama 

merasa terpuaskan, maka konsumen akan melakukan pembelian ulang 
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produk. Perusahaan yang memiliki brand image akan menimbulkan respon 

positif terhadap perilaku konsumen untuk membeli produk yang telah 

diberikan oleh suatu perusahaan dan berniat untuk kunjungan kembali. 

Faktor selanjutnya yang dianggap mampu mempengaruhi minat 

beli ulang adalah word of mouth. Menurut (Ristiyanti, 2004), word of 

mouth adalah proses dimana informasi yang didapatkan oleh seseorang 

tentang suatu produk baik dari interaksi sosial maupun dari pengalaman 

konsumsi yang diteruskan kepada orang lain. Sehingga dengan 

menggunakan word of mouth pemasar dapat menekan biaya promosi dan 

juga lebih dipercaya karena sumber komunikasinya teman atau keluarga 

yang sudah pasti tidak mendapat imbalan apapun dari perusahaan 

(Ristiyanti, 2004). 

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Pamenang 

dan Soesanto (2016) kualitas produk, kualitas layanan, dan word of mouth 

berpengaruh positif terhadap minat beli ulang konsumen. Penelitian 

Hariyanti (2011) kualitas produk, persepsi harga, dan kualitas layanan 

memiliki pengaruh signifikan terhadap minat beli ulang. Sedangkan 

Soleha, dkk (2017) citra merek dan label halal berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap niat beli ulang Kosmetik Zoya. Sehingga dari uraian 

penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi minat beli ulang konsumen. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi Minat Beli Ulang Produk Kosmetik Wardah” (Studi 

Empiris pada Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surakarta). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang 

dapat di rumusakan adalah: 

1. Bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap minat beli ulang? 

2. Bagaimana pengaruh harga terhadap minat beli ulang? 

3. Bagaimana pengaruh citra merek terhadap minat beli ulang? 

4. Bagaimana pengaruh word of mouth terhadap minat beli ulang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kualitas 

produk, harga, citra merek, dan word of mouth terhadap minat beli ulang. 

Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk menganalis pengaruh kualitas produk terhadap minat beli ulang. 

2. Untuk menganalis pengaruh harga terhadap minat beli ulang. 

3. Untuk menganalis pengaruh citra merek terhadap minat beli ulang. 

4. Untuk menganalis pengaruh word of mouth terhadap minat beli ulang. 

 

 

 

 

 

 



7 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Diharapkan pembahasan yang dilakukan nantinya akan menjadi bahan 

masukan bagi perusahaan dalam meningkatkan penjualan pada masa 

yang akan datang. 

2. Sebagai salah satu syarat akademik dalam meyelesaikan pendidikan 

pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

3. Hasil penelitian ini diharapakan dapat menjadi informasi bagi peneliti 

selajutnya. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penelitian skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisi mengenai tinjauan teori-teori yang melandasi 

penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, dan 

hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab ini berisi uarain mengenai populasi dan sampel, 

penentuan jumlah sampel, teknik pengumpulan data, jenis 

dan sumber data, variabel penelitian dan definisi 

operasional, dan metode analisis. 
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini berisi mengenai karakteristik responden, deskripsi 

data, analisis data, dan pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

  Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan 

saran. 


