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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Pada kenyataannya, penampilan merupakan salah satu hal yang  

penting bagi manusia. Dalam kehidupan sosial, manusia tidak dapat 

dipungkiri bahwa penampilan memiliki peranan yang sangat penting. 

Penampilan bisa menambah rasa percaya diri dari setiap manusia. Harus 

diakui bahwa baik bagi laki-laki dan wanita penampilan penting bagi 

pergaulan karena dapat menunjang karir atau sekedar meningkatkan rasa 

percaya diri.  Jadi penampilan bagi laki-laki dan wanita adalah hal penting 

dan ini dapat ditunjang dengan kosmetik. 

Peran kosmetik adalah penting untuk menunjang penampilan 

seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Para artis meskipun laki-laki 

tetap membutuhkan kosmetik untuk menunjang penampilannya, terlebih 

lagi bagi wanita. Kosmetika bagi wanita merupakan suatu kebutuhan. 

Seorang wanita yang bekerja dituntut untuk selalu berpenampilan rapi dan 

menarik, sehingga kosmetika merupakan kebutuhan yang tidak dapat 

ditinggalkan karena dapat meningkatkan kepercayaan dirinya. Penggunaan 

kosmetika modern pada masa sekarang ini dikaitkan dengan ‘wanita 

karier’. Menurut Bartos (Damayanti, 2002) wanita bekerja atau wanita 

karier lebih sering menggunakan kosmetika daripada wanita yang tidak 

bekerja, karena kosmetika merupakan sarana yang digunakan wanita untuk 
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mewujudkan bayangan dirinya seperti yang diinginkannya. Dengan 

menggunakan kosmetika wanita karier dapat mengembangkan 

kepercayaan dirinya. Salah satu penampilan yang bisa ditonjolkan adalah 

penampilan fisik, karena yang dinilai pertama kali adalah penampilan luar 

yang dapat dilihat indera mata secara langsung, sehingga penilaian tidak 

lepas dari apa yang melekat di badan yang termasuk di dalamnya adalah 

pemakaian kosmetika. 

Kondisi lingkungan kerja umumnya menuntut seseorang 

(khususnya wanita) untuk tampil menarik, cantik, modis, anggun 

mendorong wanita karir memakai kosmetika. Secara lebih jelas Menurut 

Sugestri (1997), hal-hal yang mendorong kaum wanita memakai 

kosmestik adalah : pengaruh iklim yang hebat, kegiatan kaum wanita di 

luar rumah umumnya membutuhkan pemakaian kosmetika untuk 

melindungi wajah dan untuk menetapkan penampilannya., karena status 

ekonomi yang telah mapan sehingga seseorang lebih mampu untuk 

membeli kosmetika dan ingin membentuk penampilan sesuai gambaran  

idealnya.  

Berdasarkan pada fenomena tersebut mendorong munculnya 

permintaan terhadap kosmetik menjadi tinggi dan cenderung meningkat. 

Kondisi tersebut mendorong munculnya penyedia atau toko kosmetik yang 

“menjamur” termasuk di Kota Semarang. Perkembangan toko kosmetik di 

Semarang juga tergolong cukup pesat. Beberapa toko kosmetik yang 

terkenal dan cukup besar di Kota Semarang antara lain Agung Kanjengan, 
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Candra Selma Pandanaran,  Elisha Simpang Lima, Laress Cosmetics di 

Tlogosari. 

Pada penelitian ini difokuskan pada faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat beli konsumen pada toko LARESS COSMETICS, 

Semarang. Toko ini didirikan oleh Bapak Soenaryo pada tanggal 19 

November 2009 dan berlokasi di Jalan Tlogosari Raya I, No.1, Semarang. 

Berbagai merek produk kosmetik yang dijual antara lain adalah: La Tulipe, 

Sariayu, Caring Colours, LT Pro, Olay, Melanox, Viodi, Ranee, Ratu Ayu, 

Mustika Ratu, Satto, Esene, Revlon, Rivera, Fanbo, Pond’s, Inez, Pure 

glow, Pixy, Nivea, Shinzui, Purbasari, dan lainnya.  

Berikut ini adalah tabel penjualan Toko LARESS COSMETICS 

selama tahun 2010: 

Gambar 1.1. Perkembangan Penjualan LARESS COSMETICS 

 

Sumber: LARESS COSMETICS (2011), Diolah 

 



4 

 

Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa nilai penjualan pada 

LARESS COSMETICS cenderung mengalami peningkatan di masa 

persaingan yang semakin kompetitif, sehingga hal ini menunjukkan hal 

yang baik bagi kinerja perusahaan. Akan menjadi fenomena yang menarik 

untuk meneliti faktor apakah yang mempengaruhi keputusan pembelian 

konsumen apada LARESS COSMETICS karena kelayakan kinerjanya 

yang baik di masa persaingan seperti saat ini. 

Berdasarkan pada hasil pra survey yang dilakukan peneliti terhadap 

30 orang konsumen LARESS COSMETICS diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 1.1. Variabel yang Mempengaruhi Minat Beli  
Konsumen pada Toko “LARESS COSMETICS” 

No. Variabel Pertimbangan Frekuensi 
Jawaban 

% 

1. Harga terjangkau 5 16,67%
2. Display toko menarik 6 20,00%
3. Jenis produk lengkap 5 16,67%
4. Selalu ready stock 4 13,33%
5. Sudah langganan 3 10,00%
6. Kualitas kosmetik bagus 5 16,67%
7. Harga sesuai kualitas 4 13,33%
8. Lokasi strategis 6 20,00%
9. Pelayanan baik 4 13,33%
10. SPG ramah 5 16,67%
11. Karyawan sopan 3 10,00%
12. Pengaruh teman/keluarga 3 10,00%
13. Pilihan merek lengkap 3 10,00%

Sumber: Data Primer 2011, Diolah. 
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Oleh sebab itu berdasarkan pada uraian tersebut, penelitian ini 

berjudul: FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT 

BELI KONSUMEN PADA TOKO “LARESS COSMETICS”, 

SEMARANG. 

  

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka dirumuskan 

masalah: “Faktor-faktor apa yang mempengaruhi minat beli konsumen 

pada Toko “LARESS COSMETICS”, Semarang?” 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu: 

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli 

konsumen pada Toko “LARESS COSMETICS”, Semarang. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna 

yaitu: 

1) Manfaat teoritis 

Penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, 

khususnya ilmu manajemen pemasaran, yaitu sebagai sumber referensi dan 
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sumbangan informasi mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi minat 

beli konsumen. 

2) Manfaat praktis 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan yang positif untuk 

pengambilan keputusan di masa mendatang khususnya bagi pihak Toko 

LARESS COSMETICS, Semarang. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dibahas tentang konsep teoritis sebagai dasar untuk 

menganalisis permasalahan yang ada yang merupakan hasil studi 

pustaka, kerangka pikir, dan definisi operasional. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Metode penelitian meliputi: populasi dan sampel, jenis data, teknik 

pengumpulan data, serta metode analisis data. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Meliputi gambaran responden, serta hasil analisa data. 

BAB V: PENUTUP 

Penutup berisi kesimpulan dan saran yang dapat dirangkumkan dari bab-

bab sebelumnya. 
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