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BAB I    

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kosmetik merupakan salah satu kebutuhan yang terpenting bagi 

wanita saat ini. Terutama jenis kosmetik yang dapat membuat wanita 

tampak lebih putih dan berkilau. Menyadari keadaan itu, kepedulian para 

wanita Indonesia terhadap kesehatan kulit terlihat menonjol dan terus 

meningkat. Terbukti hingga saat ini, penetrasi produk perawatan kulit 

mencapai 55%. Produk-produk perawatan kulit yang mengklaim bisa 

membuat kulit lebih halus dan putih, laris manis diserbu konsumen (Taufik 

Hidayat dan Siti Ruslina, 2006).  

Kecantikan identik dengan wanita. Masih banyak wanita yang 

merasa kurang puas atas karunia kecantikan yang diberikan Tuhan padanya. 

Selalu ada saja yang mereka anggap kurang estetik, terutama bagian wajah, 

pinggul atau dada. Asokawati (1992) berpendapat bahwa gejala 

mempercantik diri yang sebenarnya sudah berlangsung lama ini jika diamati 

secara kejiwaan sesungguhnya adalah erosi kepercayaan diri. Hal demikian 

dapat terjadi pada mereka yang terlalu berorientasi pada penampilan fisik 

belaka. Padahal, kepercayaan diri adalah hal penting yang harus dimiliki 

seseorang dalam menjalani kegiatan sehari-hari karena akan menimbulkan 

rasa aman. Bahkan kepercayaan diri ini dapat menjadi pelindung dari 

kesombongan, ketegangan maupun kejengkelan baik pada diri sendiri 

maupun pada orang lain. 

Melihat dan mendengarkan iklan mengenai produk-produk kosmetik 

yang ditawarkan dan terlihat begitu menjanjikan suatu perubahan 

penampilan mendorong seorang wanita dewasa dalam rubrik konsultasi 

untuk menanyakan produk kosmetik apakah yang sesuai dan aman untuk 

dipakai untuk menghilangkan noda hitam dan kerutan pada wajah (Menik, 

2002). Hal ini menunjukkan bagaimana seorang wanita mencoba untuk 

menemukan siapa dirinya supaya dapat melaksanakan salah satu tugas 
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perkembangannya karena perkembangan manusia tidak hanya terjadi 

melalui proses alamiah saja melainkan sebagai hasil tuntutan lingkungan 

yang berkesinambungan. Natalia & Pramadi (2001) menyatakan bahwa 

kosmetik merupakan sarana yang digunakan wanita untuk mewujudkan 

bayangan dirinya seperti yang diinginkannya. Untuk memenuhi tuntutan, 

wanita khususnya, ingin selalu menjaga penampilan diri, untuk menjadi 

pribadi yang layak dihargai dan diterima di lingkungannya. 

Tak jarang, kosmetik sebagai barang sekunder menjadi kebutuhan 

primer dalam daftar belanja bulanan. Kasali (1998) mengatakan bahwa 

wanita membelanjakan uangnya lebih banyak untuk penampilan seperti 

pakaian, alat-alat perawatan, kecantikan rambut dan sebagainya, khususnya 

wanita dewasa. Terlebih lagi wanita karir yang mampu berpenghasilan 

sendiri. Didukung pendapat Churchill (dalam Suciono, 2006), bahwa wanita 

mempunyai kebiasaan mendengar atau membaca iklan, sehingga wanita 

lebih mudah dipengaruhi oleh iklan dan pada akhirnya akan mudah juga 

dipengaruhi minat membelinya. Setiap wanita rela melakukan apa pun agar 

terlihat cantik, apalagi bagi orang yang profesinya selalu menuntut 

penampilan dan kecantikan sebagai prioritas utama  

Perkembangan penggunaan kosmetik perawatan kulit wajah di 

Indonesia dari tahun ke tahun meningkat pesat. Hal inilah yang membuat 

merek-merek kosmetik seperti Olay dan Pond‘s mengalami peningkatan 

dalam penjualannya. Berdasarkan data Nielsen Media Research, sepanjang 

2005 P & G hanya menghabiskan Rp 74,68 miliar untuk 

mengomunikasikan Olay (semua varian) di berbagai media. Kendati jauh 

lebih besar dibanding tahun 2004 yang hanya Rp 5,3 miliar, tetap saja tidak 

ada apa-apanya dibanding Pond's. Tahun 2005, belanja iklan Pond's (semua 

varian) mencapai Rp 377,46 miliar, meningkat cukup signifikan dibanding 

tahun 2004, Rp 267,21 miliar. Bahkan, belanja iklan P & G masih di bawah 

Biore (Kao), pemain utama lainnya di kategori ini, yang menghabiskan Rp 

111,44 miliar (Taufik Hidayat dan Siti Ruslina, 2006).  
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Bercermin dari adat perempuan, khususnya di tanah Jawa, 

