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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan data Susenas 2015 

Indonesia memiliki jumlah penduduk 254,9 juta jiwa yang terdiri dari penduduk laki-

laki 128,1 juta jiwa dan penduduk perempuan 126,8 juta jiwa. Tingginya jumlah 

penduduk Indonesia menjadi peluang besar bagi pasar kosmetik. Departemen Riset 

Finance Today memperkirakan, industri kosmetik nasional memiliki peluang yang 

besar di pasar ASEAN. Masih rendahnya kontribusi produk kosmetik yang masuk 

membuktikan bahwa produk kosmetik domestik belum berupaya penuh untuk 

memenuhi pasar nasional maupun internasional. 

Adanya pasar bebas ASEAN dan China (AC-FTA) yang telah berlaku pada 

2015 selain dapat menjadi peluang pasar bagi industri kosmetik Indonesia, juga dapat 

menjadi tantangan karena adanya perjanjian ini membuat produk China lebih leluasa 

masuk ke pasar ASEAN (Kementrian Perindustrian Republik Indonesia, 2016). 

 

Tabel 1.1 Perkembangan Industri Kosmetik Di Indonesia, 2010 – 2015 

Tahun Market Kenaikan 

( Rp. Milyar ) ( % ) 

2010 8.900 - 

2011 8.500 - 4.49 

2012 9.760 14.82 

2013 11.200 14.75 

2014 12.874 14.95 

2015 13.943 8.30 

  Sumber: Survei Bizteka-CCI, 2017 

Pada tahun 2015 pasar kosmetik nasional diperkirakan tumbuh 8,3% (lihat 

Tabel 1.1) dengan nilai mencapai Rp. 13,9 triliun, meningkat dibandingkan dengan 



2 
 

tahun sebelumnya (2014) yang sebesar Rp. 12,8 triliun. Sepanjang periode 2010-2015 

pasar industri kosmetik nasional meningkat rata-rata mencapai 9,67% per tahunnya.  

Penggunaan produk kosmetik bukan hanya sebagai kebiasaan yang telah 

dilakukan turun temurun, tapi saat ini sudah menjadi kebutuhan untuk menjaga 

kondisi tubuh  bagian luar dalam keadaan baik.  Bahkan saat ini penggunaan 

kosmetik merupakan suatu gaya hidup antara lain sebagai refreshing dari kepenatan 

aktivitas rutin  sehari-hari. 

Dapat dikatakan hampir setiap wanita menggunakan kosmetik dalam hidup 

kesehariannya mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali, sehingga kebutuhan 

sebagian kalangan wanita saat ini terhadap kosmetik sudah masuk dalam kategori 

kebutuhan primer. Hal tersebut membuat wanita menjadi semakin selektif dalam 

menentukan merek kosmetik yang sesuai dengan diri mereka. 

Lipstick adalah salah satu jenis dari kosmetik yang digemari wanita. Dengan 

menggunakan lipstick atau pewarna bibir akan merubah penampilan seorang wanita 

menjadi terlihat menjadi cantik dan segar. Berbagai macam  merek pula masuk ke 

pasar lipstick Indonesia mulai dari produk nasional hingga produk internasional. 

Varian lipstick yang telah dikeluarkan oleh produsen yaitu lipstick glossy, lip cream 

matte, lip balm, lip ice, lipstick matte, lipstick glossy matte, dsb. Dari bermacam-

macam varian lipstick juga terdapat banyak pilihan warna yang diciptakan produsen 

untuk menarik minat wanita. 

Merek-merek lipstick dalam negri hingga luar negri memenuhi pasar kosmetik 

di Indonesia. Mulai dari lipstick dalam negri yang mudah didapatkan dan harganya 

yang terjangkau dan  lipstick merek luar negri yang memiliki keunggulan sendiri bagi 

setiap penggunanya. Pilihan berbagai macam merek, jenis hingga warna lipstick 

akhirnya akan ditentukan oleh konsumen. Mereka akan menyesuaikan kebutuhan dan 

kondisi saat akan menggunakan lipstick. 
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Dari tabel top brand lipstick berikut diketahui bahwa peringkat pertama 

diduduki oleh Wardah sebagai merek dalam negri dan disusul peringkat ke dua yaitu 

lipstick merek Revlon sebagai merek luar negri. 

Wardah yang diusung sebagai produk halal mulai menduduki peringkat 

pertama pada tahun 2017 (lihat Tabel 1.2). Sebagai produk Nasional, Wardah mampu 

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan memperoleh angka index 

tertinggi yaitu 25%. Direktur Pemasaran Wardah, Salman Subakat memaparkan 

bahwa untuk sebuah perusahaan baru market share Wardah sebesar 30% dinilai 

cukup tinggi dan juga memimpin pasar (www.swa.co.id).  

