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PENGARUH CITRA MEREK, HARGA, DAN PERSEPSI NILAI
TERHADAP LOYALITAS PELANGGA DAN KEPUASAN

PELANGGAN SEBAGAI VARIABEL
MEDIATING PADA PRODUK

BABY CARE

ABSTRAKSI
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh brand image, price, dan

persepsi nilai terhadap loyalitas konsumen dan kepuasan konsumen sebagai variable
mediasia pada produk baby care. Sampel yang digunakan sebanyak 116 responden
dan pengambilan sampel dengan survei. Teknik pengambilan sampel dengan metode
purposive sampling. Untuk menguji hipotesis digunakan analisis regresi dengan
model mediasi yang metode outer model menggunakan uji validitas dan reliabilitas
dan inner model menggunakan uji r square, effect size, Q square, dan uji Signifikani.
.Alat analisis menggunakan smart PLs. Hasil temuannya menunjukkan bahwa secara
brand image, price, dan persepsi nilai berpengaruh positif signifikan terhadap
kepuasan konsumen dan kepuasan konsumen memdiasi secara positif signifikan
antara brand image, price, dan persepsi nilai terhadap loyalitas konsumen.

Kaca Kunci : Brand Image, Price, Persepsi Nilai, Kepuasan Konsumen, Loyalitas
Konsumen

ABSTRACT
This study aims to examine the effect of brand image, price, and perceived

value on consumer loyalty and customer satisfaction as mediating variables in
product baby care. The sample used was 116 respondents and the sample was
taken by survey. The sampling technique was purposive sampling method. To test
the hypothesis, regression analysis is used with the mediation model, the outer
model method uses the validity and reliability test and the inner model uses the r
square test, effect size, Q square, and the significant test. Analysis tools using
smart PLs. The findings show that in terms of brand image, price, and perceived
value have a significant positive effect on customer satisfaction and consumer
satisfaction has a significant positive effect on brand image, price, and perceived
value on consumer loyalty.

Key Keywords: Brand Image, Price, Perceived Value, Customer Satisfaction,
Consumer Loyalty.

1. PENDAHULUAN

Menjadi orang tua pertama merupakan peristiwa yang tidak bisa terulang bagi

semua pasangan suami dan istri. Keinginan memberikan produk terbaik kepada buah
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hati adalah langkah pertama yang akan dilakukan untuk semua orang tua. Dimulai

dari masa ketika masih berada dikandungan Ibu sampai dengan usai lima tahun,

seorang anak membutuhkan spesifikasi produk sesuai dengan tingkatan usianya.

Produk yang aman, nyaman serta sesuai dengan kebutuhan.

Masa bayi merupakan masa keemasan dimana perkembangan seorang manusia

mengalami tumbuh kembang dan berproses dari berkulit merah hingga kulit yang

sempurna, dari proses makanan utama air susu Ibu atau susu formula sampai

lambung menguat dan dapat tergantikan dari sayur, buah, ataupun nasi. Dari yang

belum bisa berbicara sampai bisa berbicara hingga mengalami proses imitasi atau

meniru orang lain dan ini berlangsung sangat singkat serta tidak dapat diulang

kembali masanya. Ini yang membuat pembeda antara anak yang sudah dewasa.

Seorang anak akan menunjukkan ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan yang

menyesuasaikan usianya. Oleh karena itu, diperlukan perawatan, perhatian, dan

makanan tambahan yang bernutrisi setiap hari untuk tumbuh kembang anak. Karena

ini adalah tahun-tahun krusial dimana anak membutuhkan perhatian baik pada

perkembangan fisik maupun psikologis. Salah satunya peluang bisnis yang memiliki

pasar luas adalah perawatan bayi.

Industri perawatan bayi merupakan industri dengan pertumbuhan tercepat di

dunia. Salah satu kategorinya yaitu pertumbuhan industri popok bayi, sebagian besar

meningkatnya didorong oleh pertumbuhan populasi bayi di negara-negara

berkembang, di mana pendapatan orang tua juga meningkat pesat pada waktu yang

sama. Selain itu, meningkatnya jumlah wanita yang memasuki angkatan kerja umum

telah membantu pasar perawatan bayi untuk tumbuh, karena pendapatan keluarga

rata-rata yang dapat dibuang telah meningkat. Pasar perawatan bayi juga

menyaksikan tren yang berkembang dalam produk-produk khusus bayi, seperti

kosmetik, popok bayi maupun tradisonal kategori cairan obat luar.

Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, kepuasan pelanggan dan loyalitas

muncul sebagai masalah yang sangat sensitif bagi perusahaan pemegang merek.

Loyalitas pelanggan dan kepuasan pelanggan juga merupakan masalah yang diterima
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secara luas untuk semua perusahaan, yang diterapkan sebagai tolok ukur pemasaran

untuk kinerja perusahaan (Bennett dan Rundle -Thiele, 2004). Penting untuk

menggambarkan bahwa jika pelanggan senang dengan produk atau layanan maka dia

tertarik untuk menunjukkan sikap loyal terhadap merek yaitu bersedia membayar

lebih, bersedia memberikan kata-kata positif dari mulut ke mulut dan untuk

menampilkan perilaku loyal (Schultz, 2005). Dalam suasana bisnis saat ini, semua

organisasi telah memberikan fokus pada 4ps yaitu produk, harga, tempat dan promosi

dan selanjutnya menerapkan 3ps yaitu proses, tata letak fisik, dan orang-orang untuk

pemasaran layanan. Menurut Kotler (2001), kesuksesan organisasi adalah

konsekuensi langsung dari citra merek dan diukur sebagai ciri penting dari strategi

pemasaran saat ini. Diferensiasi produk dikaitkan dengan nilai simbolik suatu merek.

Padahal, menurut Rundle-Thiele (2005) dan Kapferer (2005), saat ini semua

perusahaan yang sukses menilai bahwa sebagian besar pelanggan tidak loyal terhadap

suatu merek tertentu. Selain itu, lingkungan bisnis saat ini adalah untuk

meningkatkan masuknya produk baru dan persaingan dan layanan menyebabkan

konsumen memilih produk atau jasa tertentu di antara kelompok alternatif

(Ballantyne et al., 2011). Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk fokus

membedakan produk mereka dari pesaing.

Citra merek adalah persepsi modern pelanggan tentang produk. Ini dapat

didefinisikan sebagai paket eksklusif di benak pelanggan yang ditargetkan. Hal ini

memberikan posisi pada produk di pasar. Citra merek pada dasarnya adalah

seperangkat keyakinan dan keyakinan pelanggan dan pada dasarnya dihasilkan ketika

pelanggan memiliki pengetahuan lengkap tentang produk / layanan mereka. Ketika

pelanggan benar-benar menyadari pro dan kontra dari produk maka produk itu

melekat secara emosional dengan mereka tetapi itu adalah permainan mental karena

sangat penting untuk menangani audiens yang ditargetkan melalui strategi pemasaran.

Citra merek membantu perusahaan untuk menyelesaikan semua tujuan dan

sasarannya secara efektif. Bentuk perusahaan mengekspresikan reputasi organisasi,

moto yang berkaitan dengan tujuan bisnis organisasi dan selaras dengan nilai-nilai
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utama organisasi yang merupakan elemen inti dari citra merek yang positif. Sehingga

citra dapat dievaluasi disamping beberapa titik orientasi seperti citra merek,

perspektif sosial dan citra publik untuk mempengaruhi konsumen produk agar dapat

memicu kesadaran dan loyalitas dengan cara memberikan pengalaman tentang merek

yang digunakan

Pelanggan yang bahagia lebih cenderung menunjukkan loyalitas yang lebih

besar kepada perusahaan seperti kesediaan untuk memberikan kata-kata positif dari

mulut ke mulut, membeli kembali produk serta kesediaan untuk membayar lebih

untuk produk karena kepercayaan. Merek terkemuka dengan loyalitas pelanggan yang

lebih tinggi memiliki pangsa pasar yang lebih tinggi dan kapasitas untuk menyiratkan

biaya yang lebih tinggi untuk produk atau layanan mereka (Mohammadian &

Ronaghi, 2010).

Harga dipandang sebagai faktor penting yang menjadi dasar untuk

membandingkan produk, perpindahan merek dan memungkinkan untuk membayar

harga premium untuk produk (Keller, 2003). Secara historis, harga telah menjadi

faktor utama yang mempengaruhi pilihan pembeli, meskipun di masa lalu faktor non

harga juga menjadi sangat penting dalam menentukan perilaku pilihan pembeli.

