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       BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1     Latar Belakang Penelitian 

Kosmetik pada zaman sekarang ini telah menjadi sebuah kebutuhan yang wajib 

dipenuhi, khususnya bagi kaum wanita. Kosmetik sendiri menurut Badan 

Pemeriksaan Obat dan Makanan (BPOM) NO HK 00.05.4.1745 diartikan sebagai 

bahan atau sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, 

rambut, kuku, bibir, organ genital bagian luar lainnya ataupun gigi dan mukosa 

mulut) yang fungsi utamanya itu membersihkan, merawat, memperbaiki, dan 

mempercantik bagian tubuh manusia untuk menjadi lebih baik.  

Dilihat dari fungsi dan manfaatnya, maka kosmetik tidak hanya menjadi sebuah 

kebutuhan bagi kaum ataupun kelompok tertentu saja. Tetapi telah menjadi sebuah 

kebutuhan bagi hampir seluruh manusia pada semua kelompok usia maupun jenis 

kelamin. Di Indonesia, produk-produk yang termasuk dalam kategori produk 

kosmetik sangatlah banyak dan bervariasi. Dimulai dari berbagai jenis variasi, fungsi, 

manfaat dan bentuk kemasan serta harga. Baik produk yang berasal dari perusahaan 

lokal maupun perusahaan asing yang masuk di Indonesia. 

Menurut Presiden Persatuan Perusahaan Kosmetik Indonesia (Perkosmi) 

Nuning Barwa (2013) mengatakan bahwa pada lingkup ASEAN, konsumsi kosmetik 

di Indonesia sebesar 18% atau berada no 3 di bawah Negara Thailand dan Filipina. 

Perkosmi memprediksikan bahwa pertumbuhan perdagangan kosmetik di kawasan 

ASEAN hingga akhir tahun 2014 akan mencapai 430,6 juta USD 
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( www.kemenperin.go.id ). Informasi ini menunjukkan bahwa pangsa pasar kosmetik 

di Indonesia sangat besar dan merupakan sebuah peluang yang baik bagi perusahaan 

kosmetik untuk meliris produk mereka di Indonesia. 

Kosmetik dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, tergantung dari bagian 

dan kegunaannya. Contohnya kategori perawatan tubuh (body care), perawatan kulit 

(skin care), perlindungan dari matahari (sun care / sunblock), parfum, deodoran dll. 

Masing-masing dari kategori tersebut memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan konsumen.  

Disini penulis akan melakukan penelitian pada kategori perawatan kulit (Skin 

Care), karena berdasarkan pada table di bawah ini yaitu gambaran tingkat 

pertumbuhan penjualan produk kosmetik beauty and personal care per kategori 

selama 5 tahun sejak 2005-2010 (Euromonitor, 2011). Terlihat bahwa selama 5 tahun 

ini, tingkat pertumbuhan kebutuhan masyarakat akan produk kosmetik lebih dari 30% 

kecuali sun care yang hanya meningkat sebanyak 11,5%. Kategori skin care memiliki 

pertumbuhan yang paling tinggi yaitu 29,7%. (pertumbuhan terjadi dikarenakan 

perusahaan-perusahaan melakukan inovasi-inovasi pada produk produk yang 

didukung dengan kegiatan promosi yang gencar untuk menarik perhatian serta 

pengetahuan konsumen akan produk kosmetik). 
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Table 1.1 

Penjualan Beauty and Personal Care dalam tahun 2005-2010 

( % current value growth ) 

 Kategori 2009/2010 2005-2010 

Skin Care 20.5 292.7 

Fragrances 15.6 101.7 

Colour Cosmetics  9.9 67.1 

Deodorants 10.3 61.8 

Bath and Shower 6.5 57.3 

Sun Care 16.5 11.5 

Sets/kits 8.5 83 

Sumber : Euromonitor, (2011) 

Melihat tingginya tingkat pertumbuhan pada pasar kosmetik, baik di Indonesia 

maupun secara global, khususnya untuk kategori skincare atau produk perawatan 

kulit memberikan penulis berbagai informasi serta hal yang perlu yang di analisa. 

