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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pesatnya persaingan pada industri kosmetik ditandai dengan peningkatan perusahaan 

kosmetik, dimana Indonesia menjadi pangsa pasar yang cukup besar. Pada 2017 

pertambahannya 153 perusahaan sehingga mencapai 760 perusahaan dengan sektor indutri 

kecil, menengah dan atas. Industri kosmetik nasional mencacat kenaikan 20%. Kosmetik 

sudah menjadi primadona bagi setiap wanita untuk menunjang penampilan sehingga dapat 

tampil cantik dan menarik. Tidak dipungkiri bahwa sekarang kaum wanita mulai 

memperhatikan produk kecantikan yang cocok sesuai kulit wanita saat ini menjadi pemicu 

meningkatnya kubutuhan dan membawa produk kosmetik semakin meningkat setiap 

tahunnya. (Tri, 2019) 

Berkembangnya industri kosmetik di Indonesia membawa Perubahan terhadap tren 

kosmetik. Bukan hanya menjadi prospek yang bagus untuk perusahaan, Dengan kondisi 

seperti ini menjadikan peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan pangsa pasar dimana 

banyak mengunakan kosmetik saat ini. Maupun sebagai tantangan dalam strategi pemasaran 

dimana banyaknya beragam produk dalam persaing bagiamana perusahaan dapat terus 

bertahan dan menjadikan produk yang unggul, serta perusahaan perlu menciptakan produk 

yang berinovasi dengan memahami kebutuhan dan keinginan konsumen dan memahami pasar 

karena hal ini menentukan pengambilan keputusan konsumen. (Rafael, 2018) 

Terjadinya permintaan yang tinggi terhadap kosmetik dibuktikan saat ini banyaknya 

produk luar maupun lokal yang beredar di Indonesia diantara lain beberapa kosmetik lokal 

yang terpopuler yaitu Sariayu, Wardah, Emina, Pixy, Mineral botanical. Salah satu yaitu PT. 

Sariayu Indonesia didirikan pada tahun 1983 dikenal sebagai perusahaan kosmetik terkemuka 

di Indonesia yang memproduksi sehari-hari dan menyediakan produk dan layanan kecantikan 

yang inovatif dan berkualitas tinggi. Dengan produk yang di kenal luas dan merek Sariayu 

menawarkan berbagai produk kecantikan yang dapat menjadi pilihan bagi setiap wanita. 

Produk Sariayu terbuat dari bahan rempah-rempah tradisional dan esktra tumbuhan alami, 

Pada produk Sariayu mengklaim bahwa produknya bebas dari kandungan karena produk 

Sariayu telat teruji melalui uji dermatologi. PT. Sariayu Memproduksi berbagai macam 



2 
 

AYU PUTRI PRATIWI, 2020 

PENGARUH CITRA MEREK, KUALITAS PRODUK, HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KOSMETIK SARIAYU 

UPN Veteran Jakarta, Fakltas Ekonomi dan Bisnid, Program Studi SI Manajemen 
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 
 
 

produk kosmetik Sariayu seperti Lipstick, foundation, Blush on, eyeliner. (PT Martina Berto, 

2018) 

Penjualan Kosmetik Sariayu pada perusahaan Marta Tilaar data dari tahun 2016-2018 

ditunjukan pada tabel di bawah ini:      

 

                   Tabel 1. Penjualan kosmetic Marta Tilaar Tahun 2016-2018 

 

 

 

 

 

Sumber: http://www.martinaberto.co.id/2020 

 

Berdasarkan pada Tabel 1. penjualan kosmetik Marta Tilaar tahun 2016 hingga 2018 

berdampak pada Brandnya yaitu Sariayu, Pada tahun 2016 sekitar 629,036 meningkat di 

tahun 2017 mencapai 663,968 namun penurunan yang terjadi di 2018 mencapai 414,275. 