Harga adalah satu-satunya elemen dalam bauran pemasaran yang memberikan

pendapatan bagi perusahaan; Semua elemen lainnya merepresentasikan biaya,

sehingga membuat strategi penetapan harga yang diadopsi oleh sebuah perusahaan

menjadi sangat penting bagi keberhasilan sebuah organisasi (Kotler dan Armstrong,

2005). Kebebasan penetapan harga perusahaan akan bervariasi dengan berbagai jenis

pasar tempat beroperasi, dan semakin banyak perusahaan yang mendasarkan harga

mereka pada nilai yang dirasakan produk. Pemasar telah mencatat perubahan

mendasar dalam sikap konsumen terhadap harga dan kualitas, dan sekarang

mengadopsi strategi penetapan harga nilai; menawarkan kombinasi yang tepat antara

kualitas dan layanan yang baik dengan harga yang wajar.

Kepuasan konsumen juga dipengaruhi secara langsung oleh faktor harga.

Keadilan harga mempengaruhi kepuasan pelanggan dengan cara yang positif tetapi
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keadilan harga yang dirasakan dapat dipengaruhi secara negatif oleh kerentanan

pelanggan (Herrmann, Xia, Monroe & Huber, 2007). Pelanggan mempersepsikan

harga sesuai dengan kualitas yang hasilnya berakhir pada kepuasan atau

ketidakpuasan (Oliver, 1997). Kewajaran harga juga berperan penting dalam

menciptakan kepuasan pelanggan. Kebijakan harga yang tinggi, tidak masuk akal dan

tidak dapat diandalkan mempengaruhi pelanggan kepuasan secara negatif. Pelanggan

menginginkan produk berkualitas baik dengan harga terjangkau yang dapat mereka

beli dengan mudah dan jika ada perusahaan yang memberikan ini kepada pelanggan

itu akan membangun hubungan baik jangka panjang dengan pelanggan (Peng &

Wang, 2006) yang akan membangun loyalitas konsumen juga.

Barnes (2011), dalam membangun loyalitas dimulai dari penciptaan nilai,

kepuasan, dan loyalitas. Peningkatan nilai pada pelanggan dapat meningkatkan

tingkat kepuasan dan dapat mengarah pada tingkat ketahanan pelanggan yang lebih

tinggi. Ketika pelanggan merasa nyaman dengan pelayanan dan manfaat yang

didapat, maka mereka akan lebih mungkin menjadi pelanggan yang loyal dan

berkomitmen pada merek tersebut. Manfaat yang diberikan oleh produk perawatan

bayi tidak hanya menjadikan konsumen sebagai pelanggan tetap dengan

menggunakan produknya saja, tetapi pelanggan juga bisa menjalankan hak bisnisnya

sebagai reseller yakni dengan menjual produknya kembali. Dengan begitu, pelanggan

produk perawatan bayi yang ingin menjalankan bisnisnya akan mendapatkan kartu

anggota atau member dan memungkinkan melakukan pembelian ulang sehingga

mendapatkan poin-poin tambahan serta mendapatkan reward. Reward yang diberikan

dapat berupa potongan harga, tambahan poin atas pembelanjaan, pemberian produk,

dan lain sebagainya. Penciptaan nilai yang dirasakan pelanggan superior secara luas

diakui dalam pemasaran sebagai persyaratan penting bagi organisasi untuk

membedakan diri dari pesaing (Evans dan Wurster, 1997) dan untuk menghasilkan

kepuasan pelanggan (Demirgunes, 2015). Namun, secara historis sebagian besar

perusahaan mengandalkan supremasi produk atau layanan mereka untuk

membedakan diri mereka dari pesaing (Thielemann et al., 2018). Akibatnya, banyak
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perusahaan telah menyelidiki pendekatan yang berpusat pada pelanggan untuk

mendiskriminasi diri mereka sendiri daripada berdasarkan produk atau layanan

mereka (Rao dan Kartono, 2009). Baru-baru ini, penyampaian nilai telah menjadi

tujuan utama bisnis (Reichheld dan Teal, 1996).

Pelanggan dapat merasakan nilai dari sekumpulan manfaat yang ia peroleh dari

produk perawatan bayi, yang berupa manfaat dari menggunakan produk perawatan

bayi hingga memeperoleh keuntungan dengan menjadi resellernya. Hal ini

merupakan kegiatan peningkatan nilai atau Perceived Value, yakni penilaian

konsumen secara keseluruhan terhadap manfaat produk yang didasarkan dari apa

yang mereka terima dan apa yang mereka berikan (Lai,2004). Nilai yang dirasakan

(perceived value) dari produk perawatan bayi diindikasi dapat mempengaruhi

kepuasan dan loyalitas pelanggan.

