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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Semakin ketatnya persaingan dalam dunia usaha seperti sekarang ini, 

maka manajer dituntut untuk lebih cermat dan tepat dalam menentukan 

strategi yang harus diambil agar konsumen bertambah dan betah dalam 

memanfaatkan produk-produk yang dihasilkan perusahaan dalam usahanya 

untuk mencapai salah satu tujuan perusahaan yang berupa peningkatan laba 

perusahaan. Sukses dan tidaknya perusahaan serta sambutan konsumen 

terhadap suatu produk tergantung strategi yang diambil seorang manajer. 

Perusahaan yang menghasilkan produk kecantikan mempunyai tujuan 

untuk meningkatkan volume penjualan dengan produk yang berkualitas dan 

menjadi pilihan para konsumen seperti Sariayu, Mustika Ratu, Ponds, Avon, 

Viva, La Tulipe dan lain sebagainya. Aktivitas membeli produk barang atau 

jasa merupakan salah satu cara seseorang mengekspresikan diri dan salah satu  

faktor yang mempengaruhi intensi membeli adalah citra produk itu sendiri. 

Demikian halnya dengan perusahaan kosmetik La Tulipe yang juga 

mempunyai tujuan untuk merebut pasar dengan melakukan pemasaran produk 

kecantikannya yang berkualitas dan menjadi pilihan konsumen. Hal itu 

merupakan salah satu tantangan bagi perusahaan untuk memasarkan produk 

dengan menjanjikan penampilan yang lebih cantik dan mulus dalam sekejap. 



 

 

Strategi pemasaran ini diharapkan mampu meningkatkan minat beli dari para 

konsumen. Disaat sekarang ini banyak sekali orang yang menggunakan 

produk kecantikan, dengan alasan ingin berpenampilan supaya lebih menarik.  

Menurut Dwyer dan Mellor (1991) mengeluarkan produk baru telah 

dianggap sebagai suatu hal yang vital untuk menjaga kesehatan dan ketahanan 

perusahaan-perusahaan. Saat meluncurkan suatu produk, ada perbedaan 

strategi antara produk-produk yang sukses dengan produk-produk yang tidak 

sukses. Dari banyaknya strategi pemasaran yang dikeluarkan oleh masing-

masing perusahaan dengan berbagai jenis produk kecantikan, maka konsumen 

harus bisa mengambil sikap sebelum melakukan pembelian terhadap suatu 

produk kecantikan. 

Penilaian secara umum dikalangan para mahasiswi atau kaum 

perempuan terhadap suatu citra produk kecantikan adalah dilihat dari segi 

reputasi merek, harga produk, kualitas dari produk dan kemasan yang 

ditampilkan, sehingga dari keempat sisi tersebut faktor yang penting dalam 

mempengaruhi perilaku konsumen dalam mengambil keputusan untuk 

membeli. 

Perusahaan kosmetik La Tulipe juga perlu memperhatikan citra produk 

kosmetik merupakan suatu faktor penting dalam bisnis. Mengingat bahwa 

perkembangan produk kecantikan di Soloraya sangat pesat dan masih 

banyaknya peluang untuk memasuki produk kecantikan lain, maka dengan 

citra produk sangat diperlukan untuk mengukur daya saing mereka di pasar. 



 

 

Perusahaan kosmetik La Tulipe selalu berupaya menciptakan perilaku 

konsumennya melalui penampilan citra produk yang baik. 

Walau demikian keputusan pembelian yang dilakukan konsumen 

dipengaruhi oleh banyak hal seperti kebudayaan, kelas sosial, keluarga dan 

klub-klub. Kebudayaan sangat berpengaruh terhadap nilai-nilai dan pola 

perilaku seseorang anggota kebudayaan tertentu. Jaman dulu nenek-nenek kita 

tidak mengenal dengan yang namanya produk kecantikan, akan tetapi disaat 

sekarang ini para ibu-ibu maupun para gadis remaja saling berlomba untuk 

merubah penampilan biar menarik bila dipandang. 

Ardijawati (2000), dalam membangun image konsumen melalui 

diferensiasi produk yaitu  dengan memilih salah satu strategi guna 

memenangkan persaingan di pasar global yang semakin ketat. Strategi 

diferensiasi merupakan strategi yang membuat produk berbeda dengan 

kompetitor bahkan melebihinya, sehingga hasilnya dapat dinilai oleh 

konsumen dan nilai yang diharapkan dapat mempengaruhi pilihan dan 

kepuasan konsumen yang paling istimewa. 

