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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Dengan memasuki era globalisasi, perkembangan dunia bisnis semakin 

pesat. Tingkat persaingan bisnis semakin meningkat dalam memenuhi kebutuhan 

konsumen. Dengan meningkatnya persaingan bisnis ini, perusahaan dituntut untuk 

terus menerus memperbaiki produk atau jasa yang ditawarkan untuk 

mempertahankan serta memenuhi kebutuhan konsumennya. Namun, persaingan 

yang dilakukan tidak lagi tentang persaingan barang, tetapi juga persaingan merek. 

Perusahaan juga harus dapat membangun mereknya agar konsumen loyal dan selalu 

memilih merek perusahaan. Menurut Kertajaya (2010) merek (brand) berperan 

sebagai value indicator bagi seluruh stake holder perusahaan (pelanggan, 

karyawan, serta investor). Pelanggan lebih memilih produk dengan merek yang 

lebih terkenal. Karyawan juga cenderung lebih senang bekerja di perusahaan yang 

memiliki merek atau reputasi baik serta, investor pun akan mempertimbangkan 

merek perusahaan dalam melakukan investasi. Merek (brand) menjadi elemen yang 

penting bagi perusahaan dan bukan hanya sekedar nama, logo, atau simbol. Namun, 

lebih dari itu. Pada jaman globalisasi saat ini, perusahaan harus menyiapkan 

kekuatan dan keunggulan untuk memasarkan produk nya sehingga dapat menarik 

perhatian konsumen. Salah satu kekuatan dan keunggulan perusahaan untuk 

menghadapi persaingan global adalah dengan mempertahankan merek. Semakin 

tinggi ekuitas merek, maka semakin tinggi pula value yang diberikan kepada 
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konsumen sehingga, perusahaan yang mempertahankan mereknya akan berjaya 

(Santoso dan Resdianto, 2007). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mourad 

(2011) menyatakan bahwa untuk mendominasi kesadaran konsumen terhadap suatu 

merek, maka perusahaan harus memperkuat mereknya sehingga eksis di pasar dan 

dikenal oleh banyak orang. Jika suatu merek memiliki ekuitas merek yang kuat, 

maka dapat meningkatkan minat pembelian terhadap barang tersebut. Sehingga, 

ekuitas merek memiliki hubungan langsung dengan jumlah penjualan (Jung dan 

Sung, 2008). 

Persaingan di Indonesia pada saat ini tidak hanya produk lokal. Memasuki 

dunia globalisasi, maka produk dari luar negeri pun juga dapat masuk dan 

memasarkan produknya di Indonesia. Banyak dijumpai toko-toko atau stand di 

pusat perbelanjaan dan hiburan yang memasarkan produk luar negeri. Produk – 

produk luar negeri ini tidak semata-mata langsung masuk ke Indonesia untuk 

menjual produk nya, namun juga mempertimbangkan beberapa hal. Salah satu nya 

adalah kekuatan dari merek produk nya. Semakin kuat merek produk di benak 

konsumen negara yang dituju, maka perusahaan memiliki kesempatan lebih tinggi 

pula produknya dikenal dan disukai konsumen, sehingga perusahaan memperoleh 

laba. 

Salah satu produk yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat, terutama 

wanita, adalah kosmetik. Kosmetik dapat dikatakan barang yang digunakan sehari-

hari oleh wanita. Pada saat ini bahkan tidak hanya wanita, namun beberapa pria 

menggunakan kosmetik untuk kebutuhan dan kepentingan tertentu. 
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Sejak jaman dahulu, kosmetik telah digunakan dan menjadi begian dari 

kehidupan sehari-hari manusia. Menurut Wasitaatmadja dalam jurnal yang ditulis 

oleh Parengkuan, Fatimawali, dan Gayatri (2013), kata kosmetik sendiri dalam 

bahasa Inggris adalah “cosmetics”, berasal dari kata “kosmein” (bahasa Yunani) 

yang berarti “berhias”. Pada jaman dahulu, bahan yang digunakan adalah bahan-

bahan yang dapat ditemukan dari lingkungan sekitar. Namun, sekarang bahan yang 

digunakan tidak hanya bahan alami dari alam melainkan dari bahan sintetik untuk 

meningkatkan kecantikan. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan 

(BPOM) tentang Persyaratan Teknis Kosmetika (2011:2) menjelaskan bahwa 

kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada 

bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian 

luar) atau gigi, membrane mukosa mulut terutama untuk membersihkan, 

mewangikan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki badan, melindungi 

atau memelihara tubuh pada kondisi baik (Sukristiani, 2014). 