Pertama, tingkat pertumbuhan pada kategori skincare atau produk perawatan kulit 

yang meningkat paling tinggi membuktikan bahwa kepedulian serta kebutuhan 

konsumen akan produk beauty and personal care  itu terdapat lebih banyak pada 

kategori skincare atau produk perawatan kulit. Sehingga ini bisa menjadi titik point 

perusahaan kosmetik untuk dapat mempelajari lebih dalam pada katagori skincare 

atau produk perawatan kulit. Kedua, jumlah pemain produk kosmetik dalam 

Indonesia sangat banyak, baik yang merupakan perusahaan besar maupun kecil, lokal 

maupun perusahaan afiliasi asing. Sehingga ini menjadi sebuah masalah bagi 

perusahaan kosmetik yang harus terus memikirkan bagaimana caranya untuk dapat 

memperoleh posisi di pasar serta meningkatkan penjualan yang lebih tinggi. 
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Pertumbuhan yang tinggi dalam kurun waktu 5 tahun bahkan juga masih  

diramalkan akan terus meningkat. Forecast yang di tunjukan oleh data Euromonitor 

memberikan informasi betapa besarnya permintaan ataupun pangsa pasar yang tentu 

saja pada akhirnya akan memunculkan persaingan bisnis, baik dalam usaha untuk 

mendapatkan konsumen musiman, tetapi juga untuk mendapatkan konsumen tetap 

yang akan terus menggunakan produk kosmetik tertentu. Oleh karena itu, perusahaan 

selaku penghasil produk kosmetik di tuntut untuk dapat terus menghasilkan produk-

produk yang memang dicari atau di minati oleh konsumen dan mendapatkan serta 

mempertahankan loyalitas dari konsumennya. 

 

Tabel 1.2 
Forecast penjualan Skin care 2012-2015 di lingkup ASEAN 

 

 

 

 

 

Sumber : Euromonitor, (2011) 

 

Produk kosmetik dan  perawatan kulit merupakan produk yang menanggung 

resiko penggunaan bagi konsumennya, sehingga konsumen cenderung untuk 

mempertimbang banyak faktor serta pengetahuan akan produk yang akan dibeli 

dalam rangka mengurangi resiko tersebut. Menurut penelitian Ismail (2006), pada 

umumnya konsumen yang tidak mengetahui akan kehadiran sebuah produk dalam 

lingkungan pasar sampai ketika para marketing datang untuk memperkenalkan 

2012 2013 2014 2015 

11,670.90 12,918,40 3,592.30 15,842.10 
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produk hingga konsumen sering mendengar nama brand produk tersebut. 

Membutuhkan sebuah konsep di mana merupakan sebuah komponen akan 

pengetahuan tentang produk hingga brand tersebut dapat di ingat dan di kenali yaitu 

brand awareness (Allameh, 2015).  

Dimulai dari sering terdengarnya nama brand sebuah produk serta pengetahuan 

sebuah produk, akan menimbulkan rasa penasaran dan rasa ingin tahu untuk mencoba 

mengetes sebuah produk tersebut. Dari percobaan konsumen tersebut maka akan 

timbul persepsi serta kepuasan tentang produk tersebut. Bagaimana fungsi, kegunaan, 

serta fitur yang didapatkan konsumen akan produk yang dibelinya akan berpengaruh 

pada gambaran merk produk tersebut yang menghubungkan antar memory serta 

asosiasi merk produk yang didapatkan konsumen (Awan et al. 2015). 

Merek menjadi satu pembeda suatu produk dari produk lainnya di belantara 

komoditas, sekaligus menegaskan persepsi kualitas. Seseorang membeli karena 

pengaruh sebuah merek. Persepsi ini bukan sekedar tentang barang atau jasa, 

melainkan juga persepsi akan kualitas dan gengsi yang diraih. Ketika pelanggan telah 

memiliki suatu nilai atau sikap positif terhadap suatu kategori produk tertentu, maka 

ini akan berdampak kepada peningkatan jumlah pembelian terhadap produk tersebut, 

bahkan ini menjadikan produk dapat diterima oleh masyarakat khususnya terhadap 

merek yang telah disenangi (Yang & Wong, 2003). Pada zaman sekarang, merek 

telah diakui sebagai faktor atau kunci yang dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian pada suatu produk tertentu dan membentuk loyalitas dari konsumen 

tersebut (Lin, 2010). 
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Menurut Barlow & Maul (2000), loyalitas lebih dari sekedar “attitude and nice 

feelings”. Loyalitas merupakan tipikal dari keterlibatan yang lebih banyak terhadap 

produk. Oleh karena itu loyalitas adalah suatu behavior, berbeda dengan kepuasan 

yang lebih bersifat “attitude” (Kumar, 2014). Oleh karena itu Oliver menyatakan 

bahwa loyalitas merupakan empat tahapan behavioral. Dimulai dari loyalitas kognitif, 

afektif, konatif, dan loyalitas tindakan (Kumar, 2014). Walaupun oleh para peneliti 

lain attitude juga disebut sebagai dimensi loyalitas, akan tetapi kecenderungan terbaru 

menyatakan aspek behavioral lebih tepat.  

Sehingga untuk menciptakan sebuah brand loyalty pada produk kosmetik dalam 

kategori skin care tidaklah mudah. Bukan hanya pada kemasan, harga serta kemasan 

saja yang dapat menciptakan loyalitas. Tetapi juga pengetahuan, reputasi, kualitas 

yang tinggi serta kepuasan dalam diri konsumen juga sangat penting.  