Apabila keputusan pembelian konsumen tinggi berdampak pada output penjualan pun tinggi, 

tetapi yang terjadi pada kosmetik Marta Tilaar terjadinya penurunan laba ini terjadi 

berkurangnya pembelian masyarakat maupun ketatnya persaingan bisnis kosmetik yang 

bermunculnya ini menyebabkan konsumen mencoba produk dengan merek apa saja dengan 

mencari yang sesuai sehingga cocok pada kulit mereka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAHUN PENJUALAN (Rp) 

2016 629,036 

2017 663,968 

2018 414,275 
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Berikut penilaian suatu merek dengan Top Brand Award menunjukan data persentase 

kategori kosmetik  2017-2019. sebagai berikut:  

 

Tabel 2. Top Brand Award Kategori Sariayu 2017-2019 

sumber: ((http://Topbrand-award.com)  2020 

 

Dilihat dari Top Brand index di atas, Product kosmetik Sariayu tidak dapat bersaing 

dengan produk lainnya. Dapat di lihat dari evaluasi pembelian konsumen yang sesuai harapan, 

jika sesuai harapan akan meningkatkan pangsa pasar dan permintaan pada produk. Tetapi dari 

beberapa kosmetik Sariayu mengalami penurunan pangsa pasar sebagai berikut, bahwa 

kosmetik lipstick Sariayu menduduki posisi terakhir, Pada tahun 2017 sebesar 7,5% menurun 

pada tahun 2018 sebesar 7,2% ini pun di alami Sariayu di 2019 menurunan drastis hampir 

3,3% sebesar 4,5%. sedangkan dengan kategori produk blush on mengalami kenaikan dari 

2017 dari 7,1% hingga di tahun 2018 mencapai 8,7% tetapi pada tahun 2019 Sariayu tidak 

memasuki top brand sama halnya pada produk eyesliner. Dengan terjadi fluktuasi pada 

beberapa kategori Top brand pada merek Sariayu mengalami terjadinya penurunan 

kepercayaan pada produk sariayu yang mempengaruhi pembelian pada produk pengaruh 

sariayu. 

Setiap konsumen akan mempertimbangkan suatu pembelian produk maka hasilnya 

menunjukan konsumen akan memperhatikan citra dari suatu merek, kualitas yang di miliki 

produk, serta harga yang sesuai dengan manfaatnya. 

MEREK 2017 TOP 2018 TOP 2019 TOP 

Lipstick Wardah 25.0% TOP 19,2% TOP 9,7% TOP 

Lipstick Revlon 12,7% TOP 13,0% TOP 8,4% TOP 

Lipstick Viva 8.8%  6,9%  6,8%  

Lipstick Sariayu 7,5%  9,6%    

Blush on Wardah 21.3% TOP 36,2% TOP 33,4% TOP 

Blush on Revlon 12,1% TOP 10,7% TOP 9,2% TOP 

Blush on oriflame 10,2%  7,6%    

Blush on Sariayu 7,1%  7,2%  4.5%  

Eyeliner Wardah 16,4% TOP 19,2% TOP 9,7% TOP 

Eyeliner Revlon 16,9% TOP 13,0% TOP 8,4% TOP 

Eyeliner Oriflame 13,3%  6,9%  6,8%  

Eyeliner Sariayu 8,4%  9,6%    

http://topbrand-award.com/
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Suatu merek akan menarik konsumen karena citra merek mempunyai dimensi emosional 

pada hubungan produk dan pelanggan. Apabila semakin kuat merek yang positif dibenak 

pelanggan semakin percaya konsumen dan setia terhadap keputusan pembeliannya. (De 

Ayuningrum, 2018)  

Pada merek sariayu dimana produknya yang sudah cukup lama,  karena semakin lama 

dipasaran maka semakin banyak pula yang memutuskan untuk mengunakan produk sariayu 

karena masih mendapatkan manfaat pada produk sariayu. Namun pada pangsa pasar 

mengalami penurunan pada Sariayu dapat dikatakan bahwa penurunan kepercayaan 

konsumen, dengan itu berpengaruh citra dari merek Sariayu terhadap keputusan pembelian 

konsumen. hal ini juga didukung oleh penelitian terdahulu Citra merek berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan Pembelian. (Pertiwi & Hermana, 2017) 