Beberapa tabel hasil survei sebagai data pendukung sekunder, penulis ambil 

dari survei yang dilakukan oleh JakPat (Jajak Pendapat App). JakPat merupakan 

aplikasi survei online yang mempermudah dalam mendapatkan data dalam waktu 

yang singkat. JakPat sendiri memiliki jumlah ribuan pengguna yang sekaligus dapat 

menjadi responden yang sudah terdaftar. Bagi para pengguna, dapat download 

aplikasi JakPat melalui telepon genggam masing-masing. JakPat sendiri dapat 

digunakan pada pengguna sistem Android maupun iOS. Melalui telepon genggam 

tersebut pengguna sekaligus responden mendapatkan notifikasi dari JakPat serta 

dapat mengisi survei secara langsung melalui telepon genggam. JakPat sendiri akan 
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melakukan screening identitas calon responden secara otomatis sebelum 

memberikan kuesioner online kepada calon responden. Data-data responden ini 

didapat ketika pengguna aplikasi yang sekaligus responden melakukan pembuatan 

akun JakPat. Hasil survei dapat segera didapatkan dan tidak hanya pembuat 

kuesioner namun, orang lain yang ingin mendapatkan hasil survei juga dapat 

mendapatkan laporan survei dalam bentuk Pdf maupun Excel. Para pengguna 

aplikasi JakPat ingin mendapatkan hasil survei, terlebih dahulu membuat akun 

dengan mendaftarkan diri di halaman resmi JakPat. 

Tabel 1.1. 

Frekuensi dan Waktu Pembelian Produk 

Kosmetik di Indonesia 

 

  

   

 

 

 

 

 
 Sumber: www.jakpat.net (JakPat 2016b) 

 

Tabel 1.1. merupakan hasil survei frekuensi pembelian produk kosmetik 

pada tahun 2016 yang dilakukan di JakPat. Survei dilakukan dengan total responden 

sebanyak 687 responden. Seluruh responden berjenis kelamin perempuan dan 

Frekuensi Prosentase 

Sekali kali dalam 1 bulan 34,64% 

2-3 kali dalam 1 bulan 13,97% 

Lebih dari 4 kali dalam 1 bulan 2,33% 

Sekali dalam 2 bulan 19,8% 

Sekali dalam 3-5 bulan 16,59% 

Sekali dalam 6-12 bulan 8,73% 

Sekali dalam lebih dari 12 bulan 3,93% 

Total 100% 

http://www.jakpat.net/
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prosentase paling tinggi yaitu 34,64% dari keseluruhan jumlah responden berusia 

antara 20-25 tahun. 

Pada tabel 1.1, bila melihat frekuensi waktunya dan dijumlah secara 

keseluruhan, ternyata prosentase frekuensi pembelian produk kosmetik dalam 

kurun waktu satu bulan dengan minimal pembelian satu kali yaitu sebesar 50,94%. 

Jumlah prosentase ini menunjukkan bahwa pembelian produk kosmetik termasuk 

tinggi. 

Omzet kosmetik selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 

President International Cosmetic Association, Haryono Budiono, 

memprediksi market size industri kosmetik di Indonesia akan mencapai sebesar Rp 

30 triliun, baik dari produk lokal maupun impor. Sedangkan  market size kecantikan 

secara global diprediksi mencapai US$ 265 miliar. Menurut halaman resmi 

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (Kemenperin.go.id), tertuliskan 

“Berdasarkan, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 

2015-2035, industri kosmetik dan jamu merupakan sektor prioritas karena berperan 

besar sebagai salah satu penggerak utama perekonomian nasional.”. Melihat tinggi 

nya peluang di industri kosmetik, mengakibatkan banyak produk kosmetik asing 

yang datang ke Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian Republik 

Indonesia, pada tahun 2011 sampai dengan tiga tahun kedepan, jumlah produk 

kosmetik impor lebh banyak ternotifikasi daripada produk kosmetik lokal. Hal ini 

menunjukkan bahwa peluang masuknya kosmetik impor juga tinggi. Meningkatnya 

daya beli masyarakat, meningkat pula persaingan di industri kosmetik, serta 
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peluang di pasar kosmetik meningkat pula, maka tidak menutup kemungkinan 

bahwa produk kosmetik asing dapat bersaing dengan produk kosmetik lokal. 

