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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini industri kosmetik mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap 

perekonomian di Indonesia. Kosmetik sudah merupakan salah satu kebutuhan 

primer bagi kaum wanita di Indonesia untuk mempercantik diri setiap harinya. 

Seiring berkembangnya zaman, saat ini industri kosmetik di Indonesia juga mulai 

berinovasi untuk tidak hanya menargetkan produknya bagi para wanita saja, tetapi 

juga untuk pria hingga anak-anak. Hal ini menjadikan industri kosmetik menjadi 

salah satu industri yang pertumbuhannya paling tinggi (Kemenperin, 2018), yaitu 

tumbuh sebesar 6,35% dan naik menjadi 7,36% pada kuartal I/2018. 

Kosmetik merupakan rangkaian alat-alat kecantikan yang berupa bedak, 

krim, lotion, dan sejenisnya yang berfungsi untuk memperindah wajah, kulit dan 

sebagainya yang umumnya digunakan oleh para wanita.  

Dalam memilih kosmetik yang baik, hal yang terpenting adalah kosmetik 

cocok dengan pemakai, memiliki keamanan yang cukup dan tidak menggunakan 

bahan-bahan terlarang. Disamping itu, suatu kosmetik harus memiliki mutu dan 

produksi yang baik serta menggunakan bahan-bahan dengan spesifikasi yang sesuai 

dengan kosmetik. 
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Gambar 1. 1 Perkembangan Pasar Industri Kosmetik di Indonesia, Tahun 2010-2015 

Sumber: Survey Bizteka, 2015 

Gambar 1.1 Menurut data Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan 

Aneka Kementrian Perindustran RI tahun 2010-2015, dapat dilihat pada Gambar 

1.2 bahwa industri kosmetik memiliki perkembangan pasar yang selalu meningkat 

tiap tahunnya, dari 8,9 triliun pada tahun 2010 meningkat menjadi 13,9 triliun di 

tahun 2015.  

Seiring tren yang ada di dalam masyarakat dimana para wanita maupun pria 

mulai memperhatikan produk perawatan dan kecantikan bagi wajah hingga tubuh 

sebagai kebutuhan utama, sehingga industri kosmetik di Indonesia pun selalu 

meningkat. Indonesia dapat menjanjikan produsen-produsen kosmetik untuk 

mengembangkan pasarnya, karena Indonesia adalah salah satu pasar produk 

kosmetik yang cukup potensial (Kemenperin, 2018). 
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Gambar 1. 2 Tingkat Popularitas Merek Kosmetik Lokal dan Luar, 2016 

Sumber: Katadata, Kementrian Perindustrian, Cosmetics, Toiletries and Skincare Market Overview 

2016, Sigma Research 2017 

 

Gambar 1.2 Menurut data diatas, dapat dilihat bahwa urutan dari merk 

kosmetik lokal yang paling popular adalah dari Wardah, kemudian Pixy, Sari Ayu, 

Viva, La Tulipe dan terakhir Mustika Ratu. Melalui data diatas, penulis akan 

meneliti merk kosmetik local yaitu Viva Cosmetics. 

Viva Cosmetics merupakan salah satu perusahaan kosmetik terkemuka di 

Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1962. Viva Cosmetics dikenal dengan 

produk- produknya yang memiliki harga yang sangat terjangkau serta sesuai untuk 

para wanita di daerah tropis, karena Indonesia adalah negara dengan iklim tropis. 

Viva Cosmetics juga merupakan brand kosmetik dalam negeri pertama yang 

mencantumkan tulisan “Made in Indonesia” di produk-produknya. Viva Cosmetics 

menjaga konsistensi komitmennya terhadap kualitas dan profesionalisme dengan 

meluncurkan berbagai rangkaian produk kosmetik seperti, produk perawatan 

wajah, perawatan tubuh, perawatan rambut hingga produk untuk make up. 

Sama halnya dengan perusahaan lain, Viva Cosmetics juga selalu dituntut 

untuk harus selalu berkembang dan berinovasi untuk bisa menjual produknya 
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dengan jumlah yang banyak serta membuat produknya dapat laku di pasaran. Di 

zaman modern ini, salah satu strategi yang digunakan oleh perusahaan adalah untuk 

menciptakan strategi-strategi promosi yang menyesuaikan dengan perkembangan 

teknologi yang ada. Menurut Lovelock (2013) promosi merupakan sebuah cara 

untuk mengiklankan suatu produk yang bertujuan untuk menjual ke konsumen. 