Kerangka Berfikir

Gambar 1 Kerangka Konseptual

H1 = Brand Image Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepuasan Pelanggan

H2 = Persepsi Harga Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepuasan Pelanggan

H3 = Persepsi Nilai Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepuasan Pelanggan

H4 = Kepuasan Pelanggan Berpengaruh Signifikan Terhadap Loyalitas Pelanggan

Brand Image
(X1)

Persepsi Nilai
(X3)

Persepsi Harga
(X2)

Loyalitas
Pelanggan (Y)

Kepuasan
Pelanggan (M)
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H5 = Kepuasan Pelanggan Memediasi secara signifikan pada Brand Image

Terhadap Loyalitas Pelanggan

H6 = Kepuasan Pelanggan Memediasi secara signifikan pada Persepsi Harga

Terhadap Loyalitas Pelanggan

H7 = Kepuasan Pelanggan Memediasi secara signifikan pada Persepsi Nilai

Terhadap Loyalitas Pelanggan

2. METODE

2.1 Metode Pengambilan sampel

Populasi sebuah sekumpulan objek dalam suatu wilayah yang memiliki

kuantitas dan karakteristik tertentu yang dapat diambil sebagai penarikan

sebuah kesimpulan (Sugiyono, 2013). Populasi yang digunakan sebagai acuan

penelitian ini yaitu seseorang yang pernah membeli produk baby care dalam

pemakaian produk bayi di daerah Se-Soloraya. Proses analisis yang dilakukan

dikarenakan jangkauan responden yang dianggap terlalu banyak dan memakan

waktu, tenaga dan biaya maka penggunakan responden yang dipilih yaitu

menggunakan sampel.  Menurut Sugiyono (2013) sampel merupakan suatu

bagian dari populasi yang dapat terwakili sehingga agar penarikan kesimpulan

dapat digunakan sebagai acuan secara generalisasi dari populasi tersebut.

Penggunaan sampel merujuk menurut Ferdinand (2014) dikarena analisis yang

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis multivariate salah satunya

analisis regresi dan besaran sampel yang ditujukan berdasarkan 25 kali dari

variabel independen yang digunakan sehingga acuan minimum sampel yang

digunakan yaitu 25 x 4 variabel independen sebesar 100 responden sampel

sebagai acuan minimumnya.

2.2 Definisi Variabel Operasional

a) Variabel dependen adalah variabel yang menjadi akibat dari sebab yang

dilakukan atau menjadi variabel yang dipengaruhi variabel independen



8

(Ghozali, 2013). Penelitian ini menggunakan loyalitas pelanggan sebagai

variabel dependennya.

b) Variabel Independen adalah menjadi faktor penyebab dari akibat yang

ditimbulkan. Variabel Independen yang digunakan adalah brand image,

persepsi harga, dan persepsi nilai

c) Variabel Mediating Variabel ini merupakan sebagai variabel perantara

antara variabel independen terhadap dependennya sehingga dengan

adanya variabel ini akan menjadi pemicu lebih kuat dalam mendapatkan

hasil dari variabel dependennya. Dalam mediasi yang dibangun penelitian

ini menggunakan variabel kepuasan pelanggan.

Tabel 1 Indikator-Indikator Variabel Penelitian

Variabel Indikator Sumber

Loyalitas Pelanggan

Sikap Harris (2004); Chuah,
Marimuthu, dan T.
Ramayah (2014);

Simatupang, dan purba
(2020); Hasan, Kiong,
dan ainuddin (2014)

Behaviour

Composite

Pembelian Ulang

Kepuasan Pelanggan

Penampilan
Parasuraman (1988);
Caruana dan Fenech

(2005); Wijaya (2018);
Simatupang, dan purba

(2020)

Fungsi
Kualitas

Price
Menciptakan Pengalaman
Menciptakan keputusan

pembelian

Brand Image
Citra Perusahaan Vasquez (2002),

Rajasekar (2008), Low
(2000); Wijaya (2018)

Citra Produk
Citra Pelayanan

Persepsi Harga

Keterjangkauan Harga
Razak, Nirwanto, dan

Triatmanto (2016);
Shintaputri, dan Wuisan
(2017); Cinjarevic, Tatic

dan Avdic (2010) dan
Herman, Xia, Monroe,

dan Huber (2007)

Harga Normal
Diskon

Harga Pesaing
Harga yang seusai
Reliabilitas harga
Referensi Harga

Pengorbanan Moneter
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Pengorbanan non
Moneter

Persepsi Nilai

Nilai Fungsi
Chuah, Marimuthu, dan

T. Ramayah (2014);
Hasan, Kiong, dan

ainuddin (2014); Bai, Li,
dan Niu (2016); Sweeni
dan Soutar (2001): Yu

dan Lee, 2019)

