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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Era globalisasi ini ditandai dengan revolusi komunikasi, dan informasi. 

Hal ini disebabkan karena pesatnya gagasan dan pikiran serta transaksi bisnis 

menjadi semakin cepat, tepat, praktis dan berkualitas. Dengan adanya 

perubahan-perubahan ekonomi akan dituntut kesiapan untuk penyesuaian 

kebutuhan yang berubah, sejalan dengan perkembangan jaman. 

Kebutuhan manusia adalah suatu keadaan akan sebagaian dari pemuasan 

dasar yang dirasakan atau disadari. Suatu kebutuhan menjadi suatu dorongan 

bila kebutuhan itu muncul hingga mencapai taraf itensitas yang cukup. Motif 

(dorongan) adalah suatu kebutuhan yang cukup kuat dan mendesak untuk 

mengarahkan seseorang agar mencari pemuasan terhadap kebutuhan hidup. 

Pada dasarnya kebutuhan manusia itu bertingkat- tingkat, terdiri dari 

tingkatan paling dasar (primary neeeds) atau kebutuhan primer seperti orang 

membutuhkan sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat 

tinggal). Jika kebutuhan primer sudah tercapai maka muncullah di dalam 

pikiran manusia untuk memenuhi kebutuhan sekunder (secondary needs)  

seperti kosmetik, perhiasan, mobil, mesin cuci, laptop dan sebagainya. 

Setiap orang memiliki kebutuhan dan keinginan sendiri dan hal ini berbeda 

satu dengan yang lainnya. Orang-orang menjalani hidup mereka berusaha 

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka dan tidak mungkin untuk 
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memilih orang-orang dengan kebutuhan yang sama atau keinginan. Hal ini karena 

ada banyak faktor yang mempengaruhi kebiasan dan pembelian mereka. 

Konsumen ingin selalu mendapatkan produk dan layanan yang memuaskan 

kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. 

Jika pembelian yang dilakukan mampu memenuhi kebutuhan dan 

keinginan dimasa yang akan datang maka akan terjadi pembelian ulang. 

Bahkan lebih jauh dari itu konsumen yang merasa pusa akan membentuk 

loyalitas dengan menyampaikan kepuasannya itu kepada orang lain. 

Seperti halnya persaingan pada kosmetik yang semakin kompetitif. Hal ini 

dapat dibuktikan dengan banyaknya jenis kosmetik yang beredar baik 

produksi dalam negeri maupun luar negeri. Kosmetik merupakan produk yang 

unik karena selain produk ini memiliki kemampuan untuk memenuhi 

kebutuhan mendasar wanita akan kecantikan sekaligus sebagai sarana 

konsumen untuk memperjelas identifikasi dirinya secara sosial dimata 

masyarakat (Rahmawati, 2014). 

Seiring perkembangan jaman kosmetik menjadi kebutuhan primer bagi 

sebagian wanita. Tetapi ada beberapa produk kosmetik sesungguhnya 

memiliki resiko pemakaian yang perlu diperhatikan mengingat kandungan 

bahan-bahan kimia tidak selalu memberi efek yang sama untuk setiap 

konsumen (Ferrinadewi, 2005). 

Persaingan pasar yang kian ketat secara tidak langsung akan 

mempengaruhi usaha suatu perusahaan dalam mempertahankan pangsa pasar. 

Perusahaan dituntut untuk memahami perilaku konsumen pada pasar 
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sasarananya dengan menawarkan atau menjual produk yang berkualitas 

disertai pelayanan yang baik kepada pelanggan (Venessa dan Arifin, 2017). 

Manajemen pemasaran sebagai ujung tombak sebuah institusi bisnis tidak 

bisa terlepas dari analisis kebutuhan manusia. Hal ini karena, jika sebuah 

bisnis ingin meraih keuntungan yang maksimal maka mau tidak mau harus 

mengerti betul apa yang dinginkan oleh konsmen atau pelanggan. 

Perkembangan pasar yang kian ketat secara tidak langsung akan 

mempengaruhi usaha suatu perusahaan dalam mempertahankan pangsa pasar. 

Perusahaan dituntut untuk memahami perilaku konsumen pada pasar 

sasarannya dengan menawarkan atau menjual produk yang berkualitas disertai 

pelayanan yang baik kepada pelanggan. keputusan pembelian dipengaruhi 

oleh semua faktor yang ada baik faktor internal maupun faktor eksternal. 

