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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Industri kosmetik di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat 

dari tahun ke tahun. Hal ini dibuktikan dengan adanya predikat bahwa industri 

kosmetik sebagai penyumbang nilai ekspor yang tinggi bagi negara 

(www.manufakturindo.com). Pada neraca perdagangan, produk kosmetik 

mengalami surplus sebesar 90%, dengan nilai ekspor kosmetik pada tahun 

2015 mencapai USD 818 juta atau dua kali lipat dibandingkan nilai impornya 

sebesar USD 441 juta (www.kemenperin.go.id). Industri kosmetik terus 

memberikan perkembangan yang signifikan dibanding industri lainnya. 

Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 

2015-2035, industri kosmetik dan jamu merupakan sektor prioritas karena 

berperan besar sebagai salah satu penggerak utama perekonomian nasional. 

Perkembangan industri kosmetik di Indonesia yang pesat tidak lepas 

dari meningkatnya kebutuhan manusia akan kosmetik, sehingga muncullah 

produsen kosmetik dengan berbagai merek yang menawarkan keunggulan 

produk yang berbeda-beda. Munculnya produsen kosmetik dari luar negeri 

juga semakin memperketat persaingan industri kosmetik di Indonesia. Adanya 

berbagai produk kosmetik dipasaran mempengaruhi keputusan pembelian dan 

http://www.manufakturindo.com/
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membuat konsumen lebih selektif dalam memilih merek kosmetik. Banyak 

pertimbangan yang dilakukan konsumen sebelum memutuskan untuk membeli 

suatu produk seperti melihat label pada kemasan produk. 

Setiap produk umumnya menggunakan label dalam kemasan sebagai 

informasi produk. Informasi produk yang berkaitan dengan tiga fungsi 

pengemasan yaitu, fungsi identifikasi, fungsi penjualan produk dan fungsi 

peraturan perundang-undangan. Label pada kemasan produk diberikan untuk 

meyakinkan konsumen tentang standarisasi sebuah produk. Standarisasi 

produk ditunjukkan dengan label yang tertera pada kemasan. Dari beberapa 

label yang tertera pada kemasan produk, label halal merupakan salah satu 

label yang paling penting mengingat mayoritas masyarakat Indonesia 

beragama Islam. 

Kehalalan produk merupakan salah satu alasan konsumen melakukan 

keputusan pembelian. Kehalalan produk dapat dikaji melalui Lembaga 

Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia 

(LPPOM-MUI). LPPOM-MUI merupakan suatu lembaga di Indonesia yang 

bertugas untuk mengkaji setiap produk makanan, obat-obatan dan kosmetika 

yang beredar. Produk yang telah diperiksa dan disahkan kehalalannya akan 

mendapatkan suatu label halal dari LPPOM-MUI. 

Adanya label halal pada sebuah produk dapat meyakinkan konsumen 

melakukan pembelian produk terutama bagi konsumen yang beragama Islam. 

Penduduk Indonesia yang beragama Islam, berkewajiban untuk 

mengkonsumsi segala sesuatu yang halal dalam memenuhi kebutuhan. Tidak 
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hanya pada makanan saja yang diperhatikan halalnya, kosmetik juga termasuk 

hal yang harus diperhatikan mengenai halal atau tidaknya bahan baku yang 

digunakan. 

Penting bagi perusahaan untuk memahami proses keputusan pembelian 

konsumen secara penuh, mulai dari mendapatkan informasi baik melalui iklan 

atau referensi dari orang lain, memilih produk, sampai menggunakan dan 

bahkan menyingkirkan produk. Keputusan pembelian yang tinggi dapat 

meningkatkan penjualan dan berpengaruh baik pada keberlangsungan hidup 

perusahaan. Hal itu membuat para produsen kosmetik mencari berbagai cara 

untuk mengunggulkan produknya. Salah satu solusinya adalah dengan 

melakukan periklanan. 

Menurut Basu Swasta dan Irawan (2005), periklanan merupakan salah 

satu aspek dari komunikasi pemasaran perusahaan. Periklanan adalah semua 

bentuk terbayar atas presentasi nonpribadi dan promosi ide, barang atau jasa 

oleh sponsor yang jelas. Lembaga Riset Nielsen mengumumkan belanja iklan 

tahun 2016 memperlihatkan pergerakan yang positif dengan nilai 

pertumbuhan sebesar 18% dan total belanja iklan secara keseluruhan 

meningkat menjadi 67,7%. Kontributor utama untuk pertumbuhan belanja 

iklan masih dari media televisi. Banyak perusahaan kosmetik yang gencar 

melakukan periklanan melalui media televisi karena sangat efektif dalam 

memberikan informasi mengenai produk. 