Nilai Moneter
Nilai Emosional

Nilai Kostumisasi
Nilai Relasi

Nilai Kesenangan
Nilai Sosial

Nilai Ekspresi
Nilai Pelayanan

2.3 Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan sebuah software analisis untuk mendapatkan hasil

sesuai dengan tujuannya. Proses analisis ini menggunakan software Smrat PLS

dimana software ini memiliki dua tahap yaitu outer model atau model pengukuran

dan inner model atau model struktural. Outer model terdiri dari uji validitas dan uji

reliabilitas sedangkan inner model terdiri dari r square, effect size, Q square dan

uji signifikansi

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan disajikan dalam persentase dan distribusi frekuensi, mean dan deviasi

standar. Sebanyak 116 kuesioner telah dikumpulkan secara langsung dari jawaban

responden. Pengambilan sampel dilakukan dengan secara online melalui google

form yang memudah peneliti melakukan penyebaran lewat media sosial seperti

whatsapss, instagram, Facebook dan media sosial lainnya.
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3.1 Uji hipotesis

Gambar 1. Inner Model

Tabel 2. Hasil Analisis Parsial Direct Effect

Model Original
Sample (O)

T Statistics
(|O/STDEV|)

P Values

Brand Image (X1) ->
Kepuasan Pelanggan (M)

0,242 3,112 0,002

Kepuasan Pelanggan (M)
-> Loyalitas Pelanggan

0,805 20,517 0,000

Persepsi Harga (X2) ->
Kepuasan Pelanggan (M)

0,146 1,822 0,069

Persepsi Nilai (X3) ->
Kepuasan Pelanggan (M)

0,556 6,901 0,000

Brand image Menunjukkan hasil t statistik 3,112 dengan p value sebesar 0,002

dengan kriteria t tabel 1,96 (Significance level = 5%) yang artinya t statistik 3,112 > t

tabel 1,96  ( sig. 0,002 < sig. level 0,05) maka dapat dinyatakan brand image

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Persepsi harga menunjukkan
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hasil t statistik 1,822 dengan p value sebesar 0,069 dengan kriteria t tabel 1,65

(Significance level = 10%) yang artinya t statistik 1,822 > t tabel 1,65  ( sig. 0,069 <

sig. level 0,10) maka dapat dinyatakan persepsi harga berpengaruh signifikan

terhadap kepuasan pelanggan. Persepsi nilai enunjukkan hasil t statistik 6,901 dengan

p value sebesar 0,000 dengan kriteria t tabel 1,96 (Significance level = 5%) yang

artinya t statistik 6,901 > t tabel 1,96  ( sig. 0,002 < sig. level 0,05) maka dapat

dinyatakan persepsi nilai berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan.

Kepuasan pelanggan menunjukkan hasil t statistik 20,517 dengan p value sebesar

0,000 dengan kriteria t tabel 1,96 (Significance level = 5%) yang artinya t statistik

20,517 > t tabel 1,96  ( sig. 0,000 < sig. level 0,05) maka dapat dinyatakan kepuasan

pelanggan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan.

Tabel 3 Hasil Analisis Parsial Indirect Effect

Model Original
Sample (O)

T Statistics
(|O/STDEV|)

P
Values

Brand Image (X1) -> Kepuasan
Pelanggan (M)
Brand Image (X1) -> Loyalitas
Pelanggan

0,195 3,006 0,003

Persepsi Harga (X2) -> Kepuasan
Pelanggan (M)
Persepsi Harga (X2) -> Loyalitas
Pelanggan

0,118 1,772 0,077

Persepsi Nilai (X3) -> Kepuasan
Pelanggan (M)
Persepsi Nilai (X3) -> Loyalitas
Pelanggan

0,448 6,842 0,000

Hasil mediasi kepuasan pelanggan dengan nilai t statistik 3,006 dengan p value

sebesar 0,003 dengan kriteria t tabel 1,96 (Significance level = 5%) serta nilai

koefisiennya 0,195 dengan arah positif yang artinya t statistik 3,006 > t tabel 1,96  (

sig. 0,003 < sig. level 0,05) maka dapat dinyatakan kepuasan pelanggan memediasi

secara positif dan  signifikan antara brand image terhadap loyalitas pelanggan. Hasil

mediasi kepuasan pelanggan dengan nilai t statistik 1,772 dengan p value sebesar
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0,077 dengan kriteria t tabel 1,6 (Significance level = 10%) serta nilai koefisiennya

