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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dampak dari globalisasi diikuti dengan perkembangan teknologi yang 

semakin canggih menyebabkan masuknya budaya asing ke Indonesia dan 

mengubah perilaku gaya hidup masyarakat ke arah modern mengikuti 

perkembangan zaman (Kurniasari, 2017). Hal itu disebabkan karena mudahnya 

akses internet keseluruh penjuru dunia yang berdampak pada penyebaran 

layanan informasi terkait fashion dan kecantikan. 

Bagi kaum millenial sekarang ini kecantikan merupakan asset penting yang 

harus terpenuhi untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam berinteraksi 

di kehidupan sosial.  Penggunaan produk kecantikan bukan lagi untuk memenuhi 

keinginan (wants) saja, tetapi juga untuk kebutuhan (needs) pada saat ini 

(Novita, 2019). Pada awalnya pengguna produk kecantikan hanya melirik 

kosmetik dekoratif saja, kini mulai menyadari bahwa kulit juga membutuhkan 

perawatan yang maksimal. Hal tersebut yang membuat popularitas produk 

perawatan kulit atau skin care mulai naik (Ghaizani, Pangestuti, & Devita, 

2018). 

Di Indonesia sendiri industri kecantikan mengalami peningkatan dari tahun 

ke tahun. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (2018), Industri kosmetik 

nasional mencatatkan kenaikan pertumbuhan 20% atau empat kali lipat dari 

pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2017. Kenaikan pertumbuhan hingga 
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double digit ini didorong permintaan besar dari pasar domestik dan ekspor 

seiring tren masyarakat yang mulai memperhatikan produk perawatan tubuh 

sebagai kebutuhan utama (Kemenperin.go.id, 2018). Fenomena tersebut 

merupakan  keuntungan yang besar bagi produsen produk skincare. Perusahaan-

perusahaan berlomba-lomba menciptakan differensiasi dan inovasi akan produk 

mereka untuk mempertahankan eksistensi mereka di pasar persaingan. 

Persaingan yang kompetitif tidak hanya bagi pemain lokal saja, melainkan juga 

pemain asing. 

Banyaknya produk skincare yang beredar di kalangan masyarakat baik 

produk dalam negeri maupun luar negeri, membuat konsumen lebih selektif 

dalam pemilihan produk mulai dari desain produk, manfaat produk, merek, dan 

darimana produk skincare itu berasal terutama di kalangan kaum hawa yang 

cenderung lebih selektif dalam memilih produk skincare sesuai selera dan 

kecocokan kulit mereka dengan menggali informasi sebanyak-banyaknya 

mengenai produk skincare yang mereka minati. 

Country of origin atau negara asal menjadi pertimbangan konsumen dalam 

memilih produk yang akan mereka beli. Country of origin merupakan cerminan 

dari sebuah produk dari negara tertentu yang membentuk persepsi calon 

konsumen bahwa perusahaan atau merek tertentu berasosiasi dengan negara 

tertentu (Dinata, 2015). Sedangkan persepsi kualitas atau perceived quality 

merupakan kesan kualitas pelanggan terhadap keseluruhan karakteristik 

produk atau jasa layanan berkaitan dengan maksud yang diharapkan (Fitriyah 

& Iriani, 2014). Dapat disimpulkan bahwa dalam mengetahui karakteristik dan 
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spesifikasi produk, konsumen dapat melakukan penilaian dengan melihat dari 

negara mana produk itu berasal. 

Faktor lain selain Country of origin dalam pengaruhnya terhadap minat 

beli adalah Brand image. Brand image merupakan ukuran kepercayaan yang 

dipegang konsumen yang berkaitan dengan suatu merek tertentu (Wibisono, 

2019). Country of origin dan brand image adalah dua isyarat penting yang 

mempengaruhi minat beli konsumen melalui persepsi kualitas (Adenan, Ali, 

Humida, & Abdul, 2018). Pernyataan itu diperkuat dengan penelitian dari 

(Akdeniz Ar, 2014) yang menyatakan bahwa konsumen bersedia membayar 

harga yang lebih tinggi untuk produk bermerek dari asal dengan citra negara 

yang menguntungkan. 

Kebutuhan pasar skincare di Indonesia sangat tinggi, tetapi permintaan 

yang tinggi tidak mampu diproduksi dalam negeri, sehingga produk luar negeri 

masuk dan mengambil alih (Winarni, 2019).  

