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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring berjalannya waktu, informasi merupakan suatu kebutuhan bagi 

semua kalangan masyarakat. Sumber informasi didapat dari sumber media 

online maupun offline. Di era globalisasi saat ini para pedagang tradisional 

menghadapi tantangan besar, sebagai contoh saat ini generasi muda bahkan 

orangtua mulai beralih melakukan pembelian melalui media sosial atau 

biasa disebut online shopping (Susanto Kartika, 2018). 

 Media memiliki peran sebagai komunikasi yang berisi tentang kegiatan 

mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan 

menyampaikan informasi. Selain itu media juga berperan sebagai 

pendidikan, sebagai ruang dalam mempelajari hal yang tidak mereka 

dapatkan dari literatur buku yang ada di perpustakaan (Perdana Imam, 

2019). 

Teknologi semakin canggih, dimana perusahaan melakukan pemasaran 

yang pada awalnya hanya melalui offline, kini merambah pemasaran melalui 

online. Evolusi ini menjadi potensi dan kesempatan bagi suatu bisnis 

perdagangan dikarenakan akses produk dan merek perusahaan mampu 

menjangkau konsumen secara luas dan dalam waktu singkat (Susanto 

Kartika, 2018). 

Perusahaan menggunakan media offline yang terdiri dari koran, brosur, 

majalah, pamflet dan lain sebagainya untuk memperkenalkan produknya di 
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pasar (Naik & Peters, 2009), sedangkan media online yang digunakan 

perusahaan dalam memperkenalkan produknya melalui facebook, 

instagram, youtube, twitter. Dikutip dari situs web kompas, secara berurutan 

posisi pertama dalam penggunaan media sosial adalah whatsapp, facebook, 

instagram, dan dikuti media sosial line (Azmar dan Laksamana, 2018). 

Dikutip dari situs web kompas tekno (tekno.kompas.com) sebanyak 120 

juta orang Indonesia menggunakan perangkat mobile seperti smartphone 

untuk dapat mengakses media sosial, dengan penetrasi 45 persen. Pada 

tahun 2018 secara berurutan youtube menempati posisi pertama dengan 

persentase 43 persen, facebook, whatsapp, dan instagram.  

Pengiklanan digital saat ini, merupakan cara paling efektif dalam 

berkomunikasi dengan pengguna media sosial dalam mencari pangsa pasar. 

(Setyani, dkk 2019). Semakin luasnya jaringan sosial, khususnya 

perusahaan merek produk kosmetik, mereka gencar dalam melakukan 

promosi melalui media sosial. Hal ini disebabkan pertumbuhan industri 

kecantikan di Indonesia berkembang pesat dalam beberapa tahun 

belakangan. 

Menurut Yihana (2017) dilihat dari perkembangan dunia kecantikan 

dan penampilan yang telah merambah dari kota metropolitan hingga 

wilayah pedesaan, menjadikan perusahaan dituntut untuk mengerti 

kebutuhan dan harapan konsumen. Pertumbuhan penduduk dengan 

keragaman gaya hidup meningkatkan berdirinya klinik kecantikan, salon, 

dan spa. Klinik kecantikan sudah menjamur di wilayah perkotaan dan 
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pedesaan, hal ini menjadi bukti bahwa klinik kecantikan menjadi kebutuhan 

penting bagi masyarakat Indonesia. 

Terdapat berbagai merek produk kosmetik di Indonesia, antara lain 

Wardah, Safi, Loreal dan lain sebagainya. Perusahaan kosmetik tersebut saat 

ini menawarkan produk skincare untuk perawatan setiap jenis kulit wajah, 

sama halnya dengan klinik kecantikan yang menawarkan berbagai macam 

jenis treatment disertai kemudahan dalam pelayanan. 

Adanya perbedaan yang melekat pada media online dan offline, maka 

persepsi dan perilaku konsumen berbeda-beda (Hult, Nidhi, Morgeson, & 

Zhang, 2018). Dalam segala hal konsumen menginginkan serba praktis 

terutama dalam hal penampilan, khususnya penampilan wajah. Berdasarkan 

fenomena perkembangan media sosial, disertai dengan banyaknya produk 

kosmetik skincare dan diikuti dengan menjamurnya klinik kecantikan di 

berbagai wilayah kota hingga pedesaan, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang Pengaruh Media Sosial Online dan Media 

Promosi Offline Terhadap Pemilihan Merek Produk Skincare dan Klinik 

Kecantikan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat diperoleh 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah media sosial online berpengaruh terhadap pemilihan merek 

produk skincare? 



4 

 

2. Apakah media sosial online berpengaruh terhadap pemilihan klinik 

kecantikan? 

3. Apakah media promosi offline berpengaruh terhadap pemilihan merek 

produk skincare? 

4. Apakah media promosi offline berpengaruh terhadap pemilihan klinik 

kecantikan? 

5. Apakah promosi melalui media sosial online lebih efektif dibandingkan 

dengan media promosi offline? 

  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Menganalisis pengaruh media sosial online terhadap pemilihan merek 

produk skincare. 

2. Menganalisis pengaruh media sosial online terhadap pemilihan klinik 

kecantikan. 

3. Menganalisis pengaruh media promosi offline terhadap pemilihan 

merek produk skincare. 

4. Menganalisis pengaruh media promosi offline terhadap pemilihan klinik 

kecantikan. 

5. Mengetahui efektivitas promosi melalui media sosial online dan media 

offline. 

  



5 

 

 

 

D. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

beberapa pihak, antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis 

kepada peneliti berupa wawasan, pengetahuan dan sebagai acuan dalam 

mengembangkan penelitian di bidang Ilmu Ekonomi dan Bisnis. Serta 

diharapkan mampu memahami tentang pengaruh media sosial online 

dan media promosi offline terhadap pemilihan merek produk skincare 

dan klinik kecantikan. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian diharapkan mampu membantu mahasiswa, kalangan 

akademis lainnya dalam penelitian selanjutnya yang berhubungan 

dengan media sosial online dan media promosi offline sebagai media 

pemasaran terhadap pemilihan merek produk skincare dan klinik 

kecantikan. 

 

E. Sistematika Penulisan  

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab pertama pada penelitian ini yang berisi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab kedua pada penelitian ini yang berisi landasan teori, penelitian 

terdahulu, hipotesis dan kerangka pemikiran. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ketiga pada penelitian ini berisi jenis penelitian, populasi dan metode 

pengambilan sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan 

definisi operasional, metode analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab keempat pada penelitian ini yang berisi deskripsi data, analisis data, 

pembahasan hasil penelitian. 

BAB V : PENUTUP 

Bab kelima pada penelitian ini berisi kesimpulan,keterbatasan penelitian, 

dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


