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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Perusahaan sebagai pelaku dunia usaha adalah salah satu dari 

stakeholder pembangunan di Indonesia (Rizal, 2016). Seiring 

meningkatnya perkembangan industri di Indonesia, banyak perusahaan 

bermunculan, tidak terkecuali yang bergerak dalam industri produk 

kecantikan. Persaingan yang kompetitif menyebabkan perusahaan 

semakin sulit untuk meningkatkan jumlah konsumen. Banyaknya 

kompetitor dalam pasar dengan segala macam keunggulan produk yang 

ditawarkan membuat perusahaan semakin sulit merebut pangsa pasar 

(Yunaida, 2017). 

Melihat situasi ekonomi dan gaya hidup masyarakat Indonesia kini 

semakin pintar dan pintar dalam memilih produk dan selalu 

menginginkan produk baru, oleh karena itu, para pemasar harus pandai 

menarik dan menjaga loyalitas konsumen agar dapat terus menguasi 

pangsa pasar. Menurut Yunaida (2018), Perusahaan seharusnya tidak 

hanya sekedar menciptakan produk yang berkualitas, tetapi perusahaan 

juga harus berupaya agar produk yang dihasilkan dapat melekat di dalam 

benak konsumen. Salah satu cara agar sebuah produk mudah dikenal dan 

diingat oleh konsumen adalah dengan membuat citra merek yang baik 

pada produk yang dihasilkan. 
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Masyarakat semakin pintar menilai perusahaan mana yang layak 

digunakan produknya. Saat ini konsumen tidak hanya mulai 

memperhatikan perusahaan dari segi produksi produknya saja, tetapi juga 

mulai melihat citra merek dan bagaimana kontribusi perusahaan kepada 

masyarakat. Kontribusi tersebut terlihat dari tanggung jawab sosial 

perusahaan kepada masyarakat, sehingga mendorong perusahaan untuk 

membangun dan memelihara citra positif. Situasi ini menurut Wibisono 

(2007) dalam (Sulastri, 2015) telah menyebabkan banyak perusahaan 

menyadari bahwa perusahaan tidak lagi dihadapkan hanya pada tanggung 

jawab yang fokus pada single bottom line, yaitu mengenai tujuan 

finansial atau keuntungan saja tetapi juga harus memperhatikan aspek 

sosial yang ada di lingkungan sekitarnya. 

Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam aktivitas 

bisnisnya sudah tidak dianggap sebagai cost, melainkan investasi untuk 

perusahaan. Menurut Untung (2008:1) dalam (Aryawan et al., 2017), 

CSR adalah komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam memajukan 

ekonomi yang berkelanjutan melalui tanggung jawab sosial perusahaan 

dengan memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial dan 

juga lingkungan. Kemauan untuk berinvestasi pada program-program 

CSR menekankan bahwa hal ini  bukan hanya mengenai biaya, kendala, 

atau hal yang benar untuk dilakukan, tetapi merupakan sumber 

keunggulan kompetitif (Smith, 2003; Porter dan Kramer, 2006) dalam 

(Priyadi et al., 2020). 
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Pada industri kosmetik di Indonesia terdapat beberapa produk yang 

mereknya telah begitu melekat di masyarakat Indonesia. Salah satunya 

adalah Wardah. Wardah adalah brand kosmetik halal pertama di 

Indonesia yang  berada dibawah naungan Wardah adalah brand kosmetik 

halal pertama di Indonesia yang awalnya berada dibawah naungan PT. 

Paragon Technology Industry (PTI). Sebagai pionir kosmetik halal di 

Indonesia, Wardah menyadari bahwa kelangsungan suatu usaha bukan 

hanya ditentukan oleh keuntungan secara finansial saja, tetapi juga 

keserasian eksistensi sosial perusahaan di masyarakat. Maka dari itu 

Wardah secara berkesinambungan menerapkan program CSR dalam 

aktivitas bisnisnya. (Suharto, 2006) dalam (Aryawan et al., 2017), bahwa 

melalui CSR perusahaan tidak semata memprioritaskan tujuannya pada 

memperoleh laba setinggi-tingginya, melainkan meliputi aspek ekonomi, 

sosial, dan aspek lingkungan. 