Ketika konsumen berpikir untuk memilih produk, hal yang dilakukan konsumen akan 

mencari informasi mengenai atribut produk sehingga menjadi faktor dalam memutuskan 

pembelian yang sesuai. Perusahaan tidak hanya mengandalkan produk tetapi perlu adanya 

usaha tertentu dalam meningkatkan kualitas produk dari para pesaing serta adanya manfaat 

produk yang dibelinya.  Bahwa kualitas Produk adanya pengaruh yang besar terhadap 

harapan konsumen dimana perusahaan dituntun menciptakan kualitas yang baik dengan itu 

adanya kehandalan, memiliki karakteristik yang berbeda dan spesifikasi yang sesuai dengan 

kebutuhan  konsumen.  (Anggraini, 2019). 

Sariayu memiliki Kualitas produk yang bervariasi dengan mengusung budaya indonesia 

pada setiap kemasan kosmetik Sariayu dengan kosmetiknya mengunakan bahan alami dari 

rempah-rempah indonesia tetapi karena banyak kosmetik baru yang bermunculan dengan 

memberikan informasi serta inovasi mengikuti tren kosmetik sesuai harapan konsumen, 

dengan data pada Top Brand bahwa sariayu produk yang cukup lama tetapi kalah dengan 

kosmetik yang baru. Terdapat peneliti yang mendukung pernyataan bahwa variabel kualitas 

produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian. (Anggraini, 2019)  

Selain citra merek dan kualitas produk, peranan harga menjadi penentu perusahaan 

untuk mempengaruhi kemampuan persaingan, apabila perusahaan dapat menetapkan harga 

dengan tepat ini akan mempengaruhi pembelian konsumen. Harga yang dipersepsi oleh 

konsumen akan menentukan pembelian, dimana pemberian harga yang terlalu tinggi dari 

pada pesaing akan  menimbulkan persepsi konsumen bahwa harga itu terlalu mahal dan 

sebaliknya jika memberikan harga yang terlalu rendah kosnumen akan berpikir bahwa 
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kualitas produk tersebut pun rendah. (Aspan, Sipayung, Muharrami, & Ritonga, 2017) Harga 

Sariayu yang terjangkau cukup murah dari produk lainnya. didukung dengan penelitian 

sebelumnya bahwa harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian. (Puspita & Suryoko, 

2017) 

Berdasarkan fenomena dan uraian  penelitian terdahulu maka penulis ingin mengadakan 

penelitian, maka penelitian ingin mengambil judul, “Pengaruh Citra Merek, Kualitas 

Produk, Harga terhadap Keputusan Pembelian kosmetik Sariayu.” 

 

1.2. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang terdapat pada 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian kosmetik 

Sariayu? 

2. Apakah terdapat pengaruh Kualitas Produk tehadap Keputusan Pembelian 

terhadap kosmetik Sariayu? 

3. Apakah terdapat pengaruh Harga terhadap Keputusan Pembelian kosmetik 

Sariayu? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 

1. Pengaruh Citra Merek terhadap keputusan pembelian keputusan pembelian 

kosmetik Sariayu. 

2. Pengaruh Kualitas Produk terhadap keputusan pembelian pembelian kosmetik 

Sariayu. 

3. Pengaruh Harga terhadap keputusan pembelian kosmetik Sariayu. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Pada penelitian diharapkan dapat memberikan Manfaat. Adapun manfaatnya adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan memberikan 

kontribusi serta untuk refrensi kepada kalangan akademik terutama bagi penelitian 
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selanjutnya yang berkaitan dengan citra merek, kualitas produk, harga, keputusan 

pembelian kosmetik. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan masu 

kan dan informasi kepada para pembisnis terutama dalam industri kosmetik 

sehingga mempermudah merumuskan strategi pemasaran yang lebih inovatif 

untuk mampu bersaing dengan para pelaku bisnis lainnya.  