Produk yang berada di pasar Indonesia tidak hanya produk lokal, melainkan 

juga produk yang berasal dari luar negeri. Sejak beberapa tahun yang lalu ketika 

pertama kali serial drama Korea Selatan disiarkan di stasiun televisi Indonesia, rasa 

keingin tahuan masyarakat Indonesia terhadap negeri Gingseng tersebut meningkat. 

Salah satu keingin tahuan masyarakat Indonesia terhadap produk dari Korea Selatan 

yaitu produk kosmetik. Hal ini semakin dipicu dengan banyaknya kebudayaan 

Korea Selatan yang masuk ke Indonesia. Rasa ingin meniru atau merasakan produk 

yang digunakan oleh public figure atau idola Korea Selatan juga meningkat seiring 

dengan iklan produk kosmetik yang juga semakin menarik dengan menggandeng 

seorang public figure sebagai brand ambassador produk kosmetik mereka. 

Banyaknya iklan produk kosmetik merek dari Korea Selatan membuat budaya 

bahwa putih itu cantik. Maka dari itu, masyarakat Indonesia mulai perlahan-lahan 

juga melirik produk kosmetik merek dari negara Ginseng tersebut. Iklan yang 

menarik dan juga pemilihan brand ambassador yang tepat untuk mengiklankan 

produk mereka dapat menjadi stimulus dan menimbulkan respon tertentu suatu 

merek sehingga timbul brand image di benak konsumen. Brand imgae sendiri 

mempengaruhi dari minat seorang konsumen untuk membeli. Pernyataan ini 

didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Juliana (2016) yang menyatakan 

bahwa celebrity endorser dan brand image memiliki pengaruh positif terhadap 

minat pembelian. 



7 

 

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 
 

 
  

Tabel 1.2 adalah tabel survei yang dilakukan di JakPat pada tahun 2015 

dengan total keseluruhan responden adalah 548 responden. Menurut data pada tabel 

1.2, minat masyarakat Indonesia terhadap kosmetik merek Korea juga ditunjukkan 

dari survei bahwa sebanyak 18,98% responden memilih produk kosmetik buatan 

Korea setelah kosmetik Indonesia. 

Tabel 1.2. 

Negara dan Kosmetik yang Produknya Banyak Dipilih 

Responden di Indonesia 

 

Negara Prosentase 

Indonesia 49,64% 

Korea 18,98% 

USA 11,68% 

Japan 8,76% 

Other 8,76% 

China 2,37% 

Total 100% 

 Sumber: www.jakpat.net (JakPat 2015) 

 

Produk kosmetik Korea pun juga memiliki beberapa merek yang dijual di 

Indonesia. Tidak semua kosmetik Korea digemari oleh masyarakat Indonesia 

namun, hanya beberapa merek yang disukai, dikonsumsi, dan mungkin bahkan 

mereknya menjadi top of mind konsumen. Berdasarkan data tabel 1.3, yaitu survei 

di JakPat yang dikutip pada halaman artikel mix.co.id pada tahun 2016 yang lalu, 

terdapat enam brand Korea yang dikenal dan diminati wanita dan pria Indonesia 

berusia 16-35 tahun. Hasil survei online tersebut diikuti oleh sebanyak 274 

responden dimana hasil dari survei tersebut yaitu sebanyak 55,13% responden 

http://www.jakpat.net/
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mengaku pernah menggunakan brand kosmetik Korea. Sisanya, sebanyak 44,87% 

tidak pernah menggunakan brand kosmetik Korea. 

Tabel 1.3. 

Brand Produk Kosmetik Korea Yang 

Banyak Digunakan Di Indonesia 

 

Brand Kosmetik Prosentase 

Etude 71,17% 

The Face Shop 39,05% 

Nature Republic 14,96% 

Missha 12,77% 

Other Option 11,31% 

Innisfree 9,12% 

Aritaum 2,19% 

Total 100% 

Sumber: MIX (Marketing Communication) / VIII / 2016 

www.mix.co.id (MIX, 2016) 

 

Berdasarkan data survei tabel 1.3, sebanyak 71,17% pernah membeli dan 

menggunakan merek Etude House. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun sudah 

banyak produk kosmetik Korea lain yang masuk ke pasar tanah air, Etude House 

masih memimpin pasar kosmetik di Indonesia. 