0,118 dengan arah positif yang artinya t statistik 3,006 > t tabel 1,96  ( sig. 0,077 <

sig. level 0,10) maka dapat dinyatakan kepuasan pelanggan memediasi secara positif

dan  signifikan antara persepsi harga terhadap loyalitas pelanggan. Hasil mediasi

kepuasan pelanggan dengan nilai t statistik 6,842 dengan p value sebesar 0,000

dengan kriteria t tabel 1,96 (Significance level = 5%) serta nilai koefisiennya 0,448

dengan arah positif yang artinya t statistik 6,842 > t tabel 1,96  ( sig. 0,000 < sig.

level 0,05) maka dapat dinyatakan kepuasan pelanggan memediasi secara positif dan

signifikan antara persepsi nilai terhadap loyalitas pelanggan.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Pengaruh Brand Image Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Baby

Care

Hasil analisis yang sudah dilakukan dengan bantuan software smart Pls

menunjukkan bahwa brand image berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap

kepuasan pelanggan. Ini menggambarkan semakin perusahaan mampu membangun

citra dihadapan pelanggan secara baik akan mampu membuat pelanggan berpersepsi

produk yang digunakan memberikan apa yang diinginkan dan dibutuhkan dan

semakin tinggi kepuasan pelanggan pada produk tersebut.

Merek merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan suatu

produk. Merek juga berfungsi untuk membedakan produk yang satu dengan yang

lainnya. Hal itulah yang membuat banyak perusahaan menyadari bahwa merek adalah

salah satu aset perusahaan yang paling berharga. Hal ini dikarenakan nama atau

merek suatu produk atau perusahaan menyangkut citra dan persepsi yang menjadi

salah satu kriteria yang dipertimbangkan konsumen untuk membeli produknya

(Bellezza dan Keinan, 2014). Menurut Kotler dan Keller (2016), kepuasan pelanggan

berkaitan dengan perasaan puas atau kecewa terhadap suatu merek setelah pelanggan

menggunakan produknya. Menurut Sondoh, et al (2007), citra merek berdampak pada

kepuasan pelanggan. Dalam hal ini, konsumen lebih cenderung mempertimbangkan

suatu merek ketika melakukan pembelian ketika mereka memiliki pengalaman
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positif. Oleh karena itu, citra merek yang lebih baik akan meningkatkan kepuasan

pelanggan secara keseluruhan dan hal ini akan berdampak pada kemungkinan

terjadinya pembelian berulang. Oleh karena itu citra merek yang positif akan

meningkatkan kepuasan konsumen.

3.2.2 Pengaruh Persepsi Price Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Baby Care

Hasil analisis yang sudah dilakukan dengan bantuan software smart Pls

menunjukkan bahwa persepsi harga berpengaruh secara positif dan signifikan

terhadap kepuasan pelanggan. Ini menggambarkan semakin baik kebijakan harga

yang diberikan perusahaan dengan kualitas yang diberikan maka kepuasan yang

ditumbulkan pelanggan akan semakin tinggi karena pandangan konsumen harga

sebanding dengan kualitas yang diberikan untuk hal membeli dan menggunakan

produk baby care.

Harga dapat dijadikan sebagai tolak ukur kepuasan konsumen. Menurut

Andrés-martínez et al. (2013) harga memberikan berpengaruh terhadap konsumen.

Menurut Suryati dan Krisna (2015) kepuasan, menyatakan bahwa konsumen tidak

selalu mengingat harga sebenarnya dari suatu produk, sebaliknya mereka

mengkodekan harga dengan cara yang berarti bagi mereka, dimana tingkat perhatian

konsumen, kesadaran dan pengetahuan harga tampaknya jauh lebih rendah daripada

yang dibutuhkan konsumen untuk mengetahui harga yang akurat dari referensi

internal untuk banyak produk Dalam upaya, perusahaan yang memasarkan barang

atau jasa memerlukan harga yang tepat. Kepuasan pelanggan ditentukan oleh

tanggapan pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara

harapan dan kinerja. Kepuasan pelanggan memiliki hubungan langsung dengan

loyalitas pelanggan, keuntungan dan pangsa pasar. Pelanggan jika mereka puas

dengan nilai yang diberikan oleh produk dan layanan, kemungkinan besar akan

menjadi pelanggan untuk waktu yang lama. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa

konsumen bersedia membayar dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan

produk yang lebih berkualitas. Kualitas yang diharapkan akan menghasilkan tingkat

kepuasan pelanggan.