Menurut Assael (1992), terdapat tiga faktor yang berpengaruh terhadap 

perilaku konsumen yaitu Individu, Lingkungan dan strategi pemasaran 

perusahaan atau stimulus pemasaran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar1.1 Model Perilaku Komunikasi 

Sumber : Assael, 1992 
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Keputusan pembelian konsumen Menurut sumarwan (2011-377), 

Pembelian meliputi keputusan konsumen mengenai apa yang dibeli, apakah 

membeli atau tidak, kapan membeli, dimana membeli dan bagaimana cara 

membayarnya. Termasuk di dalamnya adalah toko dimana dia akan 

membelinya serta cara pembayaran yang akan dilakukannya, apakah dia 

membayar tunai atau cicilan. 

Pengaruh individu, merupakan suatu proses psikologi yang mempengaruhi 

individu dalam memperoleh, mengkonsumsi serta menerima barang dan jasa 

serta pengalaman dan karakteristik individu merupakan faktor internal 

(interpersonal) yang menggerakan dan mempengaruhi perilaku individu 

(Amelia, 2018). Dapat disimpulkan bahwa karakteristik individu adalah 

karakter seseorang individu, sifat dan ciri-ciri seseorang yang menggambarkan 

keadaan individu tersebut yang sebenarnya. Faktor individu mempengaruhi 

beberapa hal diantaranya kebutuhan, sikap, gaya hidup, kondisi geografis 

karakteristik kepribadian individu dan persepsi. 

Pengaruh lingkungan, dimana dikelompok menjadi budaya sosial yang 

terdiri dari kelompok rujukan ( teman, rekan kerja, tetangga) dan keluarga. 

Budaya dalam hal ini mempunyai pengaruh yang paling luas dan paling dalam 

dan merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling dasar. Menurut 

Halim (2010) menyatakan bahwa nilai-nilai, keyakinan- keyakinan, aturan-

aturan dan norma-norma yang melengkapi sauatu kelompok masyarakat dan 

mempengaruhi sikap atau tindakan individu dalam masyarakat tersebut.  
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Stimulus pemasaran adalah setiap komunikasi atau stimulus secara fisik 

yang di desain untuk mempengaruhi konsumen (Hawkins 2001). Menurut 

Assael (2004:148) rangsangan pamasaran adalah komuikasi atau rangsangan 

fisik yang dirangsang untuk mempengaruhi konsumen. Adapun hal yag 

mempengaruhinya yaitu iklan, kulitias pelayanan, kemasan produk. 

Setrategi pemasaran yang dikembangkan oleh pemasar biasanya 

berhubungan dengan produk yang ditawarkan, harga jual produk, strageti 

pemasaran yang dilakukan dan bagaimana pasar melakukan distribusi produk 

kepada konsumen. Selanjutnya pemasaraa harus mengevaluasi strategi pemasar 

yang dilakukan dengan melihat respons konsumen untk memperbaiki strategi 

pemasaran di masa depan. 

Madame gie pertama kali diluncurkan pada bulan oktober 2018 oleh 

Gisella Anastasia. Madame Gie merupakan produk kosmetik yang 

menyediakan aneka macam produk terbaik untuk semua kalangan. Produk ini 

diminati oleh para pecinta makeup karena harganya yang terjangkau. Meskipun 

harganya terjangkau tapi produk Madame Gie ini sudah terdaftar di BPOM. 

Jadi sudah dipastikan produk ini aman untuk digunakan. Brand ini berbeda 

dengan kosmetik milik artis lain pada umumnya yang biasanya harganya 

tertuju pada kalangan menengah ke atas. 

Walaupun sudah banyak artis yang mengeluarkan produk kosmetik, belum 

ada yang menyandingkan produk yang terjangkau dan ekonomis. Jadi madame 

gie lahir dengan karakter utama cantik ekonomis dan mengandalkan ketokohan 

gisella anastasia yang sudah akrab dimata masyarakat. Sekalipun harganya 
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terjangkau madame gie memiliki kualitas yang baik dibandingkan dengan 

kosmetik milik artis lainnya. Saat ini madame gie di klam sebagai merek 

kosmetik artis yang paling banyak jenis produknya. Jangkaunnya luas karena 

dipasarkan melalui berbagai lini seperti e-commerce, toko kosmetik dan drug 

store. 

Madame gie juga mendapat sambutan hangat dari masyarakat karena 

permintaan terhadap makeup lokal dengan harga terjangkau sedang meningkat 

pesat. Sebagai produk lokal madame gie menilai bahwa baik di kancah nasional 

dan internasional, prospek bisnis kosmetik akan terus kemilau. Apalagi dengan 

permintaan pasar dosmetik yang meningkat ditambah dengan kesadaran dan 

kebutuhan tentang produk perawatan wajah dan produk dekoratif makin tinggi. 