Menurut Dr.Indriyati, salah satu dokter kecantikan dan kesehatan yang terkenal 

di Jakarta menyatakan bahwa perawatan kulit yang artinya adalah merawat 

kebersihan wajah harus di jalankan sedini mungkin, tetapi perawatan wajah dengan 

artian memakai produk kecantikan dan perawatan dibutuhkan ketika para remaja 

sudah mengalami pubertas atau menstruasi.  

Berdasarkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

mengatakan bahwa manusia dikatakan dalam kategori usia produktif adalah ketika 

manusia berusia pada rentang 15-64 tahun. Sebelum 15 tahun atau setelah 64 tahun 

tidak lagi termasuk kedalam kategori usia produktif.  
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Maka berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis akan  melakukan 

suatu penelitian dengan judul: “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

loyalitas merek pada pengguna skin care di usia yang produktif”  

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas, maka permasalahan penelitian dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

a. Apakah terdapat pengaruh antara kesadaran merek (brand awareness)  dan 

kepuasan (satisfaction)? 

b. Apakah terdapat pengaruh antara citra merek (brand image) dan kepuasan 

(satisfaction)? 

c. Apakah terdapat pengaruh antara persepsi kualitas (perceived quality) dan 

kepuasan (satisfaction)? 

d. Apakah terdapat pengaruh antara kepuasan (satisfaction) dan loyalitas merek 

(brand loyalty)? 

e. Apakah kesadaran merek (brand awareness) berpengaruh terhadap loyalitas 

merek (brand loyalty) dengan kepuasan (satisfaction) sebagai variabel 

intervening. 

f. Apakah citra merek (brand image) berpengaruh terhadap loyalitas merek 

(brand loyalty) dengan kepuasan (satisfaction) sebagai variabel intervening. 
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g. Apakah persepsi kualitas (perceived quality) berpengaruh terhadap loyalitas 

merek (brand loyalty) dengan kepuasan (satisfaction) sebagai variabel 

intervening. 

 

1.3     Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan permasalahan penelitian yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui:  

a. Untuk mengetahui pengaruh  antara brand awareness dan satisfaction 

b. Untuk mengetahui pengaruh antara brand image dan satisfaction 

c. Untuk mengetahui pengaruh antara perceived quality dan satisfaction 

d. Untuk mengetahui pengaruh antara satisfaction dan brand loyalty. 

e. Untuk mengetahui pengaruh brand awareness terhadap brand loyalty dengan 

satisfaction sebagai variabel intervening. 

f. Untuk mengetahui pengaruh brand image terhadap brand loyalty dengan 

satisfaction sebagai variabel intervening. 

g. Untuk mengetahui pengaruh perceived quality terhadap brand loyalty dengan 

satisfaction sebagai variabel intervening. 

Manfaat Penelitian : 

 

 a.   Bagi institusi pendidikan, diharapkan penelitian ini berguna untuk menambah 

informasi dan dapat dijadikan referensi sebagai pembanding bagi penelitian 

sejenis dalam penelitian manajemen. 
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b. Bagi perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi 

dan bahan masukan untuk meningkatkan dan mempertahankan pangsa pasar 

dengan mengerti akan pentingnya brand awareness, brand image serta  

perceived quality dalam menentukan loyalitas konsumen akan sebuah merek 

perusahaan. 

 

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi sistematika pembahasan ke 

dalam 5 (lima) bab yang dapat dirincikan sebagai berikut: 

BAB I:      PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi uraian beberapa aspek dari isi skripsi yaitu memuat 

tentang latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, tujuan dan 

manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan. 

BAB II: KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kerangka teoretis yang menajadi 

dasar teori yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti, 

hubungan antar variabel, dan definisi variabel seperti kualitas produk, 

pengetahuan tentang merek, kepuasan pelanggan, komitmen, dan loyalitas 

serta perumusan hipotesis. 
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BAB III: METODE PENELITIAN 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai rancangan penelitian, obyek 

penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, uji 

kualitas data dan metode analisis data.  

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan diuraikan tentang analisis data yang digunakan untuk 

meneliti permasalahan yang ada yang meliputi statistik deskriptif, hasil 

uji validitas, hasil uji reliabilitas,  hasil uji intervening, hasil uji R Square 

dan hasil uji quality index . 

BAB V: KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, 

keterbatasan penulis yang mungkin akan mempengaruhi hasil penelitian 

dan rekomendasi atau saran-saran dari penulis bagi perusahaan atau 

penelitian yang akan dilakukan pada kemudian hari. 

 

Anita, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Loyalitas Merek Pada Pengguna Skin Care di Usia yang Produktif, 2016 
UIB Repository(c)2016




