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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Pada saat ini, merawat wajah bukan lagi prioritas kaum wanita, kaum pria pun 

sudah mulai sadar akan pentingnya merawat wajah. Banyak pria sudah tidak malu 

lagi datang ke klinik kecantikan untuk merawat wajahnya, namun pastinya hal ini 

membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu produk-produk perawatan 

kulit wajah untuk pria pun kini sudah banyak beredar di pasaran. (www.itulagi.com) 

Menurut dr. Eddy Karta SpKK, “Perbedaan kulit pria dan wanita terutama karena 

pengaruh hormon androgen yang membuat kulit pria lebih tebal dengan kelenjar 

minyak yang lebih banyak. Banyaknya kelenjar minyak membuat kulit pria lebih 

mudah kusam dan walaupun lebih tebal, sistem perlindungan kulit pria tidak sebaik 

wanita. Maka penting bagi pria untuk rajin membersihkan kulit dan melindunginya 

dengan perlindungan yang tepat. (www.swa.co.id) 

Namun, banyak konsumen pria masih menggunakan produk perawatan kulit 

wanita di banding produk perawatan kulit khusus pria. Dari riset yang dilakukan oleh 

Pond’s, 25% pria menggunakan produk Pond’s meski sudah terdapat produk 

perawatan wajah untuk pria di pasaran. Hal tersebut seperti diungkapkan Debora 

Godokusumo, Brand Manager Pond’s. (www.swa.co.id) 
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Faktor usia disini berpengaruh terhadap perilaku pembelian konsumen pada 

produk perawatan kulit ini dikarenakan oleh pria yang memiliki usia diatas 15 tahun 

sudah mulai ingin memiliki penampilan yang menarik dan mulai menggunakan 

produk perawatan kulit ini. Sebuah merek harus dapat dipahami oleh kelompok usia 

yang ditargetkan dan harus disampaikan melalui media yang digunakan oleh anggota 

kelompok tersebut. (Khera et al., 2014) 

Disamping itu, faktor iklan televisi juga memiliki pengaruh terhadap perilaku 

pembelian konsumen terutama pada produk perawatan kulit yang biasanya 

menggunakan bintang iklan yang cantik, ganteng dan memiliki kulit yang bersih. 

Tidak jarang pula iklan televisi ini menggunakan selebriti untuk dijadikan bintang 

iklan produk perawatan kulit ini. Dan dikarenakan oleh iklan televisi yang memiliki 

pengaruh terhadap perilaku pembelian konsumen akan produk perawatan kulit ini, 

maka faktor lamanya menonton tv dalam sehari juga memiliki peran penting pada 

perilaku pembelian konsumen akan produk perawatan kulit ini, karena semakin 

lamanya seseorang menonton televisi maka semakin banyak pula iklan yang dilihat. 

Disamping itu, faktor iklan yang menggunakan media cetak juga memiliki peran 

dalam mempengaruhi perilaku pembelian konsumen akan produk perawatan kulit ini, 

dikarenakan oleh iklan yang berada di media cetak ini biasanya akan lebih lengkap 

mendeskripsikan tentang produk yang diiklankan, berbeda dengan televisi yang 

meminimalisi iklan yang ditayang karena biaya yang dikeliarkan lebih mahal.  

Bernardy Anderson Tanzil, Pengaruh Iklan Perawatan Kulit Pria Terhadap Perilaku Pembelian Konsumen Pria di Kota Batam, 2016 
UIB Repository(c)2016



3 

 

 

 

Sesuai dengan pernyataan yang terdapat diatas, peneliti akan meneliti tentang 

faktor apa yang sebenarnya mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Penelitian 

ini akan mereplika model dari (Hameed, 2014) yang meneliti tentang pengaruh iklan 

terhadap perilaku pembelian konsumen. Namun dengan penambahan variabel 

celebrity endorsement untuk dijadikan faktor independen yang akan diteliti karena 

celebrity endorsement adalah salah satu alat promosi yang kuat dimana pengiklan 

mencoba untuk meningkatkan citra dan identifikasi selebriti untuk mempromosikan 

produk atau perusahaan (Atkin & Block, 1983). 

Maka pada kesempatan ini peneliti akan meneliti pengaruh iklan perawataan kulit 

pria terhadap perilaku pembelian konsumen pria dengan tambahan variabel celebrity 

endorsement dengan judul “ Pengaruh Iklan Perawatan Kulit Pria terhadap 

Perilaku Pembelian Konsumen Pria di Kota Batam “ 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan gambaran diatas maka masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 

a. Apakah Age memiliki perbedaan terhadap Male Consumer Buying Behaviour ? 

b. Apakah TV Viewing Hours memiliki perbedaan terhadap Male Consumer Buying 

 Behaviour ? 

c. Apakah Skincare Advertisement berpengaruh terhadap Male Consumer Buying 

 Behaviour ? 

d. Apakah TV Advertisement berpengaruh terhadap Male Consumer Buying 

 Behaviour ? 
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e. Apakah Music berpengaruh terhadap Male Consumer Buying Behaviour ? 

f. Apakah Celebrity Endorsement berpengaruh terhadap Male Consumer Buying 

 Behaviour ? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari meneliti permasalahan diatas adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui apakah Age memiliki perbedaan terhadap Male Consumer 

Buying Behaviour ? 

b. Untuk mengetahui apakah TV Viewing Hours memiliki perbedaan terhadap Male 

 Consumer Buying Behaviour ? 

c. Untuk mengetahui apakah Skincare Advertisement berpengaruh terhadap Male 

 Consumer Buying Behaviour ? 

d. Untuk mengetahui apakah TV Advertisement berpengaruh terhadap Male 

 Consumer Buying Behaviour ? 

e. Untuk mengetahui apakah Music berpengaruh terhadap Male Consumer 

 Buying Behaviour ? 

f. Untuk mengetahui apakah Celebrity Endorsement berpengaruh terhadap Male 

 Consumer Buying Behaviour ? 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat bagi perusahaan karena jika perusahaan sudah mengetahui 

hasil dari penelitian ini maka perusahaan dapat membuat keputusan apakah ia akan 
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memilih media promosi melalui iklan di televisi ataupun tidak. Karena jika hasil dari 

penelitian ini mengatakan bahwa iklan tidak berpengaruh terhadap perilaku 

pembelian konsumen, maka perusahaan tidak perlu menghabiskan biaya promosi 

untuk media promosi yang tidak efektif dan sebaliknya. 

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan ini akan berisikan tentang latar belakang penelitian, 

permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

pembahasan dalam penelitian ini.  

BAB II : KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini akan berisikan tentang variabel penelitian, pengaruh antar 

variabel, dan dukungan penelitian terdahulu serta perumusan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini akan berisikan tentang rancangan penelitian, objek penelitian, 

metode pengumpulan data, dan sampel penelitian. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan berisikan tentang analisis data, statisyik deskriptif, hasil 

pengujian variabel serta pembahasan hasil pengujian hipotesis. 
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BAB V  :  KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini akan berisikan tentang pembahasan penelitian ini, keterbatasan, 

serta rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi peneliti yang ingin 

meneliti lebih lanjut kedepannya. 
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