14

Ditambah lagi dengan responden yang memiliki background dengan

pendapatan total keluarga secara mayoritas Rp. 3.000.000 – Rp. 7.500.000 (47,4%)

membuat pelanggan memiliki pendapatan menengah dimana dalam posisi ini

pelanggan tidak begitu khawatir dengan harga yang produk yang dibeli akan tetapi

kecederungannya aan memberikan opsi produk dengan kualitas yang paling baik

tanpa memikirkan harga karena juga menggangap harga sebanding dengan produk

yang dibelinya

3.2.3 Pengaruh Perceived Value Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Baby Care

Hasil analisis yang sudah dilakukan dengan bantuan software smart Pls

menunjukkan bahwa perceived value berpengaruh secara positif dan signifikan

terhadap kepuasan pelanggan. Ini menggambarkan semakin baik persepsi nilai

produk yang dirasakan konsumen maka kepuasan akan terbangun pada konsumen

yang menggunakan produk baby care.

Kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh nilai yang dirasakan. Nilai yang

dirasakan sebagaimana telah didefinisikan rasio manfaat yang diterima dari penyedia

relatif terhadap biaya yang dikorbankan oleh pelanggan. Nilai yang dirasakan penting

karena dibandingkan dengan kualitas yang dirasakan; nilai yang dirasakan lebih

terkait langsung dengan kesediaan konsumen untuk membeli. Selain itu, tingkat

persepsi kinerja layanan yang lebih tinggi menyebabkan tingkat nilai yang dirasakan

(Lim et al, 2006). Menurut Schiffman dan Kanuk (2004), tujuan keseluruhan dari

memberikan nilai kepada pelanggan secara terus menerus dan lebih efektif daripada

pesaing adalah untuk memiliki dan mempertahankan pelanggan yang sangat puas

sehingga persepsi nilai yang dirasakan konsumen semakin kuat dan menghasilkan

kinerja yang lebih maka kepuasan yang dihasilkan akan semakin kuat.

3.2.4 Pengaruh Kepuasan Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan Pada Baby

Care

Hasil analisis yang sudah dilakukan dengan bantuan software smart Pls

menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh secara positif dan signifikan

terhadap loyalitas pelanggan. Ini menggambarkan semakin baik kepuasan yang
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mampu dibangun oleh perusahaan kepada pelanggan dengan memberikanproduk

sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya maka akan menciptkan loyalitas

pelanggan.

Produk dan layanan yang berkualitas memegang peranan penting dalam

membentuk kepuasan pelanggan, selain itu juga erat kaitannya untuk menciptakan

keuntungan bagi perusahaan. Semakin tinggi kualitas produk dan layanan yang

diberikan perusahaan maka semakin tinggi pula kepuasan yang dirasakan pelanggan.

Menciptakan Rizan et al., (2014) kepuasan pelanggan akan mampu menjalin

hubungan yang harmonis antara produsen dan konsumen. Menciptakan dasar yang

baik untuk membeli kembali dan menciptakan loyalitas pelanggan dan membentuk

rekomendasi dari mulut ke mulut yang akan menguntungkan perusahaan. Kepuasan

adalah kepuasan perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah

membandingkan kinerja (hasil) produk yang dipikirkan dengan kinerja (hasil) yang

diharapkan (Thaichon dan Quach, 2015). Kepuasan dapat memberikan beberapa

manfaat antara lain hubungan perusahaan dan pelanggan menjadi harmonis, menjadi

dasar pembelian kembali dan menciptakan loyalitas pelanggan serta rekomendasi dari

mulut ke mulut yang menguntungkan perusahaan (Al Mehrzi dan Singh, 2016).

Hubungan antara kepuasan dan loyalitas adalah saat konsumen mencapai tingkat

kepuasan tertinggi yang menciptakan ikatan emosional yang kuat dan komitmen

jangka panjang terhadap merek perusahaan (Choi et al., 2017).

3.2.5 Pengaruh Brand Image Terhadap Loyalitas Pelanggan yang di Mediasi

Kepuasan Pelanggan Pada Baby Care.

Hasil analisis yang sudah dilakukan dengan bantuan software smart Pls

menunjukkan bahwa kepuasan mampu menjadi mediasi yang kuat dengan sudut

pandang positif dalam membangun brand image terhadap loyalitas pelanggan. Ini

menggambarkan bahwa brand image yang dibangun perusahaan kuat di mata

konsumen maka akan tumbuh kepuasan yang dihasilkan konsumen yang berdampak

pada loyalitas akan semakin kuat.
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Citra merek menurut Kotler dan Keller (2016) adalah persepsi konsumen

terhadap suatu merek sebagai cerminan dari asosiasi yang ada di benak konsumen.