Pada iklan televisi, perusahaan dapat mempromosikan keunggulan 

produk yang dimiliki dan membedakan produknya dengan produk pesaing 
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dengan mudah. Iklan televisi menjadi senjata pemasaran yang besar untuk 

menarik dan menetapkan suatu produk dibenak konsumen. Perusahaan akan 

membuat suatu iklan televisi mengenai produknya dengan sangat menarik 

seperti adanya musik dalam tayangan iklan, menggunakan bintang iklan dan 

penggunaan kata-kata yang mendukung manfaat produk.  

Iklan televisi yang menarik akan memberikan rangsangan atau emosi 

kepada konsumen untuk memutuskan membeli produk tersebut. Pada 

penelitian yang dilakukan oleh Setyo dan Maya (2012) menunjukkan bahwa 

iklan televisi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian sabun 

Lux, artinya semakin baik iklan televisi sabun Lux maka semakin tinggi 

keputusan pembelian. Keputusan konsumen dalam membeli suatu produk 

tidak hanya dipengaruhi oleh iklan saja tetapi juga dipengaruhi beberapa 

faktor lain. Salah satunya adalah citra merek. 

Menurut Jenu Widjaja (2003), citra merek adalah kumpulan asosiasi 

nama merek yang membentuk suatu persepsi terhadap nama merek tersebut. 

Menurut Etta dan Sopiah (2013), citra merek dapat dianggap sebagai jenis 

asosiasi yang muncul dibenak konsumen ketika mengingat sebuah merek 

tertentu, citra merek dapat positif atau negatif tergantung pada persepsi 

seseorang terhadap merek.  

Citra merek yang positif memberikan manfaat bagi produsen untuk 

lebih dikenal konsumen. Dengan menciptakan citra merek yang tepat pada 

suatu produk, tentunya akan sangat berguna bagi pemasar, karena citra merek 

akan mempengaruhi penilaian konsumen atas alternatif  merek yang 
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diharapkan, yang bukan hanya dapat memenuhi kebutuhan konsumen, tetapi 

dapat memberikan kepuasan yang lebih baik dan lebih terjamin. Dalam 

membeli suatu produk, konsumen akan melihat seberapa baik citra merek 

produk tersebut mulai dari persepsi kosnumen mengenai manfaat produk, 

atribut yang ada didalam merek yang diingat konsumen, kesan yang diingat 

konsumen setelah menggunakan produk tersebut dan ciri khas produk yang 

membedakannya dari produk lain.  

Perusahaan harus membentuk citra merek dengan jelas dan memiliki 

keunggulan yang berbeda dengan pesaingnya. Sebuah iklan produk yang 

dibuat secara menarik oleh perusahaan dapat menimbulkan ketertarikan 

konsumen akan citra merek yang dibawa oleh iklan tersebut. Saat perbedaan 

dan keunggulan suatu merek dihadapkan dengan merek lain, muncullah 

persepsi dalam benak konsumen. Persepsi yang baik dapat membuat 

konsumen tertarik untuk melakukan pembelian produk dan mencoba untuk 

menggunakan produk.  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Luffi, Handoyo dan Reni (2014) 

menunjukkan bahwa citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

sabun mandi Lux cair, artinya apabila citra merek sabun Lux cair positif maka 

keputusan pembelian meningkat. Suatu citra merek memiliki atribut yang 

salah satunya dapat dilihat dari kemasan. 

Saat ini banyak produsen kosmetik yang menciptakan sebuah tren pada  

kosmetik. Salah satunya adalah tren kosmetik halal. Tren kosmetik halal 

sedang marak di Indonesia dimana penduduk Indonesia mayoritas muslim. 
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Adanya tren kosmetik halal membuat para muslimah lebih dimudahkan untuk 

memenuhi kebutuhan akan kosmetik. Salah satu merek yang menciptakan tren 

kosmetik halal adalah Wardah. Wardah merupakan salah satu produk 

kosmetik lokal yang diproduksi oleh PT. Paragon Technology and Innovation 

(PTI). 