Citra merek (brand image) yang baik sangat penting untuk 

kelangsungan hidup sebuah brand, karena hal itu sama saja akan 

mempengaruhi elemen yang terdapat pada perusahaan. Citra merek atau 

brand image yaitu deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan konsumen 

terhadap merek tersebut (Tjiptono, 2005: 49) dalam (Damayanti, 2015). 

Konsumen yang terbiasa menggunakan merek tertentu cenderung 

memiliki konsistensi terhadap brand image. Dengan adanya 

pembentukan citra akan menghasilkan citra merek yang merupakan 

gambaran secara umum dan persepsi yang dimiliki oleh masyarakat 
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umum tentang sebuah merek. Konsumen dengan citra yang positif 

terhadap suatu merek, lebih memungkinkan untuk melakukan pembelian, 

oleh karena itu kegunaan utama dari iklan diantaranya adalah untuk 

membangun citra positif terhadap merek. Hal yang perlu diperhatikan 

adalah bagaimana mempengaruhi citra positif.  

Membangun citra yang baik bukan pekerjaan yang mudah. Usaha 

yang harus dibangun adalah bagaimana cara memuaskan  pelanggan  dan  

akhirnya   menjadi   pelanggan   loyal. Pemasar harus selalu menyusun 

rencana pengembangan citra merek dalam kegiatan pemasaran dan 

melaksanakan kegiatan penunjang pemasaran untuk memperkuat merek. 

Kekuatan merek juga melibatkan loyalitas konsumen terhadap merek. 

Hurriyati (2017) menjelaskan bahwa loyalitas merupakan komitmen 

pelanggan dapat bertahan untuk berlangganan atau membeli ulang 

produk atau jasa yang dipilih secara konsisten.  

Terdapat dua alasan mengapa (CSR) itu mendapat perhatian lebih 

oleh beberapa perusahaan: pertama, perusahaan semakin menyadari 

bahwa (CSR) sebagai kunci sukses bisnis mereka, dan kedua, organisasi 

nonprofit banyak yang membutuhkan dukungan, dan mendorong 

perusahaan untuk berpartisipasi seperti yang ditulis oleh Shwu-Ing Wu & 

Wen-Hsuan Wang (Dharmawan, 2018). Carrigan dan Attalla dalam (Lee 

& Lee, 2018) mengungkapkan banyak perusahaan yang secara strategis 

melakukan inisiatif CSR untuk meningkatkan citra dan meningkatkan 

pendapatan penjualan. Citra, baik citra perusahaan maupun citra merek, 
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adalah konstruk penting yang diakui secara luas mempengaruhi loyalitas 

merek (Sofyan, 2017). 

Wardah Beauty mampu mempersembahkan sisi terbaiknya dan 

menunjukan keberadaannya dengan cara memberikan produk berkualitas 

dan ikut serta memberi kontribusi nyata bagi pembangunan keberlanjutan 

bangsa dan tanah air Indonesia. Terdapat beberapa program Corporate 

Social Responsibility (CSR) dari Wardah yang bertujuan untuk 

mendukung pembangunan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.  

Salah satu program Wardah yaitu Wardah Inspiring 

Movement (WIM) merupakan sebuah gerakan kebaikan inisiatif Wardah 

yang melibatkan serta mengundang partisipasi individu, kelompok, 

maupun organisasi untuk bersama-sama berkontribusi terhadap 

pembangunan Indonesia di 4 bidang yaitu pendidikan, kesehatan, 

pemberdayaan Perempuan, dan lingkungan. Berbeda dengan program 

CSR pada umumnya, WIM mengandung unsur partisipatif, di mana 

individu, komunitas, dan organisasi dapat bergabung bersama Wardah 

untuk menjalankan program-program CSR tersebut.  