pemakaian kosmetik memang sudah menjadi tradisi turun temurun, 

terutama di kalangan bangsawan. Putri-putri kerajaan jaman dulu sejak 

kecil memang sudah diajarkan untuk merawat tubuh dan kecantikan mereka 

sendiri. Tapi hal ini hanya terbatas pada penjagaan citra sebagai seorang 

bangsawan, tidak lebih. Artinya, penggunaan peralatan kosmetik, bahan-

bahan kosmetik dan segala tetek bengeknya memang ditujukan untuk lebih 

menonjolkan sisi anggun seorang perempuan. Lain halnya dengan daerah-

daerah lain di pelosok nusantara, seperti wanita Dayak, dipandang cantik 

jika mereka memiliki kuping yang panjang dan dihiasi bandul, semakin 

panjang kuping mereka maka semakin cantik, dan masih banyak versi 

cantik ala orang Indonesia, seperti cantik Sunda, juwita Kupang, jelita 

Bugis, kemayu Papua, juwita Batam. Akan tetapi, versi make up jaman 

sekarang tidak lagi menonjolkan perempuan sebagai individu yang unik, 

berbeda dengan perempuan yang lain. Tidak lagi menawarkan kecantikan 

alami dari masing-masing individu. Tidak lagi menggambarkan jati diri 

masing-masing perempuan. Semua punya wujud sama. Semua punya 

haluan yang sama. Semua punya patokan yang sama yaitu wajah cantik itu 

pasti indentik dengan putih, bulu mata lentik, alis tebal, hidung mancung, 

tidak ada keriput, bibir merah merekah, dan masih banyak lagi patokan 

haluan cantik ala Eropa. (Kompas, 2010) 

Haluan seperti inilah yang membuat banyaknya rubrik-rubrik tanya 

jawab dalam jejaring sosial, blog, dan kolom-kolom pertanyaan dalam 

majalah wanita yang mempertanyakan seberapa pentingnya penggunaan 

kosmetik untuk keseharian mereka. Dan sebagian besar para wanita 

menjawab agar mereka lebih tampil percaya diri dan enak dilihat orang. 

Karena, wajah mereka tidak terlihat pucat atau kusam. (stephani, 2008) 

Ini seakan memperjelas bahwa dengan kosmetik, dapat menutupi 

kekurangan pada wajah, dan menonjolkan kelebihan. Apabila 

mengaplikasikan kosmetik tersebut dilakukan dengan benar, tentunya akan 

memberikan rasa percaya diri bagi wanita tersebut (Octavia : 2009). 
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Ditambah dengan semakin bervariasinya kosmetik yang ditawarkan para 

produsen, dari kosmetik yang memiliki kandungan pelawan proses penuaan, 

mengandung bahan alami seperti ekstrak liur burung wallet, vitamin C dan 

E agar kulit lebih kencang dan kandungan alami lainnya, serta kemasan 

kosmetik yang dibuat seminim mungkin seakan memberikan kesan pada 

para konsumen bahwa pemakaian kosmetik tidaklah bebahaya dan dapat 

digunakan dimanapun dan kapanpun.  

Peningkatan ini menyebabkan banyak kalangan ingin membelinya, 

terkait dengan harga kosmetik yang semakin terjangkau, dan juga manfaat 

praktis kosmetik  yang mudah dibawa kemanapun dan digunakan kapanpun. 

Sehingga, dari keinginan seseorang itu telah memunculkan intensi (niat) 

dalam dirinya untuk membeli suatu produk tersebut, agar dapat 

menggunakannya dalam memenuhi kebutuhannya. 