Berikut adalah daftar enam Top Brand Index berdasarkan survey yang 

dilakukan ZAP Beauty Index dan Mark Plus Inc terhadap 17.889 perempuan 

Indonesia. 
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Tabel 1.1 

Indonesia Skincare Sales Market Share 2018 

Indonesia Skincare Sales Market Share  (%) Country of 

origin 

SK II (PITERA) 8.9% Korea Selatan 

LANEIGE 7.7% Korea Selatan 

THE BODY SHOP 5.5% Brazil 

INNISFREE 4.6% Korea Selatan 

NATURE REPUBLIC 4.2% Korea Selatan 

WARDAH 4.1% Indonesia 

Sumber: Marketeers.com 

Jika dilihat dari data di atas, brand yang diminati oleh konsumen Indonesia 

kebanyakan dari negara Korea Selatan, sedangkan brand Wardah yang berasal 

dari Indonesia menduduki posisi nomor 6 sebagai top brand index di Indonesia. 

Faktor-faktor seperti Country of Origin, Brand Image, dan Perceived Quality 

mempengaruhi posisi merek-merek skincare tersebut dan memperketat 

persaingan antar perusahaan dalam menumbuhkan minat beli konsumen akan 

produk mereka. 

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

pengaruh Country of Origin dan Brand Image terhadap Minat Beli dengan 

Perceived Quality sebagai variabel Intervening penggunaan skincare di 

Indonesia. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, dapat diketahui bahwa ada beberapa faktor 

yakni country of origin dan brand image yang mempengaruhi minat beli 
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konsumen melalui perceived quality, sehingga dapat diketahui rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah country of origin dan brand image berpengaruh terhadap perceived 

quality? 

2. Apakah country of origin dan brand image berpengaruh terhadap minat beli? 

3. Apakah perceived quality berpengaruh terhadap minat beli secara langsung? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Menganalisis pengaruh country of origin dan brand image terhadap 

perceived quality. 

2. Menganalisis pengaruh country of origin dan brand image terhadap minat 

beli. 

3. Menganalisis pengaruh perceived quality terhadap minat beli. 

D.  Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:  

1. Bagi Penulis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman 

mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi perceived quality dan minat 

beli pada produk skincare yang ada di Indonesia sehingga penulis dapat 

mengetahui variabel apa yang memberi pengaruh paling kuat akan minat 

beli konsumen. 
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2. Bagi Praktisi  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan 

dan masukan bagi perusahaan terutama manajer pemasaran serta pelaku 

pemasaran lainnya dalam menentukan strategi untuk meghadirkan produk 

skincare yang diminati oleh masyarakat dan sebagai perbaikan kinerja 

perusahaan. 

3. Bagi Akademisi  

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sebuah wawasan dan 

digunakan sebagai informasi dan referensi untuk penelitian – penlitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas produk, promosi, 

dan penjualan. 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan merupakan suatu pola dalam menyusun karya 

ilmiah untuk memperoleh gambaran secara garis besar bab demi bab. 

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam 

memahami isi dari penelitian ini. Penelitian ini disusun dalam lima bab 

dengan perincian sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam  bab  ini membahas  beberapa  hal seperti latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian,  manfaat  

penelitian,  dan  sistematika penulisan secara keseluruhan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan teoritis variable-variabel 
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yang diteliti, telaah pustaka yang berisikan tentang uraian 

sistematika mengenai hasil peneliti terdahulu, kerangka teoritis 

guna menganalisis suatu masalah, serta hipotesis yang merupakan 

perumusan dari landasan teori dan merupakan jawaban sementara 

terhadap penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini memuat penjelasan mengenai gambaran teknik yang akan 

digunakan dalam penelitian. Teknik ini meliputi uraian tentang 

kondisi objek dan subjek penelitian, proses penelitian, kondisi 

populasi, penentuan sampel, serta alat yang digunakan baik dalam 

pengumpulan data maupun analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang deskriptif objek penelitian yang 

meliputi deskripsi perusahaan analisis data dan pembahasan hasil 

penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan atau hasil pembahasan analisis 

data penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran saran yang 

bermanfaat untuk penelitian selanjutnya. 