Sondoh, et al (2007) menyatakan bahwa citra merek dan kepuasan pelanggan

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas merek. Menurut Kotler dan Keller (2016),

kepuasan pelanggan berkaitan dengan perasaan puas atau kecewa terhadap suatu

merek setelah pelanggan menggunakan produknya. Menurut Sondoh, et al (2007),

citra merek berdampak pada kepuasan pelanggan. Dalam hal ini, konsumen lebih

cenderung mempertimbangkan suatu merek ketika melakukan pembelian ketika

mereka memiliki pengalaman positif

3.2.6 Pengaruh Price Terhadap Loyalitas Pelanggan yang di Mediasi Kepuasan

Pelanggan Pada Baby Care.

Hasil analisis yang sudah dilakukan dengan bantuan software smart Pls

menunjukkan bahwa kepuasan mampu menjadi mediasi yang kuat dengan sudut

pandang positif dalam membangun persepsi harga terhadap loyalitas pelanggan. Ini

menggambarkan bahwa kebijakan harga yang baik dan kuat dibenak pelanggan

secara positif yang artinya harga yang semakin tinggi akan membangun kepuasan

pelanggannya yang berdampak pada loyalitas pelanggan tercipta. Ini dikarenakan

pelanggan lebib mengedepankan nilai, dan manfaat yang dirasakan serta dimungkin

sudut pandang pelanggan pengorbanan dalam  harga akan seimbang dengan manfaat

yang dirasakan.

3.2.7 Pengaruh Perceived Value Terhadap Loyalitas Pelanggan yang di Mediasi

Kepuasan Pelanggan Pada Baby Care

Hasil analisis yang sudah dilakukan dengan bantuan software smart Pls

menunjukkan bahwa kepuasan mampu menjadi mediasi yang kuat dengan sudut

pandang positif dalam membangun persepsi nilai terhadap loyalitas pelanggan. Ini

menggambarkan bahwa nilai yang dirasakan oleh pelanggan merupakan sesuatu yang

muncul pada diri sendiri setelah merasakan penggunaan produk tersebut sehingga apa

yang dirasakan pelanggan memiliki kekuatan yang positif maka kepuasan pelanggan

terbangun yang akan meningkatkan loyalitas pelanggan produk baby care.
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Nilai yang dirasakan berakar pada teori ekuitas, yang mempertimbangkan rasio

hasil / masukan konsumen dengan hasil / masukan penyedia layanan (Oliver &

DeSarbo, 1988). Oliver dan DeSarbo (1998) menyatakan bahwa pelanggan

termotivasi untuk merasa diperlakukan secara adil jika mereka menganggap bahwa

rasio hasil mereka terhadap input sebanding dengan rasio hasil terhadap input yang

dialami oleh perusahaan. Dengan kata lain, pelanggan sering kali mengukur rasio

hasil perusahaan terhadap input dengan membuat perbandingan dengan penawaran

pesaingnya di pasar. Holbrook (1994) menyatakan nilai pelanggan sebagai dasar

fundamental untuk semua aktivitas pemasaran. Semakin tinggi nilai pelanggan,

semakin tinggi kemungkinan pelanggan membeli kembali produk atau layanan karena

nilai yang dipersepsikan tinggi adalah salah satu motivasi utamanya. Artinya

Kepuasan sebagai prediktor yang luas pada loyalitas pelanggan (Yang dan Peterson,

2004). Menurut Gustafsson (2005) kepuasan keseluruhan ini memiliki efek positif

yang kuat pada loyalitas pelanggan di berbagai kategori produk dan layanan. Ini

merupakan faktor penting untuk hubungan jangka panjang antara perusahaan dan

pelanggan (Anderson dan Srinivasan, 2003).

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) Brand Image

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan, 2) Persepsi Harga

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 3) Perceived Value

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 4) Kepuasan

pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 5)

Kepuasan pelanggan memediasi secara kuat dalam sudut pandangan positif antara

brand image terhadap loyalitas pelanggan. 6) Kepuasan pelanggan memediasi secara

kuat memediasi secara kuat dalam sudut pandangan positif antara persepsi harga

terhadap loyalitas pelanggan, 7) Kepuasan pelanggan memediasi secara kuat

memediasi secara kuat dalam sudut pandangan positif antara perceived value

terhadap loyalitas pelanggan.
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