
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selama  satu  dekade  terakhir,  isu  pemanasan  global  telah 

mendapatkan  sorotan  luas  dari  berbagai  media.  Sorotan  ini  membuat 

masyarakat  mengubah  gaya  hidup  dan  lebih  memperhatikan  masalah 

kesehatan yang mengakibatkan meningkatnya tren konsumsi makanan dan 

minuman sehat  yang tidak hanya  bebas pestisida,  namun juga diproduksi 

dengan teknologi ramah lingkungan (Jolly dalam Quah & Tan, 2010).

Konsumsi makanan dan minuman organik meningkat sebesar 44% 

dari US$ 27,8 Milyar di tahun 2004 menjadi US$ 40 Milyar di tahun 2006 

(Willer  & Yussefi,  2006). Tren konsumsi makanan dan minuman organik 

diikuti  oleh  peningkatan  konsumsi  produk  kosmetik  natural  dan  organik 

yang mengalami kenaikan sebesar US$ 2 Milyar selama tahun 2002 sampai 

dengan tahun 2006 hingga mencapai US$ 6,1 Milyar; dan diperkirakan akan 

terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2012 akan mencapai US$ 

10,2 Milyar (Alexander, 2008). Berdasarkan fakta di atas, dapat disimpulkan 

bahwa konsumsi  produk  organik  mengalami  peningkatan  konsumsi  yang 

signifikan dari tahun ke tahun di Amerika Serikat.

Di Indonesia, belum ada catatan tentang konsumsi produk organik, 

termasuk produk perawatan kulit organik. Bahkan, produk kosmetik yang 

beredar di Indonesia justru banyak yang masih mengandung bahan-bahan 



kimia  berbahaya.  Hal  ini  terbukti  dengan ditariknya  70 produk kosmetik 

berbahaya oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan pada bulan Juni 2009 

(Kompas,  2009). Wanita  Indonesia secara tidak sadar telah menggunakan 

produk-produk  kosmetik  yang  mengandung  zat-zat  kimia  yang  dapat 

membahayakan kesehatan. Misalkan saja, paraben yang terbagi menjadi 5 

macam:  methyl-,  ethyl-,  buthyl-,  prophyl-,  dan  isobuthyl-;  menjadi  salah 

satu bahan dari berbagai produk perawatan tubuh yang beredar di Indonesia. 

Di sisi lain, Mirick, Davis, & Thomas (2002) mengungkapkan bahwa bahan-

bahan  kimia  seperti  paraben  telah  terbukti  meningkatkan  resiko  kanker 

payudara pada wanita. Oleh sebab itu, muncullah produk kosmetik organik 

yang bebas bahan kimia dan aman digunakan oleh wanita. Produk jenis ini 

belum banyak diproduksi dan digunakan oleh masyarakat di Indonesia, oleh 

sebab  itu  juga  belum banyak  penelitian  yang  membahas  tentang  produk 

kosmetik organik di Indonesia. 

Studi  tentang  perilaku  konsumen  dalam  hubungannya  dengan 

produk  organik  hampir  seluruhnya  bertumpu  pada  data-data  di  Amerika 

Serikat,  yang  mana  diasumsikan  sebagai  ras  Kaukasia,  namun  demikian 

Quah & Tan (2010) telah melakukan penelitian tentang faktor pengambilan 

keputusan produk makanan organik di Malaysia dengan sample dari etnis 

Melayu, China, dan India/lainnya.  Penelitian tersebut menganalisis faktor-

faktor  yang  turut  mempengaruhi  pembelian  produk  makanan  organik, 

seperti:  etnik,  gender,  tempat  tinggal,  penghasilan,  usia,  dan  konsumsi 

suplemen.
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Faktor-faktor  yang  menjadi  pertimbangan  pembelian  produk 

makanan organik pada berbagai etnis dalam penelitian Quah & Tan (2010), 

belum  tentu  sama  apabila  dilakukan  di  Indonesia.  Perbedaan  tingkat 

penghasilan  di  Indonesia  dan  Malaysia  juga  memiliki  perbedaan  yang 

signifikan. Perbedaan tingkat penghasilan dapat dilihat dari pendapatan per 

kapita  masing-masing  negara.  Pada  tahun  2005,  pendapatan  per  kapita 

Indonesia  tercatat  sebesar US$ 1.184, sedangkan Malaysia  di  tahun yang 

sama mencapai US$ 5.230 (S. Alam, 2007). Perbedaan tingkat penghasilan 

akan  mempengaruhi  kemampuan  pembelian  produk,  oleh  sebab  itu  hasil 

penelitian  di  Malaysia  tidak  dapat  disamakan  apabila  dilakukan  di 

Indonesia.

Perbedaan tingkat penghasilan antara Indonesia dan Malaysia juga 

menyebabkan terjadinya perbedaan  pembelian barang. Masyarakat dengan 

tingkat penghasilan lebih rendah memiliki daya beli yang rendah, sedangkan 

masyarakat dengan tingkat penghasilan yang lebih tinggi memiliki daya beli 

yang lebih baik dibandingkan dengan masyarakat berpenghasilan rendah.

Penelitian  ini  difokuskan  pada  faktor-faktor  pengambilan 

keputusan  pembelian  produk  perawatan  kulir  organik,  misalnya: 

pembersih dan pelembab; yang mana saat ini belum banyak diproduksi di 

Indonesia.  Produk  perawatan  kulit  merupakan  kosmetik  yang  paling 

esensial bila dibandingkan dengan preparat lainnya (Tranggono & Latifah, 

2007),  oleh sebab itu  perlu dilakukan penelitian  mengenai  faktor-faktor 

pengambilan keputusan pembelian produk perawatan kulit organik guna 

mengetahui hal-hal apa saja yang dipertimbangkan oleh konsumen dalam 
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membeli  produk  perawatan  kulit  organik.  Wanita  usia  dewasa  awal 

memiliki  potensi  penggunaan  kosmetik  yang  besar,  dan  dapat  menjadi 

target market jangka panjang. Oleh sebab itu subyek penelitian ini adalah 

wanita usia dewasa awal.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini tercermin dalam pertanyaan berikut ini:

“Apa  saja  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pengambilan  keputusan 

pembelian  produk  perawatan  kulit  organik  pada  wanita  dewasa  awal  di 

CitraLand Surabaya?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pengambilan 

keputusan pembelian produk perawatan kulit organik pada wanita dewasa 

awal di CitraLand Surabaya.”

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

a. Memberikan  pengetahuan  bagi  ilmu  psikologi  pada  umumnya 

dan ilmu perilaku konsumen pada khususnya

b. Menjadi  landasan  teoritis  bagi  para  praktisi  dalam 

mengembangkan penjualan

4



2. Manfaat Praktis

a. Bagi  entrepreneurs,  hasil  penelitian  ini  dapat  dijadikan  acuan 

cara meningkatkan omzet penjualan produk.

b. Bagi  marketers,  penelitian  ini  bermanfaat  untuk  memberikan 

perilaku atau stimulus yang tepat bagi konsumen.

c. Bagi  entrepreneurship  project,  menjadi  bahan  pertimbangan 

dalam merealisasikan proyek yang telah dirancang.
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