
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tingkat persaingan dalam bisnis lokal maupun global menuntut 

perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif agar mampu 

memenangkan persaingan di bisnis global, untuk mencapai hal tersebut 

pemasar harus menerapkan konsep pemasaran modern yang berorientasi 

pasar atau pelanggan karena mereka merupakan ujung tombak keberhasilan 

pemasar. Pemasaran itu sendiri adalah salah satu kegiatan pokok yang 

perlu dilakukan oleh perusahaan baik itu perusahaan barang atau jasa 

dalam upaya untuk mempertahankan usahanya, hal ini disebabkan karena 

pemasaran salah satu kegiatan perusahaan yang secara langsung 

berhubungan dengan konsumen. 

Kondisi ini yang diharapkan produsen bagian pemasaran yang tidak 

tinggal diam untuk mengembangkan sayapnya agar mendapat keuntungan 

semaksimal mungkin. Berbagai perusahaan baru bermunculan dengan 

produk beraneka ragam yang akhirnya perusahaan saling berlomba-lomba 

untuk mengambil hati konsumen dalam menawarkan produk nya. 

Terdapat pengaruh perkembangan zamanyaitu banyak bermunculan 

produk yang menawarkan berbagai kelebihan dan keunikan dari masing-

masing produk tersebut, hal ini membuat konsumen mempunyai banyak 

alternatif pilihan dalam menggunakan produk yang ditawarkan oleh 

perusahaan, tetapi bagi perusahaan hal itu suatu bentuk ancaman karena 

semakin banyak produk maka semakin ketat pula persaingan  terjadi dalam 

dunia usaha. Salah satu masalah pokok yang menjadi kendala dalam 

pemasaran adalah banyak saingan didalam pasar itu sendiri baik dari produk 

sejenis maupun produk lain, hal ini merupakan tanggung jawab besar yang 

harus dimenangkan oleh suatu perusahaan jika ingin tetap eksis didalam 

perasaingan bisnis.  

Memahami kebutuhan, keinginan dan permintaan pelanggan, maka akan 

memberikan masukan yang penting bagi perusahaan untuk merancang 

strategi pemasaran agar dapat menciptakan kepuasan bagi pelanggan nya. 

(Kotler dan Armstrong, 2001). 
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Semakin terpenuhi harapan-harapan dari konsumen maka konsumen 

akan semakin puas. Jika konsumen merasa puas, maka mereka akan 

melakukan pembelian secara berulang-ulang. Pembelian yang berulang-

ulang pada satu merek tertentu pada perusahaan yang sama dapat 

dikatakan bahwa konsumen tersebut mempunyai loyalitas terhadap merek 

atau perusahaan tersebut. Perusahaan harus dapat memberikan 

kepercayaan kepada konsumen terhadap kualitas merek bahwa merek 

tersebut mempunyai kaulitas yang baik. 

Tabel 1.Daftar Kosmetik yang Paling Diminati 

No. Kosmetik Lokal Kosmetik Asing 

1. Wardah L’Oreal 

2. Inez NYX 

3. Make Over Maybelline 

4. PAC MAC Cosmetics 

5. Purbasari Chanel 

6. Emina Revlon 

7. Sari Ayu Oriflamme 

8. Mustika Ratu Estee Lauder 

9. Viva Comestics Artistry 

10. LT Pro Clinique 

Sumber :Daftar kosmetik local 
 

Tabel 1 menunjukkan bahwa pasar kosmetika diwarnai oleh berbagai 

jenis pemain yaitu lokal dan import. Persaingan pemain lokal yang kompetitif 

dipasar industri kosmetik di Indonesia saat ini diisi oleh Wardah, Inez, Make 

Over, PAC dan lain-lain, sedangkanpemain produk luar negeri yang juga ikut 

berkiprah ialah produk kosmetik L’Oreal, NYX, Maybelline, dan lain-

lain.Industri kosmetik merupakan salah satu industri yang strategis dan 

potensial.  

Tabel 2. Data Penjualan Produk Make Over di Kota Metro Tahun 2020 

Bulan Jumlah Penjualan 

Januari 235 

Februari 275 

Maret 280 

April 298 
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Mei 312 

Juni 324 

Juli 346 

Agustus 378 

September 383 

Oktober 401 

November 412 

Desember 424 

Sumber: Data Pelanggan dari Berbagai Penjual Data Diolah (2020) 

 

 

Gambar 1. Grafik Penjualan Produk Make Over 

Dari data diatas menunjukkan bahwa data penjualan produk make over pada 

tahun 2020 setiap bulannya mengalami kenaikan yang cukup signifikan 

tercapainya target penjualan yang baik karna adanya dorongan dari periklanan 

yang membuat konsumen tertarik untuk membeli serta adanya kepercayaan 

terhadap kualitas produk itu sendiri sangat mempengaruhi konsumen untuk 

membuat keputusan dalam membeli sebuah produk. 