Wardah diciptakan pada tahun 1995 dengan visi sederhana yaitu 

memenuhi kebutuhan akan kosmetik yang aman dan halal. Wardah diproses 

dengan teknologi yang modern dan dibawah pengawasan ahli serta dokter 

kulit. Wardah memiliki tiga prinsip: pure and safe, beauty expert, dan 

inspiring beauty. Pada tahun 1999, merek Wardah mendapatkan sertifikasi 

halal dari LPPOM – MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan 

Kosmetik – Majelis Ulama Indonesia) sebagai pionir merek halal di Indonesia.  

Wardah sudah banyak mendapatkan penghargaan-penghargaan seperti, 

masuk kategori “Brand Kosmetik Halal” di Halal Award 2011, “Second 

Indonesia Original Brand” versi majalah SWA 2011, “First Indonesia 

Original Brand” versi majalah SWA 2012, “First Local Brand” dengan 

penjualan tertinggi di Matahari Departemen Store dan menduduki ranking 3 

dari produk lokal maupun global 2013, “Indonesia Customer Satisfaction 

Award” dari Frontier Consulting Group 2014, “TOP Brand Award” mulai 

dari 2014-2017 untuk beberapa produk yang dimiliki wardah.  

Wardah cukup gencar dalam melakukan kegiatan promosi untuk 

memperkenalkan produknya melalui kolaborasi, kampanye, dan juga iklan 

media cetak maupun elektronik. Pada iklan televisi, Wardah menggunakan 
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beberapa bintang iklan dari kalangan selebritis untuk lebih menarik konsumen. 

Wardah membidik konsumennya melalui iklan televisi dengan image wanita 

muslimah yang diperankan oleh beberapa bintang iklan seperti Ineke 

Koesherawati dan Dewi Sandra. Dalam iklan televisi, Wardah mengambarkan 

bahwa cantik tidak hanya dengan menggunakan pakaian terbuka, namun 

dengan sederhana mampu memberikan inspirasi dan tetap anggun untuk 

dilihat. 

Wardah dikenal dengan citra merek produk kosmetik halal. Dengan 

bukti adanya sertifikat halal dari LPPOM – MUI dan adanya label halal 

disetiap kemasan produk Wardah. Wardah hadir untuk mewujudkan keinginan 

wanita dalam mengkonsumsi kosmetik yang halal dan aman. Namun, citra 

merek halal yang diusung Wardah membuat ruang geraknya menjadi terbatas. 

Banyak opini dan persepsi konsumen yang memposisikan Wardah sebagai 

kosmetik untuk muslimah saja. Hal itu menjadikan Wardah terus melakukan 

inovasi dengan citra mereknya untuk memunculkan persepsi bahwa memilih 

kosmetik halal adalah suatu kebutuhan dan Wardah dapat digunakan bukan 

hanya untuk wanita muslimah saja, tetapi untuk semua wanita yang 

menginginkan tampil cantik (www.swa.co.id). 

Berdasarkan latar belakang dan fenomena tersebut peneliti ingin 

melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Iklan Televisi dan Citra 

Merek terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Berlabel Halal 

“Wardah” (Studi Pada Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang). 

 

http://www.swa.co.id/
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah Iklan Televisi berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian 

Kosmetik Berlabel Halal “Wardah” ? 

2. Apakah Citra Merek berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian 

Kosmetik Berlabel Halal “Wardah” ? 

3. Diantara Iklan Televisi dan Citra Merek manakah yang paling 

berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Berlabel Halal 

“Wardah”? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas dapat diketahui tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Iklan Televisi terhadap Keputusan Pembelian 

Kosmetik Berlabel Halal “Wardah”. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian 

Kosmetik Berlabel Halal “Wardah”. 

3. Untuk mengetahui variabel yang paling berpengaruh terhadap Keputusan 

Pembelian Kosmetik Berlabel Halal “Wardah”. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah; 

1. Bagi Perusahaan : 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat serta dapat 

menjadi bahan informasi, masukan dan pertimbangan bagi perusahaan 

mengenai keputusan pembelian kosmetik berlabel halal Wardah. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya: 

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber 

referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan iklan televisi, 

citra merek dan keputusan pembelian. 