Bisnis madame gie terbilang melunjak cepat dengan strategi bisnis yang 

tepat. Madame gie memanfaatkan daya beli dan potensi pasar masyarakat 

indonesia dengan jeli. Selain itu, madame gie juga didistribusikan secara 

merata hingga ke daerah terpencil. Madame gie tidak hanya fokus pada 

tradisional market, namun juga mulai memasuki modern trand seperti century 

dan kimia farma, termasuk juga membuka popup store di mall. 

Untuk mempertahankan keunggulan produknya, madame gie 

mengakomodasi berbagai permitaan akan produk-produk kosmetik dan trand 

yang saat ini sedang diminati, salah satunya adalah korean beauty. Madame gie 

juga gencar melakukan promosi, baik above dan below the line. Secara 

terjadwal, madame gie membagiakan konten edukasi produk dan tips 

kecantikan melalui youtube dan instragam resmi madame gie.  
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Madame gie percaya diri bisnis ini akan cemerlang. Bahwa persaingan 

akan terus mengetat seiring dengan kemungkinan hadirnya pesaing yang 

menyasar segmen pasar yang sama. Prospek bisnis dekoratif masih cukup 

menantang, tetapi tetap prospektif. Madae gie berkomitmen untuk terus 

mengamati dan mendengar permintaan konsumen untuk menciptakan produk 

kosmetik yang inovatif dengan harga terjangkau. 

Dari pemaparan hasil penelitian terdahulu, mengindikasiakn terjadi researt 

gaps pada penelitian sebelumnya, bahasan tentang faktor individu yang 

individu tentang persepsi telah banyak dilakukan. Namun terdapat perbedaan 

hasil yang ditunjukan oleh penelitian terdahulu. Pada penelitian yang dilakukan 

oleh  Anshar Daud (2016) bahwa motivasi, formasi sikap, persepsi dan 

pengambilan keputusan konsumen dalam memilih produk di pasar dipengaruhi 

secara signifikan oleh faktor sosial-budaya dan kelompok rujukan, sedangkan 

komunikasi pemasaran berpengaruh positif dan siginifikan terhadap motivasi, 

formasi sikap dan pengambilan keputusan, namun tidak signifikan terhadap 

persepsi. Sedangkn penelitian yang dilakukan oleh Indarti dan Margono 

Setiawan  dan Thantawi A. S. (2010) dari keempat faktor tersebut yang paling 

dominan pengaruhnya terhadap keputusan pembelian kosmetik pemutih wajah 

adalah faktor persepsi, secara operasional ditunjukkan oleh kemasan (X16), 

kualitas (X17) dan harga (X18). 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka dilakukan 

penelitian pada kosmetik merek Madame Gie. Di Soloraya den gan judul 

“ANALISIS KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN MODEL 
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ASSAEL PADA PRODUK KOSMETIK MEREK MADAME GIE DI 

SOLORAYA”  

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :  

1. Apakah faktor Individu berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian konsumen kosmetik Madame Gie?  

2. Apakah faktor lingkungan berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pebelian konsumen kosmetik Madame Gie?  

3. Apakah faktor stimulus pemasaran berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian konsumen kosmetik Madame Gie?  

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:  

1. Menganalisis dan membahas pengaruh faktor individu terhadap keputusan 

pembellian konsumen kosmetik Madame Gie di Soloraya. 

2. Menganalisis dan membahas pengaruh faktor lingkungan terhadap 

keputusan pembelian konsumen kosmetik madame Gie di Soloraya.  

3. Menganalisis dann membahas pengaruh faktor stimulus pemasaran 

terhadap keputusan pembelian konsumen Madame Gie di Soloraya. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat dari penelitian ini yaitu :  

1. Manfaat Praktis 

Diharapkan hasil penelitian ini digunakan oleh perusahaan sebagai 

pertimbangan dalam menentukan faktor keputusan pembelian konsumen 

dalam membeli kosmetik Madame Gie. 

2. Manfaat Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi atau kajian bagi 

penelitian- penelitian berikutnya. Sehingga mampu memperbaiki dan 

menyempurnakan kelemahan dalam penelitian ini. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi ini bertujuan agar pembaca lebih mudah 

mengerti tentang alur pemikiran dalam skripsi ini agar lebih terarah,jelas dan 

logis. Selain itu penelitian ini dimaksudkan agar penulis lebih mudah 

mengartikan bab demi babnya sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. 

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab I menjelaskan tetang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II menjelaskan tentang uraian mengenai tinjauan teori yang melandasi 

pemikiran, penelitian terdahulu, hubungan antar variabel, kerangka pemikiran 

dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab III menjelaskan mengenai jenis penelitian, definisi operasional dan 

pengukuran variabel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, desain 

pengambilan sampel dan metode analisis data yang digunakan. 

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab IV menjelaskan mengenai karakteristik responden, analisis data dan 

pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Bab V menjelaskan mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.  

 

 