Wardah selalu mengadakan program-program manfaat lainnya, 

termasuk pada masa pandemi Wardah telah menyerahkan sejumlah 

bantuan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk 

penanganan Virus corona sebesar 40 Miliar, penyerahan dana langsung 

diberikan oleh Nurhayati Subakat selaku presiden komisaris PT Pragon 
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Technology Innovation di 40 rumah sakit rujukan Covid- 19 di berbagai 

Provinsi (Kompasiana, 2020). 

Melihat pentingnya kepedulian dan tanggung jawab sebuah 

perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan membuat peneliti tertarik 

untuk mengetahui sejauh mana pengaruh penerapan program CSR 

terhadap loyalitas konsumen yang dimediasi oleh brand image atau citra 

merek. Penulis mengharapkan penelitian ini dapat menambah 

pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas 

konsumen. Untuk itu penulis akan memberikan judul penelitian: 

“PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) 

TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN YANG DIMEDIASI 

OLEH BRAND IMAGE (Studi Empiris pada Konsumen Wardah 

Beauty di Solo Raya)”. 

 

B.  Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas, maka pokok permasalahan yang akan dikaji 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh 

terhadap Brand Image Wardah Beauty? 

2. Apakah Brand Image berpengaruh terhadap loyalitas konsumen 

Wardah Beauty di Solo Raya? 

3. Apakah Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh 

terhadap loyalitas konsumen Wardah Beauty di Solo Raya? 
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4. Apakah Brand Image memediasi pengaruh Corporate Social 

Responsibility (CSR) terhadap loyalitas konsumen Wardah Beauty 

di Solo Raya? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai 

dalam penelitian ini di antaranya : 

1. Menganalisis pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) 

terhadap Brand Image Wardah Beauty.  

2. Menganalisis pengaruh  Brand Image terhadap loyalitas konsumen 

Wardah Beauty di Solo Raya. 

3. Menganalisis pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) 

terhadap loyalitas konsumen Wardah Beauty di Solo Raya. 

4. Menganalisis pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) 

terhadap loyalitas konsumen Wardah Beauty di Solo Raya yang 

dimediasi oleh Brand Image 
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D.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat yang baik bagi berbagai 

pihak, maka manfaat penelitian ini di antaranya adalah : 

1. Bagi Akademis 

Dapat menambah pengetahuan dan literature guna pemgembangan 

informasi mengenai Corporate Social Responsibility (CSR), serta 

menjadi referensi untuk melakukan penelitian mengenai CSR. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

perusahaan untuk mengetahui sikap konsumen terhadap penerapan 

program CSR. Selain itu penelitian ini juga diharapkan bisa 

membantu perusahaan dalam melihat manfaat dan hasil dari CSR 

yang selama ini telah dilakukan dan memberikan inspirasi dan 

masukan bagi perusahaan dalam melakukan program CSR di masa 

yang akan datang. 

3. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat Memberikan masukan dan informasi 

tentang Corporate Social Responsibility (CSR) bagi pembaca serta 

dapat digunakan sebagai referensi referensi atau literature penelitian 

lebih lanjut dengan judul atau tema yang sejenis. 
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E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu 

sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang terdiri dari Latar 

Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Sistematika Penulisan Skripsi. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang tentang tinjauan pustaka yang 

terdiri dari tinjauan teori, penelitian terdahulu, hipotesis dan kerangka 

pemikiran. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari 

jenis penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, data dan 

sumber data, metode pengumpulan data, desain pengambilan sampel, 

dan metode analisis data. 
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan 

yang terdiri dari sejarah singkat, karakteristik responden, analisis data, 

dan pembahasan. 

 

BAB V PENUTUP  

Bab ini menjelaskan penutup dari pembahasan skripsi yang 

memuat kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran. 

 DAFTAR PUSTAKA 

 LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