 

Summary data pra-survey Mahasiswa FEB yang menggunakan produk Make 

Over sebagai berikut : 

Tempat  : Fakultas Ekonomi dan Bisnis UM Metro 

Jumlah Responden : 10 responden 

Spesifik responden : Mahasiswa FEB UM Metro 
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Tabel 3. Data Pra-survey 

NO. Dimensi Keputusan Pembelian SS S KS TS STS 

1. Pengenalan Masalah 5 3 2 - - 

2. Pencarian Informasi 3 4 3 - - 

3. Evaluasi Alternatif 6 2 2   

4. Keputusan Pembelian 4 4 1 1 - 

5. Perilaku Pasca Pembelian 7 2 1 - - 

Sumber : Mahasiswa FEB UM Metro Data diolah (2020) 

 

Dari data tabel 2 menunjukkan bahwa Mahasiswa FEB memilki 

tanggapan yang tinggi terhadap produk Make Over dari 10 responden banyak 

yang memberi tanggapan pernyataan sangat setuju. 

Make Over merupakan salah satu merek kosmetik yang dirilis oleh PT. 

Paragon Technology dan Innovation, yang menciptakan merek kosmetik yang 

terkenal di Indonesia karena halal, seperti yang dikutip dari IDNTimes. Make 

Over juga mendapatkan penghargaan Women’s Health Choice Indonesia pada 

tahun 2013 yang menjadikan Make Over sebagai merek kosmetik pilihan wanita 

Indonesia, hal ini dapat dibuktikan salah satunya dengan Make Over menjadi 

official make-up partner dalam ajang pekan mode yang ternama yaitu Jakarta 

Fashion Week 2018.Make Over kembali berprestasi dalam mendukung 

perhelatan fashion Tanah Air. Make Over menjadi official make up partner dan 

hairdo dalam gelaran Fashion Nation XIII Edition 2019 yang digelar tanggal 15-

24 Maret di Senayan City. 

Produk Make Over yang awal nya hanya dikenal beberapa produk saja 

dengan melakukan advertisingdan meningkatkan brand awareness pada 

keputusan pembelian konsumen nya membuat orang menyadari dan mengetahui 

bahwa produk Make Over beraneka ragam. Hal ini didukung oleh penelitian 

terdahulu menurut Jefri Herdiansyah (2012) yaitu, variabel penelitian advertising 

dan brand awareness secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang positif 

dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Setelah meningkat nya penjualan produk Make Over maka perlu 

membuat konsumen percaya bahwa produk Make Over baik digunakan dan tidak 

berbahaya, saat konsumen percaya maka konsumen akan melakukan pembelian 

ulang produk tersebut. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu menurut Hendi 
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Ariyan (2013) yaitu, terdapat hubungan signfikan positif antara brand awareness 

dengan keputusan pembelian ulang konsumen, dan terdapat hubungan 

signifikan positif antara kepercayaan dan keputusan pembelian ulang. 

Kepercayaan konsumen atas merek merupakan variabel yang lebih dominan 

pengaruhnya dari pada brand awareness terhadap keputusan pembelian ulang. 

Produk Make Over akanmempertahankan dan meningkatkan pangsa 

pasar masing-masing produk. Berdasarkan latar belakang penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul. “Pengaruh Advertising, Brand 

Awareness, Dan Brand Trust  Terhadap Keputusan Pembelian Produk 

Merek Make Over” (Studi Pada Mahasiswa FEB UM Metro). 

 

B. Rumusan Masalah 

a. Apakah advertising berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk 

merek Make Over? 

b. Apakah brand awareness berpengaruh terhadap keputusan pembelian 

produk merek Make Over? 

c. Apakah brand trust berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk 

merek Make Over? 

d. Apakah secara simultan advertising, brand awareness, dan brand trust 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk merek Make Over? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah advertisingberpengaruhterhadap keputusan 

pembelian produk merek Make Over. 

2. Untuk mengetahui apakahbrand awarenessberpengaruh terhadap keputusan 

pembelian produk merek Make Over. 

3. Untuk mengetahui apakahbrand trustberpengaruh terhadap keputusan 

pembelian produk merek Make Over. 

4. Untuk mengetahui apakah antara advertising, brand awareness, dan brand 

trust berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Praktisi 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menyumbangkan pemikiran bagi 

pihak-pihak terkait para pegiat industry periklanan. Bagi praktisi dari hasil 
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penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

memilih produk kosmetik local yang bisa meyakinkan Mahasiswa/i. 

2. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan dan tambahan 

pengetahuan terhadap Mahasiswa/I tingkat akhir di Universitas 

Muhammadiyah Metro, serta sebagai bahan referensi untuk mengetahui 

berbagai model iklan yang memasarkan produk kosmetik lokal. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk menentukan masalah yang diteliti, maka perlu dibatasi dalam ruang 

lingkup penelitian, sebagai berikut : 

1. Sifat Penelitian : Penelitian Kuantitatif 

2. Subyek yang diteliti : Advertising, Brand Awarenessdan Brand 

Trustterhadap keputusan pembelian produk Make Over. 

3. Obyek penelitian : Mahasiswa/i 

4. Tempat penelitian : Universitas Muhammadiyah Metro 

5. Waktu penelitian : Tahun 2020/2021 

  