Shin Chen, et al. (2007) dari variabel yang diteliti yaitu variabel bebas 

(nilai dagang, latar belakang pembeli, keamanan perdagangan dan reputasi 

penjual) dan variabel tergantung (niat membeli si-pembeli, kepercayaan dan 

keputusan akhir). Dari hasil penelitian diperoleh nilai koefisien dari keamanan 

perdagangan sebesar 0,18, reputasi penjualan sebesar 0,38, harga sebesar 0,34, 



 

 

persepsi sebesar 0,23, niat sebesar 0,55 dan kepercayaan sebesar 0,02 dapat 

disimpulkan bahwa harga yang rendah dan presentasi yang bagus pada sebuah 

produk selalu menarik niat lelang konsumen setelah pencarian, namun 

mempengaruhi secara tidak langsung keputusan lelang online final karena 

kepercayaan pada hukum. Nilai produk, keamanan perdagangan dan evaluasi 

mengenai penjual mempengaruhi kepercayaan seseorang terhadap penjual-

penjual web yang mana adalah penting untuk pelaksanaan transaksi 

elektronik. Peneliti juga menegaskan bahwa para pembeli memutuskan untuk 

mengambil resiko membeli secara online jika: (1) harga produk rendah; (2) 

niat membeli konsumen adalah tinggi; (3) pembeli menganggap hal tersebut 

aman sepanjang mereka tidak mempunyai pengalaman mengenai E-auction 

ketika reputasi penjual adalah bagus. 

Atas dasar pemikiran dan asumsi sebagaimana diuraikan di atas, maka 

judul yang penulis pilih adalah : “PENGARUH CITRA PRODUK 

KOSMETIK LA TULIPE TERHADAP  KEPUTUSAN PEMBELIAN (Studi 

Pada Mahasiswi UMS)” 

 

B. Perumusan Masalah 

Kebanyakan konsumen untuk mendapatkan suatu produk kosmetik 

dilihat dari merek, harga, kualitas dan kemasan produknya. Masing-masing 

konsumen dituntut untuk dapat memilih, mengorganisasi, dan menafsirkan 



 

 

dari produk apakah sudah sesuai dengan pilihannya atau tidak. Dengan 

demikian akan timbul permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah ada pengaruh antara citra produk kosmetik La Tulipe yang terdiri 

dari merek, harga, kualitas dan kemasan terhadap keputusan pembelian 

pada mahasiswi UMS ? 

2. Variabel manakah yang pengaruhnya paling dominan terhadap keputusan 

pembelian pada mahasiswi UMS ? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Setelah mengetahui pokok permasalahan yang ada penjelasannya 

dalam latar belakang masalah, maka penulis membatasi masalah ini sebagai 

berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan terbatas hanya 3 macam produk yaitu 

pembersih, penyegar, obat jerawat dan bedak, karena produk-produk 

tersebut adalah produk yang paling banyak digunakan oleh para mahasiswi 

dan harganyapun terjangkau. 

2. Penelitian ini menggunakan responden dari kalangan mahasiswi strata I 

(regular) UMS. Dipilihnya mahasiswi sebagai sampel disebabkan karena 

mahasiswi adalah pengguna pontensial dari produk kosmetik La Tulipe. 

Selain itu mahasiswi adalah kaum terpelajar yang dinilai mampu 

menginterpretasikan maksud yang diharapkan oleh peneliti. 

3. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari merek, harga, kualitas dan 

kemasan, karena variabel-variabel tersebut merupakan atribut yang 

penting dari produk kosmetik La Tulipe.  



 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis pengaruh  citra produk kosmetik La Tulipe yang terdiri dari 

merek, harga, kualitas dan kemasan produk terhadap keputusan pembelian 

mahasiswi UMS. 

2. Menganalisis variabel yang pengaruhnya paling dominan terhadap 

keputusan pembelian mahasiswi UMS. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan 

manfaat, antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau acuan 

dalam penelitian selanjutnya dengan menambah variabel penelitian 

lain. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran riil 

tentang pengaruh citra produk kosmetik La Tulipe yang terdiri dari 

merek, harga, kualitas dan kemasan terhadap keputusan membeli 

sesuai dengan teori yang terdapat dalam manajemen pemasaran. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, menambah 

informasi bagi konsumen dan membantu dalam mengambil keputusan 

membeli. 



 

 

F. Sistematika Penulisan 

Penyusunan skripsi ini dengan menggunakan sistematika yang 

sederhana dengan maksud agar lebih mudah menerangkan segala 

permasalahan menjadi terarah pada sasaran.  

BAB I.  PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendasari dan relevan 

dengan penelitian tinjauan terharap penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran dan hipotesis. 

BAB III.  METODE PENELITIAN 

 Bab ini terdiri dari kerangka pemikiran, populasi, sampel dan 

metode pengambilan sampel, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, definisi operasional variabel dan 

pengukurannya, instrumen penelitian dan metode analisis data. 

BAB IV.  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi gambaran umum mengenai obyek penelitian, hasil 

analisis data dan pembahasannya dengan pembuktian hipotesis 

penelitian. 

 



 

 

BAB V.  PENUTUP 

 Penutup berisi simpulan dari serangkaian pembahasan skripsi dan 

saran-saran yang perlu untuk disampaikan baik untuk subyek 

penelitian maupun bagi penelitian selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