Untuk menarik konsumen, hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan 

adalah melalui media iklan apakah yang mereka gunakan dan siapakah sosok yang 

akan membintangi iklan tersebut. 

Kegiatan promosi melalu media sosial pada zaman ini juga sudah menjadi 

alternatif yang baik bagi perusahaan. Semenjak munculnya platform media sosial 

yang bernama Instagram pada tahun 2010, segala hal dan informasi dapat 

dipublikasikan kepada seluruh orang dengan mudah dan menarik. Mulai dari 

membagikan  foto dan video, melakukan siaran langsung hingga berbisnis.  

Menurut hasil survei yang didapat dari WeAreSocial.net dan Hootsuite pada 

bulan Januari 2018, Instagram adalah platform media sosial yang memiliki jumlah 

pengguna terbanyak diposisi ke tujuh di dunia. Total pengguna Instagram di dunia 

telah mencapai angka 800 juta. Di Indonesia sendiri pengguna aktif Instagram 

terdapat lebih dari 45 juta orang, populasi pengguna Instagram tiap tahunnya juga 

semakin bertambah. Karena banyaknya pengguna, media sosial Instagram di 

Indonesia dapat menjadi salah satu media sosial yang efektif untuk proses 

pemasaran yaitu salah satunya promosi yang dilakukan tidak hanya oleh 

masyarakat biasa tetapi juga dibantu oleh selebriti terkenal, public figure, dan orang 

yang berpengaruh di seluruh dunia.  
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Gambar 1. 3 Akun Media Sosial Instagram dari Viva Cosmetics 

Sumber: Instagram @viva.cosmetics, 18 September 2018 

  

Gambar 1.3 Viva Cosmetics juga menggunakan media sosial sebagai 

kegiatan promosi, salah satunya adalah melalui Instagram. Viva Cosmetics 

bergabung di Instagram sejak 22 Mei 2014 dan telah memiliki pengikut 

sebanyak lebih dari 52.000 pengikut. 

Beberapa akun Instagram para selebriti, public figure dan influencer 

memiliki dampak yang cukup besar terhadap media sosial Instagram, hal 

tersebut disebabkan karena banyak dari mereka yang menjadi role-model bagi 

pengguna-pengguna Instagram yang lainnya. Beberapa brand kecil hingga besar 
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atau online shop di Instagram rela melakukan sponsorship atau membayar lebih 

untuk menggunakan jasa endorser seperti selebriti yang terkenal atau yang 

sedang naik daun untuk meningkatkan penjualan dan brand awareness-nya. 

Banyak para pengguna Instagram masa kini yang mengikuti gaya hidup idola-

idolanya (endorser), melalui hal tersebut, banyak brand-brand atau online shop 

yang dapat meraih untung dengan membayar sang endorser untuk 

mempromosikan atau mengiklankan produknya. 

Guna meningkatkan daya tarik konsumen untuk membeli suatu produk, 

endorser dapat membantu perusahaan. Namun untuk memberikan pesan yang 

sesuai, perusahaan harus memilih endorser yang tepat dalam menyampaikan 

iklan yang dibuat. Dalam penyampaian pesan, pemilihan endorser tersebut 

nantinya akan menimbulkan dampak yang cepat ke dalam brand awareness dan 

brand recognition. 

Penggunaan komunikator endorser yang mempunyai karakteristik akan 

mempengaruhi pertimbangan pengambilan keputusan. Dalam proses pembelian 

dan secara langsung, konsumen akan mempertimbangkannya dan hal tersebut 

dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Oleh karena itu, konsumen pada 

dasarnya memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan. Konsumen juga 

memiliki ketertarikan dengan endorser produk tertentu, sehingga secara tidak 

langsung akan menggunakan produk yang dipromosikan oleh endorser tersebut. 

Sebaliknya apabila konsumen tidak memiliki ketertarikan dengan endorser 

maka konsumen tidak akan menggunakan produk yang dipromosikan oleh 
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endorser tersebut. Hal ini yang menjadi permasalahan bagi perusahaan terutama 

dalam pemilihan endorser untuk produknya.  

Pada Viva Cosmetics, sebuah brand image atau citra merek juga di 

bangun melalui pertokoan, media sosial dan e-commerce yang digunakan untuk 

menunjukkan katalog dan promosi produk dari Viva Cosmetics. Brand image 

atau citra merek sebuah perusahaan tidak hanya dibangun melalui logo bisnis, 

namun juga melalui hal-hal lain seperti penyajian dan tampilan foto produk serta 

cara promosi bisnis. Memiliki sebuah citra merek yang kuat adalah salah satu 

hal yang penting bagi suatu perusahaan, karena citra merek adalah aset 

perusahaan yang sangat berharga. Dalam membangun reputasi atau citra suatu 

merek, kerja keras serta sosok yang kuat sangatlah dibutuhkan. Karena adanya 

citra merek yang kuat dapat membangun sebuah nama produk untuk menjadi 

lebih baik. 