Zeinz International Model management Artist (2009) 

mengemukakan bahwa apabila wanita cantik yang memperoleh apresiasi, 

pengakuan, dan dukungan yang besar, maka hal tersebut akan mepengaruhi 

persepsi kaum wanita dan laki-laki di dalam memandang apa itu makna 

cantik. Para kaum wanita (khususnya remaja putri) akan mempersepsi 

bahwa cantik adalah wanita yang putih, langsing, dan berambut lurus –

panjang. Akan tetapi, dampak yang ada dalam persepsi seperti ini adalah 

diskriminasi. Karena wanita yang tidak putih, gemuk atau berambut ikal 

akan dianggap tidak cantik. Dampak lainnya lagi adalah ketika para wanita 

yang tidak memiliki kriteria tersebut akan berusaha untuk meraihnya, 

sehingga mereka akan terjebak dalam gaya konsumtif.  

Hal inilah yang menyebabkan wanita melakukan berbagai cara 

untuk mengkonsumsi produk kosmetik untuk memutihkan wajah agar 

terlihat lebih segar (Charetty:2009). Kosmetik merupakan bagian dari 

wanita yang tidak pernah bisa terlepaskan. Kosmetik bisa membuat wanita 

tampil percaya diri dan juga semakin cantik (Pandiangan.C :2010). Bagi 

wanita yang mempunyai masalah dengan warna kulit, dan merasa tidak 

percaya diri, mereka memperbaiki penampilannya dengan kosmetik 
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professional. Sedangkan untuk wanita yang sudah putih seperti publik 

figure dan lain sebagainya, mengungkapkan kepada TEMPO bahwa mereka 

melakukan perawatan kulit karena akan menikah sehingga kulitnya terlihat 

lebih kinclong (Purwani.D.Prabandani :2002) 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Christina (2007) tentang 

“Hubungan antara gaya hidup hedonis dengan intensi membeli pakaian 

fashion pada remaja”, membuktikan bahwa ada hubungan positif yang 

sangat signifikan antara gaya hidup hedonis dengan intensi membeli pakaian 

fashion pada remaja, jadi jika gaya hidup tinggi maka intensi membeli 

pakaian tinggi dan sebaliknya. Juga penelitian yang dilakukan oleh Herviani 

(2008) mengenai “Hubungan antara etnosentrisme konsumen dengan intensi 

membeli pakaian import”, dalam penelitian ini subjek yang dipilih adalah 

siswa-siswi SMU Negeri 5 Samarinda. Diperoleh hasil analisa data dapat 

diketahui bahwa ada hubungan yang berarah negatif dan sangat signifikan 

antara kedua variable yang diteliti ini, berarti apabila nilai variabel 

etnosentrisme konsumen mengalami penurunan maka akan diikuti oleh 

naiknya nilai dari variabel intensi membeli dan sebaliknya.  

Sangat menyenangkan apabila semua wanita bisa menyadari 

kecantikan dirinya sendiri dengan apa adanya. Kosmetik dan fashion 

hanyalah sebuah media untuk menjadikan kita tampil lebih baik bukan 

untuk mengubah keseluruhan diri kita dan menciptakan diri yang palsu. 

Dan apabila mau jujur, kosmetik dan fashion hanyalah alat untuk 

meningkatkan rasa percaya diri kita, jadi bagi yang sudah merasa percaya 

diri dan memahami dirinya sendiri secara penuh, tidak akan memerlukan 

banyak ‘aksesori’ untuk tampil sempurna (Brown :2007) 

Sebagai seorang wanita hendaknya mempunyai kualitas yang baik, 

sehat secara fisik maupun psikologis. Adapun salah satu cara untuk 

mencapai kualitas tersebut yaitu dengan konsep percaya diri yang kuat 

(Ubaedy, 2006). Kepercayaan diri merupakan kebutuhan yang sangat 

penting dalam diri guna membentuk pribadi yang tangguh dan berani 

menghadapi segala tantangan dan kegagalan. Kepercayaan diri secara 
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umum merupakan bagian penting dari karakteristik kepribadian seseorang 

yang dapat memfasilitasi kehidupan seseorang. 

Kepercayaan diri merupakan suatu keyakinan yang dimiliki 

seseorang bahwa dirinya mampu berperilaku seperti yang dibutuhkan 

bahkan untuk memperoleh hal seperti yang diharapkan (Bandura dalam 

Ruwaida dkk, 2006). Kepercayaan diri menurut Hambly (dalam Ruwaida 

dkk, 2006), diartikan sebagai suatu layanan terhadap diri sendiri sehingga ia 

mampu menangani segala situasi dengan tenang. 