Tidak hanya produk kosmetik Korea yang berusaha merebut perhatian 

konsumen Indonesia. Saat ini, produk lokal mulai merangkak naik meningkatkan 

kualitas nya untuk bersaing di pasar Indonesia. Saat ini, banyak produk lokal yang 

mulai berkembang pesat dan banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. 

Contohnya Zoya, Mineral Botanica, Goban Cosmetics, Pixy, BLP, Make Over, 

Emina, dan lain sebagainya. 

http://www.mix.co.id/
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Di antara banyak merek kosmetik lokal tersebut, merek Wardah merupakan 

salah satu yang memiliki perkembangan yang pesat. Hal ini dibuktikan dengan 

inovasi produk yang semakin baik, contohnya pada produk lip cream matte. Selain 

produk kosmetik lipstick, banyak produk kosmetik merek Wardah lainnya yang 

melakukan inovasi dengan menambah variasi per kategori produk kosmetik. JakPat 

melakukan survei dengan judul “Brand Tracking Make-Up’, dimana salah satu 

pertanyaannya yaitu “Merek apa yang terlintas di benak Anda apabila mendengar 

produk make-up? (Sebutkan maks 5)”. Merek kosmetik yang disebutkan responden 

sebanyak ada lebih dari seratus merek, namun peneliti hanya mencantumkan enam 

merek. Lima merek yang memiliki prosentase tertinggi diatas dan satu merek 

Korea. Survei ini dilakukan pada tahun 2016 dan diikuti oleh 221 responden, 

dimana 100% responden berjenis kelamin perempuan serta prosentase paling tinggi 

yaitu 47,21% dari keseluruhan jumlah responden berusia antara 18 – 29 tahun. Hasil 

survei tersebut yaitu sebanyak 60,18% responden akan menjawab Wardah ketika 

ditanya merek kosmetik apa yang terlintas di benak merek ketika mendengar kata 

make up sedangkan untuk kosmetik merek Korea pertama yang disebutkan yaitu 

Etude House, berada pada urutan ke-8. Etude House merupakan merek Korea yang 

memiliki prosentase tertinggi pada survei ini. 
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Tabel 1.4. 

Merek Kosmetik yang Terlintas di Benak 

Konsumen beserta Prosentasenya 

 

Urutan Merek Kosmetik Prosentase 

1 Wardah 60,18% 

2 Maybelline 44,34% 

3 Revlon 30,32% 

4 NYX 22,17% 

5 Viva 21,27% 

6 Pond’s 20,81% 

7 Pixy 19,01% 

8 Etude House 17,65% 

9 Oriflame 17,19% 

10 MAC 16,74% 

11 Sariayu 13,57% 

12 Garnier 11,76% 

13 La Tulipe 9,05% 

14 Make Over 8,71% 

15 Mustika Ratu 8,6% 

16 L’oreal 8,14% 

17 Inez 4,98% 

18 SK II 4,07% 

19 The Body Shop 3,62% 

20 Naked 3,17% 

21 Silky Girl 2,71% 

22 Make Up Forever 2,26% 

23 Red A 2,26% 

 Sumber: www.jakpat.net (JakPat 2016)   

 

Berdasarkan pada beberapa data survei tersebut, pengguna produk kosmetik 

Etude House berada pada rentang usia 16 – 35 tahun (data pada tabel 1.3) sedangkan 

pengguna produk kosmetik Wardah berada pada rentang usia 18 – 29 tahun (data 

pada tabel 1.4). Kedua pengguna produk kosmetik tersebut berada pada rentang 

http://www.jakpat.net/
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usia remaja, dewasa muda, dan dewasa. Tidak sedikit anak muda yang 

menggunakan produk kosmetik Etude House dan Wardah, sehingga konsumen 

produk kosmetik kedua merek tersebut memiliki rentang usia yang hampir sama. 

Kedua merek tersebut dapat dikatakan memegang urutan nomor satu di 

benak dan pikiran konsumen walaupun, kedua merek tersebut tidak diproduksi di 

negara yang sama. Wardah merupakan merek lokal yang diproduksi di Indonesia 

dan sudah ada dari bertahun-tahun lalu sedangkan Etude House merupakan produk 

yang di produksi oleh Korea Selatan dan baru digemari oleh masyarakat Indonesia 

pada saat film atau serial drama mulai memasuki dan dikenal di tanah air. Saat ini, 

kedua nya dipasarkan di pasar Indonesia dan kedua merek produk kosmetik telah 

dikenal oleh masyarakat Indonesia. Kedua nya memiliki peringkat nomor satu 

untuk produk kosmetik di benak konsumen namun, berbeda negara asal. Masuknya 

produk asing yang mulai disukai oleh masyarakat Indonesia, dapat bersaing dengan 

produk lokal. 