Sebuah citra merek akan memiliki dampak pada pertimbangan 

pengambilan keputusan pembelian oleh konsumen. Hal tersebut juga akan 

mempengaruhi keputusan pembelian produk. Citra merek merupakan salah satu 

hal yang akan diperhatikan oleh konsumen dalam melakukan pembelian produk 

tertentu. Citra merek yang dianggap baik oleh konsumen akan menjadi acuan 

untuk membeli sebuah produk. Sebaliknya citra merek yang dianggap buruk 

oleh konsumen dapat mempengaruhi konsumen untuk tidak membeli suatu 

produk tertentu. Oleh sebab itu, dilakukannya penelitian lebih mendalam sangat 

diperlukan terkait dengan citra merek dan pengambilan keputusan pembelian. 

Pentingnya Viva Cosmetics dalam penelitian ini adalah bahwa Viva Cosmetics 
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merupakan salah satu perusahaan kosmetik terkemuka di Indonesia yang sudah 

ada selama lebih dari 57 tahun yang masih bertahan dalam industri kosmetik di 

Indonesia yang memiliki berbagai rangkaian produk dengan harga yang 

terjangkau dan kualitas yang baik. Pentingnya meneliti celebrity endorser dari 

Viva Cosmetics adalah karena kebanyakan usaha sudah menggunakan celebrity 

endorser sebagai media promosi yaitu melalui endorsement. Pentingnya 

meneliti brand image dari Viva Cosmetics adalah karena kemampuan Viva 

Cosmetics dalam bertahan di industri kosmetik membuat brand image Viva 

Cosmetics layak untuk menjadi objek penelitian dari penelitian ini.  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan maka 

penulis dapat mengajukan sebuah penelitian yang berjudul “PENGARUH 

CELEBRITY ENDORSER DAN BRAND IMAGE PADA MEDIA SOSIAL 

INSTAGRAM TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK VIVA 

COSMETICS”. 

1.2 Rumusan Masalah 

a. Apakah Celebrity Endorser di media sosial Instagram Viva Cosmetics 

berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen? 

b. Apakah Brand Image di media sosial Instagram Viva Cosmetics 

berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen? 

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Menganalisis pengaruh celebrity endorser di media sosial Instagram Viva 

Cosmetics terhadap keputusan pembelian konsumen. 
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b. Menganalisis pengaruh brand image di media sosial Instagram Viva 

Cosmetics terhadap keputusan pembelian konsumen. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini : 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini dapat mengkonfirmasikan teori mengenai faktor 

celebrity endorser dan brand image terhadap keputusan pembelian 

konsumen Viva Cosmetics dengan setting di Indonesia dan berfokus pada 

media promosi yang digunakan yaitu media sosial Instagram, sehingga 

dapat diketahui seberapa besar pengaruh celebrity endorser dan brand 

image terhadap keputusan pembelian konsumen. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi perusahaan 

Sebagai informasi tambahan kepada pihak manajemen perusahaan 

Viva Cosmetics dalam menentukan strategi promosi yang efektif dan dalam 

menjalankan program-program promosi online secara efektif serta efisien 

sehingga dapat menambah penjualan produk dari perusahaan. 

b. Bagi masyarakat 

Sebagai informasi tambahan dan rekomendasi kepada masyarakat 

dalam menentukan produk kosmetik yang terjangkau dan berkualitas 

apabila digunakan oleh celebrity endorser.  
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Agar tidak terlampau luas dan permasalahan dapat lebih terfokus, maka dari 

itu peneliti membatasi ruang lingkup penelitian menjadi sebagai berikut : 

1. Penelitian difokuskan pada media jejaring sosial Instagram dikarenakan 

Instagram merupakan media jejaring sosial yang sedang menjadi tren dan 

marak digunakan oleh masyarakat Indonesia. 

2. Penelitian ini hanya fokus pada konsumen yang mengikuti Instagram Viva 

Cosmetics (followers) di Indonesia. 

3. Jangka waktu pelaksanaan penelitian mulai bulan November 2018 sampai 

dengan Februari 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 