Terbentuknya rasa percaya diri pada seseorang diawali dari 

perkembangan konsep diri yang diperoleh melalui pergaulannya dengan 

suatu kelompok. Interaksi yang terjalin akan membentuk suatu konsep diri. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri yaitu faktor 

internal meliputi konsep diri dan harga diri, kondisi fisik, kegagalan dan 

kesuksesan, pengalaman hidup, peran lingkungan keluarga dan faktor 

eksternal meliputi pendidikan, lingkungan dan pengalaman hidup, bekerja. 

Faktor kondisi fisik merupakan penyebab utama rendahnya harga diri dan 

rasa percaya diri seseorang (Ruwaida dkk, 2006). 

Menurut Hurlock (1997) body cathexis atau kepuasan terhadap fisik 

akan menimbulkan sikap positif yang diekspresikan dalam bentuk rasa 

percaya diri, keyakinan diri dan konsep diri yang sehat. Hal itu akan 

mempengaruhi perasaan aman dalam menghadapi diri sendiri dan dunia 

luar.  

Penelitian oleh Ari Maulita (2003), menunjukkan bahwa ada 

hubungan yang positif dan sangat signifikan antara kepercayaan diri dengan 

penyesuaian sosial pada remaja. Jadi, semakin tinggi kepercayaan diri pada 

remaja, maka semakin baik penyesuain sosialnya, dan sebaliknya. 

Selanjutnya, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmitullah Rohana 

(2004), menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang sangat signifikan 

antara persepsi tentang kosmetik dengan intensi membeli pada mahasiswa. 

Jadi, semakin positif persepsi terhadap kosmetik maka intensi membelinya 

juga semakin tinggi dan sebaliknya. 
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Menjadi cantik bukanlah suatu hal yang salah. Sudah menjadi 

fitrahnya bahwa wanita selalu berusaha untuk tampil cantik dan ingin 

menjadi cantik. Namun menjadi salah ketika kecantikan itu digunakan 

untuk hal yang tidak pantas dan tidak pada tempatnya (Zein International 

Model Management Artist :09). Kondisi ini mendorong penulis untuk 

mengkaji secara ilmiah, apakah kosmetik merupakan  alasan bagi para 

wanita untuk tampil beda dalam rangka, menumbuhkan kepercayaan diri, 

atau karena faktor lain hanya sekedar ikut-ikut untuk menggunakan produk 

tersebut. Karena dari penelitian di atas, peneliti mendefinisikan  percaya diri 

sebagai sikap atau  perasaan yakin atas kemampuan diri sendiri sehingga 

orang tersebut tidak telalu cemas dalam tindakan-tindakannya. Sedangkan, 

intensi itu sendiri adalah menunjukkan kuatnya peran faktor motivasional 

dalam diri individu yang melakukan suatu aksi dalam perilaku, intensi 

merupakan disposisi perilaku dan akan menjadi aksi pada saat dan situasi 

yang tepat.  

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untu mengungkap 

lebih lanjut kedalam bentuk penelitian yang dituangkan dalam judul 

“Hubungan antara kepercayaan diri dengan intensi menggunakan kosmetik 

pada mahasiswi”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Identifikasi masalah tersebut sebagai acuan penulis untuk 

merumuskan masalah yang diangkat dalam tulisan ini. Untuk itu penulis 

merumuskan masalah yakni apakah ada hubungan antara kepercayaan diri 

dengan intensi membeli kosmetik pada mahasiswa? 

 

C. Tujuan Penulisan 

Adapun yang menjadi tujuan dalam tulisan ini adalah untuk 

hubungan antara kepercayaan diri dan intensi membeli kosmetik bagi 

mahasiswa.  
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D. Manfaat Penulisan 

a. Secara Teoritis 

Manfaat teoritis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah dapat 

memberikan sumbangan serta informasi yang berarti bagi 

pengembangan ilmu Psikologi Industri dan Organisasi, khususnya 

psikologi konsumen. 

b. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi wacana atau 

informasi bagi para pengguna kosmetik, agar mengetahui fungsi dari 

make up sebagai alat yang dapat meningkatkan kepercayaan diri. 