David A. Aaker (1997), dalam jurnal yang ditulis oleh Suyadi and Fannani 

(2017) mengemukakan bahwa ekuitas merek adalah seperangkat aset dan liabilitas 

merek yang berkaitan dengan suatu merek, nama dan simbolnya, yang menambah 

atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah barang atau jasa kepada 

perusahaan atau para pelanggan perusahaan. Aaker (1992) juga menyatakan bahwa 

merek yang kuat memiliki empat dimensi, yaitu kesadaran merek (brand 

awareness), persepsi kualitas (perceived quality), asosiasi merek (brand 

association), dan loyalitas merek (brand loyalty). Pada penelitian ekuitas merek 

sebelumnya yang dilakukan oleh Aprilia (2016) untuk produk kosmetik Wardah 
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dengan responden di Kota Surabaya, menunjukkan hasil bahwa ke-empat variabel 

ekuitas merek memiliki pengaruh yang signifikan sebesar 85,4%. Dari ke-empat 

variabel ekuitas merek, elemen brand loyalty memiliki pengaruh yang dominan 

terhadap pengambilan keputusan konsumen. Penelitian tentang ekuitas merek yang 

lain dilakukan oleh Stocchi dan Fuller (2017), yang membandingkan kekuatan 

ekuitas merek yang diperluas pada sejauh mana kesadaran merek dan citra merek 

berkontribusi dalam kecenderungan untuk pembelian, untuk segmen konsumen 

yang berbeda dan dua pasar yang berbeda (soft drink dan perbankan). Dari 

penelitian tersebut  menyatakan bahwa image dari sebuah merek dapat 

mempengaruhi tingkat kesetiaan konsumen terhadap merek tersebut penemuan 

yang kedua yaitu kekuatan brand equity dari produk soft drink lebih kuat dari pada 

perbankan. Penelitian ini juga memberikan arahan bahwa di penelitian selanjutnya 

dapat memperluas kategori produk dan negara. Kedua, dalam penelitian ini 

menggunakan konsep CBBE (Customer Based Brand Equity) dimana konsep ini 

terlalu sederhana. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan konsep yang lebih 

luas. Ketiga, pada penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain. 

Mengacu pada arahan penelitian selanjutnya yang menyarankan untuk 

melakukan penelitian di negara lain, berdasarkan studi literatur temuan, serta 

kondisi pasar kosmetik saat ini, terdapat potensi bagi kosmetik merek lokal dan 

kosmetik merek Korea untuk diteliti, terutama kekuatan merek dari masing-masing 

produk kosmetik. Produk kosmetik Korea yang akan diteliti yaitu merek Etude 

House, sedangkan produk kosmetik lokal bermerek Wardah. Peneliti tertarik untuk 

melakukan perbandingan ekuitas merek antara dua produk kosmetik tersebut 
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sehingga, penelitian berjudul, “Perbandingan Ekuitas Merek Produk Kosmetik 

Korea Merek Etude House dengan Produk Kosmetik Lokal Merek Wardah.” 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Bagaimana perbandingan brand equity antara kosmetik merek Etude House 

dengan merek Wardah? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Mengetahui perbandingan brand equity (ekuitas merek) produk kosmetik 

Korea merek Etude House dengan kosmetik lokal merek Wardah. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

a. Untuk Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat  memberikan informasi kepada pihak 

manajemen perusahaan tentang brand equity produk kosmetik di 

benak konsumen. Diharapkan, kedepannya dapat digunakan oleh 

perusahaan untuk membangun strategi pemasaran produk. 

b. Untuk Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi konstribusi dan juga 

menjadi tambahan referensi terutama bagi penelitian – penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan ekuitas merek (brand equity). 
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1.4. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran secara garis besar penulisan ini, maka akan 

dikemukakan susunan dan rangkaian masing-masing bab, sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan penelitian. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan penelitian, 

kerangka pemikiran, hipotesis, dan definisi operasional. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang digunakan meliputi 

objek penelitian, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, dan metode analisis data. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini mendiskripsikan karakteristik responden penelitian, analisis 

data, dan pembahasan dari analisis data. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang 

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

 