 

Tabel 1.2 Data Top Brand Award A 

NO 2014 2015 2016 2017 

Tahun 

 Merek TBI Merek TBI Merek TBI Merek TBI 

1. Wardah 13,0% Wardah 14.9% Wardah 22.3% Wardah 25.0% 

2. Revlon 12,6% Revlon 12.8% Revlon 13.3% Revlon 12.7% 

3. Sariayu 9,2% Pixy 11.0% Pixy 9.3% Pixy 9.6% 

4. Pixy 9,0% Oriflame 7.7% Viva 8.9% Viva 8.8% 

5. Viva 8,2% Sariayu 7.6% Sariayu 7.7% Sariayu 7.5% 

Sumber: www.topbrand-award.com, 2017 

Keterangan:  

TBI : Top Brand Index 

Revlon menduduki peringkat kedua Top Brand Award dengan angka index 

sebesar 12,7%. Revlon  merupakan produsen lipstick yang cukup dikenal oleh 

konsumen Indonesia walaupun merupakan merek internasional asal New York, 

Amerika Serikat yang  selalu menghadirkan varian-varian tebaru dari produk lipstick 

nya. Sebagai produk internasional Revlon memanfaatkan artis-artis luar negri sebagai 

bintang iklan untuk mempresentasikan produk lipstick nya. 

http://www.swa.co.id/
http://www.topbrand-award.com/
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Dari data top brand kategori lipstick (Tabel 1.2) dapat dilihat bahwa adanya 

perubahan minat konsumsi masyarakat Indonesia. Dahulu konsumen Indonesia 

memiliki kecenderungan untuk membeli dan mengkonsumsi produk yang berasal dari 

luar negri. Hal tersebut dikarenakan kurangnya permintaan pasar terhadap produk 

dalam negri yang membuat inovasi produk baru melemah. Produk nasional 

mengalami kendala kalah saing dengan produk luar negri. 

Tabel  index top brand dari tahun 2014 hingga 2017 menunjukkan adanya 

persaingan antara lipstick merek dalam negeri dan lipstick merek luar negri. Selama 

empat tahun berturut-turut konsumen menunjukkan bahwa kecenderungan yang dulu 

berlaku sudah berganti, merek lipstick dalam  negri yaitu Wardah berhasil menjadi 

top brand mengungguli Revlon sebagai merek lipstick luar negeri. Hal tersebut 

menunjukkan adanya kecenderungan konsumen Indonesia dalam menggunakan 

produk lipstick dari merek luar negeri ke dalam negeri, mengindikasikan adanya 

perubahan gaya hidup. 

Menurut Kotler & Keller (2009:175) gaya hidup seseorang ditunjukkan dari 

pola hidup yang diekspresikan pada aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup 

dipahami sebagai tata cara atau kebiasaan pribadi dan unik dari individu. Pada 

prinsipnya gaya gidup adalah bagaimana seseorang menghabiskan waktu dan 

uangnya. Hal itu mempengaruhi seseorang dan akhirnya menentukan pilihan 

konsumsi seorang konsumen yang tergantung pada beberapa faktor demografis, 

antara lain : tingkat pendidikan, usia, tingkat penghasilan dan jenis kelamin. 

Berdasarkan latar belakang di atas,  penelitian ini ingin mengetahui apakah 

konsumen yang menggunakan produk lisptick dalam negri memiliki gaya hidup yang 

berbeda dengan konsumen pengguna lipstick luar negri. Oleh karena itu penelitian ini 

mengambil judul: 

“ Perbedaan Gaya Hidup antara Pengguna Lipstick Merek Dalam Negeri (Wardah) 

dan Merek Luar Negeri (Revlon) “. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan penelitian ini 

adalah untuk melihat perilaku konsumen yang ditinjau dari faktor gaya hidup 

pengguna lipstick dengan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana gaya hidup pengguna lipstick merek dalam negri Wardah? 

2. Bagaimana gaya hidup pengguna lipstick merek  luar negri  Revlon? 

3. Apakah terdapat perbedaan gaya hidup antara pengguna lipstick (merek dalam negri) 

Wardah  dan (merek luar negri)  Revlon? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana perbedaan gaya hidup antara 

pengguna lipstick merek dalam negeri (Wardah) dan merek luar negeri (Revlon). 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa 

pihak, diantaranya: 

a. Bagi peneliti lain 

Penelitian ini mampu memberikan referensi bagi penelitian sejenis. 

b. Bagi perusahaan kosmetik 

Bagi perusahaan kosmetik khususnya produk lipstick merek Wardah dan Revlon, 

penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk menentukan pangsa pasar produk 

yang lebih sesuai dengan gaya hidup penggunanya dan menentukan strategi 

pemasaran. 

 

 

 

 


