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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam menghadapi persaingan global saat ini, menjadi salah satu 

pendorong munculnya ide-ide baru yang dapat membentuk produk atau jasa 

dan memberikan nilai lebih kepada konsumen dan pelanggan. Oleh sebab itu, 

perusahaan dituntut untuk mampu bersaing secara kompetitif untuk 

mempengaruhi konsumen dan mempertahankan pelanggan. Merek memegang 

peranan yang cukup besar bagi keberhasilan kegiatan pemasaran perusahaan, 

hal ini karena merek tidak sekedar nama produk tetapi juga bisa 

mencerminkan kualitas produk yang ditawarkan, bahkan bagi konsumen 

merek berguna untuk mempermudah mengingat suatu produk dan untuk 

membedakannya dengan produk lain.  

Perilaku konsumen terhadap produk-produk kecantikan sangatlah penting, 

untuk memberikan warna khususnya pada perempuan-perempuan, agar bisa 

terlihat cantik dan lebih percaya diri. Hal ini menunjukkan bahwa pemakaian 

kosmetik di Indonesia sangat besar. Seiring perkembangan zaman, kosmetik 

seolah menjadi kebutuhan primer bagi sebagian kaum wanita. Hal ini 

memberikan peluang bagi industri kosmetik di Indonesia, sehingga banyak 

bermunculan produk baru dipasaran yang dapat menimbulkan persaingan 

cukup ketat.  

Brand equity (ekuitas merek) merupakan seperangkat aset (liabilitas)  

yang terkait dengan suatu merek, nama dan simbol yang mampu menambah 
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atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa baik pada 

perusahaan ataupun pada pelanggan (Aaker, 1991). Brand equity (ekuitas 

merek) sendiri sangat dibutuhkan dalam memenangkan persaingan yang 

antara lain juga untuk menarik konsumen. Mengelola brand equity 

merupakan bagian sangat penting karena merupakan salah satu aspek yang 

paling berharga bagi suatu perusahaan, jika produk mudah ditiru karena 

bersifat tangible, sedangkan brand equity tidak mudah ditiru karena bersifat 

intangible (tidak nampak). Konsep brand equity dilatarbelakangi oleh 

pemikiran bahwa merek yang kuat adalah suatu aset yang nilainya dapat 

dikalkulasi. 

Brand equity pada produk kosmetik lipstik Oriflame yaitu memberikan 

warna pada bibir agar tampak terlihat lebih menarik dan mempesona. Karena 

itu peneliti  memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, dalam 

hal ini mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang. Didalam produk 

Oriflame yang dipilih peneliti  adalah lipstik,  karena keunggulan Oriflame 

bukan sekedar produknya bagus, tapi juga inovasi produknya sangat bagus. 

Keunggulan lain Lipstik Oriflme memiliki jenis dan warna yang sangat 

variatif. Warna dan jenis variatif adalah Lipstik yang menghasilkan efek tiga 

dimensi (tersedia dalam 15 warna), lipstik super mengkilat dengan efek 

berkilau untuk segala suasana. Memungkinkan konsumen memilih sesuai 

dengan warna kulit dan baju atau aksesori yang dipakainya serta untuk 

memahami karakter konsumen pemakai Lipstik. Dan inovasi Orilame juga 

sesuai dengan tren. 
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      Oriflame adalah perusahaan kosmetika yang menawarkan produk 

kosmetik dan perawatan kulit alami berkualitas tinggi melalui jaringan 

penjual mandiri (independent sales force), yang berbeda dengan sistem retail 

pada umumnya. Di Indonesia sendiri, Oriflame didirikan sejak tahun 1986 

dan telah berjaya di Indonesia selama 23 tahun. Oriflame memiliki 13 cabang 

dan ribuan consultant  yang tersebar luas diseluruh Indonesia. Suatu merek 

bukanlah sekedar nama yang menempel pada produk bagi konsumen maupun 

produsen. Bahkan dengan majunya informasi saat  ini, konsumen pertama 

kali akan mengingat merek suatu produk, bukan produsennya. Berikut tabel 

1.1 yang menyediakan informasi mengenai keunggulan produk kosmetik 

lipstik Oriflame di Indonesia. 

Tabel 1.1 
Indonesia Most Favorable Brands In Social Media 

(Lipstik) 

Merek Volume Page Rank 
Social Media 

Brand Score 

Atribut 

Kategori 

1 Oriflame  5.926 8,127 10 

Bagus, 

cantik, oke, 

favorit, awet 

2 Revlon  868 5,870 5 

3 Maybelline  676 4,927 5 

4 Pixy  300 3,739 3 

5 Wardah  1.200 2,492 3 

      Sumber: Majalah SWA (Edisi Maret 2012) 

      Data pada Majalah SWA Indonesia Most Favorable Brand In Social 

Media berikut diketahui bahwa Lipstik Oriflame memiliki peringkat teratas 

dibandingkan merek-merek lainnya. Karena pada bulan maret tahun 2012 
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merek yang paling menguntungkan di Indonesia media sosial ialah lipstik 

Oriflame dan volume dari lipstik Oriflame penjualannya yang tinggi diantara 

produk lipstik merek lainnya. 

Universitas Muhammadiyah Malang merupakan salah satu Universitas 

terkemuka di wilayah malang, sebagai salah satu Universitas yang pada saat 

ini berbasis teknologi dan islami. Alasan peneliti melakukan studi 

penelitiannya dalam mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang 

dikarenakan perkembangan dari jumlah mahasiswi Universitas 

Muhammadiyah Malang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan 

banyak dipilih oleh kalangan wanita muda. Karena dapat memenuhi 

kebutuhan para wanita tersebut untuk tampil percaya diri, modist, 

memberikan warna pada bibir agar tampak terlihat lebih menarik dan 

mempesona.   

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis brand 

equity pada produk kosmetik Oriflame, terhadap mahasiswi Universitas 

Muhammadiyah Malang, dengan mengangkat topik “Analisis Brand Equity 

Produk Oriflame (Studi pada Mahasiswi Universitas Muhammadiyah 

Malang)”. 

B. Rumusan Masalah 

      Berdasarkan uraian latar belakang, dapat di rumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana tingkat kesadaran merek (brand awareness) terhadap produk 

kosmetik Oriflame? 
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2. Atribut dari produk kosmetik Oriflame apa saja yang berasosiasi dengan 

konsumen sehingga membentuk brand image? 

3. Bagaimana persepsi kualitas (perceived quality) konsumen terhadap 

produk kosmetik Oriflame? 

4. Bagaimana tingkat loyalitas merek (brand loyalty) terhadap produk 

kosmetik Oriflame? 

C. Pembatasan Masalah 

Agar pemecahan masalah ini terarah, maka pembahasan dititikberatkan 

pada kesadaran merek (brand awareness), asosiasi merek (brand 

association), persepsi kualitas (perceived quality), loyalitas merek (brand 

loyalty). (Aaker, 1991). Peneliti hanya melakukan penelitian pada pelanggan 

Oriflame khususnya produk kosmetik lipstik,  karena lipstik Oriflame paling 

banyak dipilih oleh kalangan muda di Indonesia. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a) Untuk mengetahui tingkat kesadaran merek (brand awareness) 

konsumen terhadap produk lipstik Oriflame. 

b) Untuk mengetahui atribut apa saja dari nama produk kosmetik Oriflame 

 yang berasosiasi dengan konsumen sehingga membentuk brand image. 

c) Untuk mengetahui persepsi kualitas (perceived quality) konsumen 

terhadap produk lipstik Oriflame. 

d) Untuk mengetahui tingkat loyalitas merek (brand loyalty) konsumen 

terhadap produk lipstik Oriflame. 
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2. Manfaat Penelitian 

a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan bermanfaat 

bagi para pelaku usaha yang memproduksi produk-produk kosmetik, 

terutama produk kosmetik Lipstik Oriflame. 

b) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber 

informasi pengetahuan dan referensi untuk bahan perbandingan bagi 

pembaca yang berminat untuk mempelajari atau menyempurnakan 

penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


